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ăm 2018 đi qua trong bối cảnh trong nước và thế giới diễn biến nhiều khó khăn, phức tạp khó lường,
song dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng, phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động
sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ, tranh thủ thuận lợi, nắm bắt thời cơ nên nước ta đã tiếp tục đạt
nhiều kết quả quan trọng, chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt toàn bộ 12 chỉ tiêu
đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt.
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Thật tự hào, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt mức tăng
kỷ lục trong nhiều năm qua. Việt Nam trong nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. GDP
tăng 7,08% - mức tăng cao nhất từ năm 2011 trở lại đây, với tốc độ tăng cao gấp đôi so với lạm phát. Chất lượng nền
kinh tế được cải thiện. GDP bình quân đầu người đạt 58,5 triệu đồng, tương đương 2.587 USD, tăng 198 USD so với
năm 2017. Giảm nghèo thành công ở tầm thế giới. Năm 2018, lần đầu trong lịch sử, GDP ngành nông nghiệp tăng 3,7%,
xuất khẩu hơn 40 tỷ USD. Là quốc gia ổn định chính trị, thân thiện và mến khách nên Việt Nam đã đón 15,5 triệu lượt du
khách quốc tế, tăng 19,9%. Năm 2018 cũng là năm đạt nhiều kết quả quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại...
Là tỉnh Nam Tây Nguyên còn nhiều khó khăn nhưng với chủ đề “Hành động mạnh mẽ, đồng bộ của hệ thống chính
trị”, từ đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, nên khép lại năm 2018, nền kinh tế - xã hội Lâm Đồng
tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu nhập và đời sống Nhân
dân được cải thiện. 17/17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch (KH); trong đó, 6 chỉ tiêu vượt KH.
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội duy trì ổn định; giữ vững quốc phòng - an ninh... Trong phát triển kinh tế, Lâm Đồng tiếp
tục phát huy lợi thế, tiềm năng về sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao đang dẫn đầu toàn quốc.
Kinh tế tạo điều kiện cho các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển. Toàn tỉnh có thêm 12 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn
mới (NTM), nâng tổng số lên 87 xã đạt tiêu chí NTM và hiện đã có 2 huyện đạt chuẩn NTM...
Năm 2019, Chính phủ đề ra 4 trọng tâm chỉ đạo: Thứ nhất, nâng cao năng lực nội tại, khả năng chống chịu của nền
kinh tế. Thứ hai, xây dựng bộ máy kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ, trực tiếp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh
thuận lợi. Thứ ba, phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Thứ tư,
chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng...
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Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, tiếp tục phát huy kết quả to lớn trong năm qua, năm 2019, Lâm Đồng sẽ nỗ
lực vượt qua khó khăn và thách thức, tiếp tục phấn đấu với tinh thần phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm
đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Năm 2019, Lâm Đồng xác định một số mục tiêu tổng quát cơ bản: Đẩy
mạnh phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bằng
hoặc cao hơn năm 2018. Thực hiện tốt các mục tiêu về phát triển văn hóa, giáo dục; đảm bảo an sinh xã hội, phúc
lợi xã hội. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ. Phát huy đổi
mới, sáng tạo và đẩy mạnh khởi nghiệp... Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ Lâm Đồng sẽ tập trung kiến tạo
thành phố Đà Lạt với bề dày 125 năm hình thành và phát triển, được mệnh danh Thành phố Festival Hoa, Thành
phố “Hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, được ASEAN vinh danh “Thành phố xanh - sạch - đẹp”, đã khẳng định
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”... trở thành “Thành phố thông minh” giai đoạn 2018 - 2025,
nhằm đáp ứng cao yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (4.0).
Năm 2019 là năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm
thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do vậy phải phát huy cao độ sức mạnh dân tộc với
sức mạnh thời đại, nỗ lực phấn đấu thực hiện ý nguyện của Người xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp
hơn”. Đảng bộ Lâm Đồng đã xác định năm 2019 là năm “Vượt qua thách thức, tạo động lực, đột phá, phấn đấu
hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”. Tiếp tục phát huy thành quả hơn 30
năm đổi mới, Lâm Đồng sẽ góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng,
đưa đất nước tự tin, vững bước hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn mới!


LÂM ĐỒNG

BÁC HỒ CHÚC TẾT BỘ ĐỘI

ĐÂU CŨNG
LÀ NHÀ

PHAN QUANG

áng mùng một Tết Đinh Dậu
1957, Bác Hồ rời Phủ Chủ tịch
rất sớm, đi thăm và chúc tết.
Thành phố Hà Nội nhà nhà đều
đã sáng đèn nhưng chưa mấy nơi mở cửa.
Thủ đô yên bình trong sương sớm.
Đoàn xe của Chủ tịch Nước chỉ có hai
chiếc. Sau xe của Bác, giản dị như mọi xe
chở cán bộ cao cấp thời bấy giờ, chúng tôi
ngồi chen nhau trên chiếc “com măng ca”
(xe dã chiến hai cầu). Ngược đê sông Hồng
lên một xã thuộc ngoại thành thăm và chúc
tết nông dân xong, đoàn xuôi đê Yên Phụ
trở lại nội thành, đến đầu phố Phạm Ngũ
Lão dừng lại vào thăm một đơn vị bộ đội
bảo vệ Thủ đô.
Đã được báo trước, anh em bộ đội mặc
quân phục mới tinh, tập trung giữa sân hoan
hô Bác. Tư lệnh Binh đoàn bảo vệ Thủ đô
Hà Kế Tấn đón Bác Hồ từ trước cổng trại,
mời Bác vào căn nhà chính, trước hiên đặt
sẵn cái bàn gỗ mộc, không trải khăn, không
bày hoa, cũng không có cả micrô, mời Bác
đứng ở đấy nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ.
Nhưng Bác Hồ chưa dừng lại. Bác đi
thẳng vào khu doanh trại, thăm các phòng
ngủ, nhà văn hóa, xuống nhà bếp, vào
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Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội không quân trực chiến trong ngày tết của dân tộc, 9/2/1967.
Ảnh tư liệu

phòng ăn xem suất ăn tết của anh em ra sao,
đến đâu cũng dừng lại hỏi chuyện nhiều
người.
Vòng quanh một lượt các gian nhà, quan
sát khắp mọi nơi, Bác mới trở lại bên cái
bàn gỗ, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ.
- Nhân dịp năm mới, Bác thay mặt Trung
ương và Chính phủ đến thăm và chúc các
chú. Năm vừa qua, trong công việc bảo vệ
trị an, trật tự Thủ đô, và học tập, rèn luyện,
các chú đều có thành tích khá. Năm nay,
các chú cần cố gắng hơn nữa. Một là, đoàn
kết nội bộ, đoàn kết giữa cán bộ và chiến sĩ,
đoàn kết giữa quân và dân. Hai, luôn luôn
cảnh giác, luôn luôn giữ gìn chí khí chiến
đấu, tác phong quân đội cách mạng: cần,
kiệm. Nhân tiện Bác hỏi các chú đã tham
gia phong trào tiết kiệm hay chưa?

Bộ đội đồng thanh trả lời:
- Có ạ.
- Tốt (Bác cười). Nhưng phải dẻo dai, bền
bỉ chứ không phải chỉ tiết kiệm có một lần.
- Ba, cố gắng học tập chính trị, kỹ thuật.
Bốn, tùy khả năng của mình mà giúp đỡ
Nhân dân trong mọi việc.
Các chú có đồng ý với Bác không?
- Có ạ. Có ạ.
Bác Hồ cười vui hơn:
- Chúc các chú vui vẻ, mạnh khỏe, làm
tròn nhiệm vụ Đảng và Chính phủ giao cho
và những lời Bác vừa dặn.
Hôm ấy, Bác Hồ không nói nhiều. Bởi
thời gian hạn chế, hơn nữa vừa mới hai hôm
trước, ngày 29 tháng Chạp Bính Thân, Bác
đã có cuộc gặp mừng và nói chuyện khá lâu
với đại biểu các đơn vị, thương binh và quân

nhân phục viên, có cả đại biểu văn công
quân đội tại Hà Nội, đến chúc mừng Bác
nhân dịp sắp Tết Đinh Dậu. Gọi là “chuyện
trò” có lẽ đúng hơn, bởi thỉnh thoảng đang
nói Bác dừng lời hỏi ý kiến người này người
khác. Chờ người đó trả lời xong Bác có ý
kiến trao đổi, rồi mới tiếp tục câu chuyện.
Một cuộc họp mặt khá đông, người nghe
ngồi kín hội trường mà bầu không khí vẫn
ấm áp thân thương như gặp mặt đại gia đình.
Bác nói: “Bây giờ Bác hỏi các cô các chú:
Sinh hoạt hiện nay so với hồi kháng chiến
như thế nào? Có hơn không? (Nhiều tiếng
trả lời: Thưa Bác, hơn nhiều ạ). Thế thì tốt
lắm. Bác mừng. (...) Nước ta hòa bình mới
được hai năm, đã bị chiến tranh tàn phá
mười lăm năm, hiện nay nước ta còn tạm
thời bị chia làm hai miền, vậy vì sao sinh
hoạt của các cô các chú đã cải thiện hơn
trước? Đó là do cố gắng của đồng bào, của
các cô các chú, đồng thời cũng phải biết là
nhờ có sự giúp đỡ của các nước anh em...”.
Giải thích về đường lối đấu tranh thống
nhất nước nhà, Bác hỏi: “Các cô các chú
miền Nam thắc mắc không biết đến bao giờ
thì thống nhất đất nước, có phải không? (Có
ạ! Phải ạ!). Một chị văn công nói: “Cháu nhớ
nhà lắm ạ!”. Bác Hồ: “Thế thì đây cũng là
nhà rồi. Các cô các chú phải hiểu: học ở đâu,
làm việc ở đâu là nhà ta ở đó. Nhớ miền Nam
không phải chỉ có ngồi mà nhớ cái núi, dòng
sông, cây dừa rồi hỏi “Bao giờ thì thống
nhất?” hoặc “trường kỳ đến bao nhiêu?”.
Chúng ta cố gắng khắc phục khó khăn được
bao nhiêu thì “trường kỳ” rút ngắn đi được
ngần ấy... Thế thì không thắc mắc nữa chứ?”
(Có nhiều tiếng cười khúc khích).
Sáng nay cũng vậy. Trong tiếng hoan
hô và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mọi
người có mặt, Bác Hồ vui vẻ bước xuống
sân, lên xe đi tiếp, thẳng vào tỉnh Hà Đông
thăm trại trẻ Kim Đồng.

BÀI THƠ CHÚC TẾT XUÂN KỶ DẬU CỦA BÁC HỒ

THẮP SÁNG THÊM NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

Trước đây, trong mỗi người dân Việt
Nam, cứ tết đến xuân về, ai ai cũng háo
hức đón nhận Thơ chúc Tết của Bác Hồ và
hồi hộp chờ đợi giây phút thiêng liêng
được nghe Người đọc thơ chúc tết đồng
bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở
nước ngoài trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
VĂN NHÂN

ài Thơ Chúc Tết năm 1969, đến
Tết Kỷ Hợi 2019 đã tròn 50 năm,
là một trong ba bài thơ chúc tết
được Bác viết theo thể lục bát, một thể loại
thơ truyền thống của dân tộc, rất gần gũi với
ca dao, dân ca, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đi vào
lòng người.
Mở đầu bài thơ, Bác viết “Năm qua thắng
lợi vẻ vang”, tổng kết năm cũ bằng một lời
khẳng định dứt khoát; bởi đầu năm 1968,
quân và dân miền Nam đã đồng loạt tiến
hành cuộc tiến công và nổi dậy đánh thẳng
vào đầu não của kẻ thù, các dinh lũy kiên
cố nhất của giặc, kể cả Đại sứ quán của
Mỹ, làm chấn động cả nước Mỹ và thế giới,
khiến đế quốc Mỹ và tay sai vô cùng hoang
mang, lo sợ. Và toàn bộ âm vang chiến
thắng vang dội của quân và dân miền Nam
trong năm 1968 được dội vào thơ xuân 69
của Bác, “Năm nay, tiền tuyến chắc càng
thắng to”. Cụm từ “Chắc càng thắng to”,
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mặc dù chưa phải là một sự khẳng định
hoàn toàn (100%), nhưng dự đoán của Bác
đã có hàm ý khẳng định thế tăng tiến “chắc
càng” hơn năm 1968. Ý thơ hai câu mở đầu
có ý nghĩa động viên, khích lệ to lớn đối với
đồng bào, chiến sĩ cả nước, tạo ra khí thế,
niềm tin cho năm mới.
Hai câu thơ tiếp theo, với lời thơ giản dị,
súc tích, nhưng đã hàm chứa trọn vẹn mục
đích, lý tưởng và khẩu hiệu hành động của
cuộc chiến đấu anh dũng của Nhân dân ta,
là “Vì độc lập, vì tự do”; chỉ ra chiến lược,
phương châm, kế sách cho giai đoạn cuối
của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước
là đánh thắng địch từng bước, đánh bại từng
bộ phận quan trọng của địch, trước hết phải
“Đánh cho Mỹ cút”, sau đó mới “đánh cho
ngụy nhào”; buộc địch phải xuống thang
chiến tranh, tiến tới giành được thắng lợi
hoàn toàn. Việc Bác chỉ ra “Đánh cho Mỹ
cút” trước để cho “ngụy nhào” sau là một
chiến lược, kế sách hết sức đúng đắn dựa
trên cơ sở “biết địch, biết ta” sẽ “trăm trận
trăm thắng”.
Câu thơ thứ 5 “Tiến lên! Chiến sỹ đồng
bào”, tính chất là một câu lục nhưng được
Bác thể hiện một cách sáng tạo, độc đáo
với nhịp thơ 2/4, tách thành một câu cảm
thán “Tiến lên!” và vế còn lại “Chiến sỹ
đồng bào”, hàm chứa nhiều ý nghĩa. Đó
không chỉ là một lời hiệu triệu, mà còn là
một mệnh lệnh xuất trận, mà mệnh lệnh ấy
không chỉ xuất phát từ vai trò, trách nhiệm

của một vị lãnh tụ cách mạng, người đứng
đầu Đảng, Nhà nước kêu gọi Nhân dân
đánh giặc, cứu nước, mà còn xuất phát từ
trái tim nhân ái, bao dung, hết mực yêu
thương đồng bào, đồng chí của Bác được
toát lên từ hai tiếng “đồng bào” quá đỗi gần
gũi, thân thương. Điểm qua những bài viết,
lời nói của Bác, hai tiếng “đồng bào” được
Bác sử dụng đúng lúc, đúng chỗ luôn chứa
đựng ý hàm xúc; bởi hai tiếng “Đồng bào”
đã bao hàm trong đó tình cảm thiêng liêng
cao quí, gợi nhớ tới cội nguồn truyền thống
dân tộc, sự đoàn kết, thống nhất,...
Kết thúc bài thơ, Bác viết “Bắc - Nam
sum họp xuân nào vui hơn!”. Câu thơ không
chỉ hàm chứa niềm tin, ước vọng và niềm
vui chiến thắng, mà còn là sự khẳng định
về ngày thắng lợi cuối cùng, đất nước thống
nhất, giang sơn thu về một mối; Nhân dân
cả nước được hưởng cuộc sống độc lập, tự
do; một niềm vui lớn lao, niềm vui không gì
so sánh nổi. Đó cũng là mục tiêu, lý tưởng
thiêng liêng cao cả, là niềm tin, ước nguyện
tình cảm sâu sắc và chân thành mà Bác Hồ
đã suốt đời phấn đấu, hy sinh. Giữa giai
đoạn khốc liệt của cuộc kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước, thì niềm tin tưởng sâu sắc và
lời cầu chúc “Bắc Nam sum họp, xuân nào
vui hơn” của Bác Hồ đã truyền thêm niềm
tin và sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân ta tiến lên hoàn thành thắng lợi
vẻ vang cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước, một cuộc chiến tranh khốc liệt, lâu dài

nhất trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta.
Thực tế sau 6 năm Bác Hồ đọc bài “Thơ
Chúc Tết năm 1969” - Xuân Kỷ Dậu,
những gì đã diễn ra trong cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước hoàn toàn đúng như
lời chỉ dẫn và tiên đoán trong bài thơ chúc
Tết cuối cùng của Người. Và mùa xuân
1975 là mùa xuân cả nước vỡ òa trong niềm
vui chiến thắng, đất nước thống nhất “Bắc
- Nam sum họp một nhà!”, để cả nước ta
cùng hát vang bài ca “Như có Bác Hồ trong
ngày vui đại thắng”.
50 năm đã trôi qua, một mùa xuân mới đã
về và lại thêm một mùa xuân nữa vắng Bác,
chúng ta bồi hồi xúc động đọc lại bài thơ
chúc Tết cuối cùng của Người - Xuân Kỷ
Dậu 1969; đọc lại từng câu, ngẫm nghĩ từng
con chữ, cảm nhận được bao điều lớn lao,
sâu xa từ những vần thơ của Bác rất gần gũi,
chân tình, bình dị nhưng hết sức lay động
lòng người. Nhớ Bác Hồ, yêu quý Người,
chúng ta nguyện tiếp bước mạnh mẽ trên con
đường mà Bác và Đảng Cộng sản Việt Nam
đã vạch ra; tự giác, sáng tạo trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả công
tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII; tiếp
tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện
đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục
tiêu “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình,
thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”
như di nguyện của Người trước lúc đi xa.

Tiếng vọng

mùa xuân
Ảnh: Võ Trang

Tùy bút: NGUYỄN NGỌC PHÚ

Đ

ất nước ta có hai loài hoa đặc
trưng cho ngày tết cổ truyền
dân tộc. Đó là hoa đào (đỏ)
và hoa mai (vàng). Đó cũng
chính là sắc cờ Tổ quốc màu đỏ và ngôi sao
vàng năm cánh. Mùa xuân là mùa đẹp nhất
trong năm, mùa khởi đầu bao khát vọng và
hứa hẹn. Sức xuân không chỉ trong sức sống
của vạn vật thiên nhiên đâm chồi nảy lộc,
mà còn là sức sống trường tồn của lịch sử, là
tiếng vọng của quá khứ oai hùng. Bản hòa
tấu mùa xuân chính là sự cộng hưởng của
ngày hôm qua với ngày hôm nay…
Bác Hồ kính yêu là người có tầm nhìn xa
trông rộng rất nhân văn khi phát động tết
trồng cây hằng năm. Người đã nhìn sự phát
triển thuận theo lẽ tự nhiên của từng chồi
cây, mầm cây để ươm thành những cánh
rừng cổ thụ. Bác Hồ đã nghĩ đến cây đời với
“Vì lợi ích mười năm trồng cây/ Vì lợi ích
trăm năm trồng người”. Hai chữ gieo trồng
gắn bó với tâm thức người Việt của nền
văn minh lúa nước. Gieo trồng để có ngày
gặt hái. Gặt hái để lựa chọn hạt giống tốt
nhất tiếp tục gieo trồng. Mùa này sang mùa
khác nhân lên gấp bội, thu hoạch mùa bội
thu, mùa sau bội thu hơn mùa trước. Quy
luật nhân quả ấy tuần hoàn nối tiếp nhau
trên cùng một đất đai. Phù sa chính là mồ
hôi sức lực cày xới, phù sa chính là những
trận bão đi qua để lại, đọng lại tình người.
Ngấn lũ cũng chính là từng nấc thang giá
trị của tình yêu cộng đồng: “Bầu ơi thương
lấy bí cùng…”. Ca dao Việt không nói gì
xa xôi, không ví von gì cao rộng mà cứ ân
tình mộc mạc, hồn hậu như tre, lúa. Bởi bắt
đầu từ tiếng vọng của “ầu ơ...”, khúc ru của
ví giặm giận thương; của quan họ nón quai
thao, dải yếm đào; của câu vọng cổ ngân dài
bao luyến láy có lên bổng xuống trầm, có
mấp mé đò chiều qua bao kênh rạch. Mùa
xuân, ngày xuân, hội xuân, trống xuân, tiếng
xuân như một ngân vang, một bày tỏ chân
thành, một râm ran da diết. Đắm đuối là một
trong những biểu hiện, những rung động
hồn nhiên của mùa xuân. Hiện ra trước mắt
ta cả dư âm của hội làng, của những cây đu
vít võng, của cả sức xuân phơi phới thổi như
là một hò hẹn cho chéo khăn bay, cho tung
tẩy áo…
Tiếng vọng mùa xuân năm nay không chỉ
bắt đầu từ sắc đào đỏ, mai vàng mà cả từ
hoa ban trắng. Hoa ban Tây Bắc, hoa ban

như sắc áo của cô gái dân tộc Thái - hoa ban
của Điện Biên Phủ. Trở lại chiến trường xưa
cách đây 65 năm vẫn còn đó di tích đường
hào “đánh lấn” năm xưa nay cỏ đã lên xanh.
Cỏ như một tấm - áo - thời - gian kéo liền
lại viết thương của đất đai, vết sẹo của chiến
tranh. Cỏ như là một chứng nhân lịch sử. Cỏ
như là một biểu tượng trường tồn bất tử của
sự sống bền bỉ. Cỏ cũng là màu đồng phục,
quân phục cỏ úa của anh Bộ đội Cụ Hồ. Cỏ
là màu ngụy trang cuối cùng, cỏ cũng là bia
mộ vĩnh cửu trên nấm mộ các liệt sĩ. Cho tôi
được nghiêng mình trước những ngôi - mộ
- cỏ đã dằng dịt bền chặt bên nhau. Cỏ mùa
xuân ở Điện Biên Phủ đã nới rộng những
chân trời. Một tên địa danh thành tên biểu
tượng trong lòng nhân loại với sự ngưỡng
mộ: Việt Nam - Điện Biên Phủ - Hồ Chí
Minh - Võ Nguyên Giáp. Tôi hình dung ở
nghĩa trang A1, nơi có hàng ngàn ngôi mộ
không tên - Xin đừng gọi là vô danh. Mãi
mãi các anh có danh, mang danh người lính
Cụ Hồ. Những ngôi mộ ấy như những phím
đàn trắng trong cung đàn cộng hưởng của
đất nước, ngân vọng vào trong đất, ngân
vọng vang lên trời bản hùng ca bất diệt. Bởi
các anh là bất tử, mãi mãi nằm lại ở lứa tuổi
đang sức xuân. Tôi trở lại thăm cánh rừng
Đại tướng, rừng khép tán xanh cổ thụ, xanh
đại ngàn. Hoa ban mùa này thật đẹp như
ngàn con bướm trắng, cánh mỏng manh dập
dờn lấp lánh. Không thể gió mưa nào bứt ra
được cánh hoa đính vào nhành lá non xanh
bởi sức nhựa, sức keo dính của sự sống.
Cũng như những người dân nơi đây, họ bám
trụ lấy bản làng để bền bỉ quay từng cọn
nước. Dòng suối mát của cội nguồn trong
lành ấy tưới cây lúa, tưới đất và tưới thắm
mình. Ngọn nguồn ấy bắt đầu từ tiếng khèn
bè tung tẩy, từ câu “Inh lả ơi…” đắm đuối,
từ nhịp múa sạp rộn ràng…
Trở lại với những dấu mốc lịch sử, chính
là tìm về cội nguồn sức mạnh. Chỉ cách
chiến thắng Điện Biên Phủ trước đó 10
năm, ngày 22/12/1944, tại cánh rừng Trần
Hưng Đạo, Đội Tuyên truyền Giải phóng
quân Việt Nam ra đời. Ba mươi tư chiến sĩ
vũ khí thô sơ, quân trang giản dị với những
trận thắng đầu tiên: Phai Khắt, Nà Ngần. Đó
là thời điểm mùa đông rét buốt. Trong ánh
lửa bập bùng của núi rừng Việt Bắc, Bác
Hồ đã nhen lên ngọn lửa đầu tiên khi giao
nhiệm vụ cho đồng chí Văn - Người anh
cả của Quân đội ta, Đại tướng Võ Nguyên
Giáp. Cánh rừng Trần Hưng Đạo năm ấy

và cánh rừng Mường Phăng ở Điện Biên
Phủ có nét gì đó giống nhau. Đó là màu
xanh cổ thụ, xanh nguyên sơ, xanh thắm
thiết. Rừng chở che, rừng nuôi “bào thai”
chiến dịch của những cuộc chiến sau này.
Rừng không chỉ là tấm áo giáp che chắn
mà rừng là biểu tượng của màu xanh - màu
xuân. Đất nước ta rừng trải rộng từ Bắc
chí Nam. Từ đỉnh cao cột cờ Lũng Cú đến
Đất Mũi Cà Mau ra đến đảo khơi xa là một
màu xanh bất diệt ấy. Chỉ với 10 năm từ ba
mươi tư chiến sĩ đến các đại đoàn công phá
trận đánh lịch sử vang dội địa cầu. Quân
đội tiên phong đã có những bước trưởng
thành vượt bậc. Không chỉ vũ khí trang bị
mà còn tri thức khoa học quân sự, bồi đắp
thêm lý tưởng cao đẹp cách mạng, phát huy
và nhân lên cội nguồn truyền thống lịch sử.
Ta vẫn còn nghe âm vang cuộc hành binh
thần tốc của vua Quang Trung cũng trong
mùa xuân ra thành Thăng Long đánh tan
quân giặc Thanh. Và trong áo bào khói trận,
rầm rập những thớt voi chiến hùng dũng, vị
vua - Người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ
có tâm hồn thi nhân ấy đã có cành đào từ
đất Thăng Long kịp về với công chúa Ngọc
Hân báo tin thắng trận. Ôi cành đào mảnh
mai với hoa mỏng manh như là tờ báo thiệp.
Cành đào là hương sắc ngày tết, hồn tết của
dân tộc đã thấm thía hơn cả những thông
điệp hùng hồn. Phải chăng tiếng vọng mùa
xuân cũng chính là tiếng lòng khát vọng hòa
bình, là tuyên ngôn xanh của sự sống. Có lẽ
Đội Tuyên truyền Giải phóng quân khi nắm
tay thề hô vang khẩu hiệu quyết tâm trong
cánh rừng Trần Hưng Đạo chiều ấy có cả
âm vang của tiếng hô “Sát thát” (quyết giết
giặc Nguyên) của những đạo quân áo vải
nhà Trần.
Trong những ngày xuân này ta lại càng
bồi hồi nhớ Bác. Cách đây 50 năm, trước
lúc về gặp các cụ Các Mác - Lênin, Bác Hồ
đã để lại di chúc cho toàn Đảng, toàn dân
với cả những dự cảm tương lai. Về việc
riêng, Bác chỉ dành cho mình bảy mươi chín
chữ như 79 xuân của Người. Di chúc của
Bác vẫn còn có tính thời sự đến ngày hôm
nay. Ta có cảm giác Bác vẫn đang ở bên
mình, vẫn đang dõi theo từng bước của hành
trình cách mạng. Di chúc của Bác không chỉ
là lời dặn dò mà còn là niềm thiết tha mong
muốn, mong mỏi. Lấp lánh giữa những
dòng chữ di chúc mực xanh của Người đã
hiện lên tiến trình phát triển của đất nước.
Còn nghe âm vang của Đại thắng Mùa xuân

1975. Chiến dịch mang tên Bác đã kết thúc
chiến tranh ở thành phố mang tên Người.
Gần đây, tôi có dịp đến Bến Nhà Rồng nay
là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đứng lặng trước
ba cánh buồm biểu tượng lộng gió của con
thuyền, con tàu mà lòng tôi cứ nghĩ: Ngày
đó Bác ra đi với cái tên anh Ba bình dị. Anh
Ba thủy thủ sau này là vị thuyền trưởng tài
ba chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua
bao sóng gió đến bến bờ vinh quang. Những
hiện vật trong bảo tàng còn mang hơi ấm
của Người. Những dòng chữ di chúc không
chỉ được nâng niu cất giữ trang trọng trong
tủ kính mà còn thổi hồn vào đó tiếng vọng
của thời đại - Thời đại mang tên: Hồ Chí
Minh. Tôi bồi hồi xúc động khi đứng bên
chiếc thùng nhôm Bác dùng tưới nước
hàng ngày chăm bón cho cây vú sữa miền
Nam. Ôi, từng dòng nước cội nguồn mát
rượi như tình Bác tưới thắm cội bền cái cây
mà đồng bào miền Nam gửi tặng Người
trong những năm chiến tranh hai miền còn
chia cắt. Vú sữa - dòng sữa ngọt ngào chắt
lọc tinh khiết, dòng sữa của ấm áp tình yêu
thương lòng mẹ.
Tiếng vọng mùa xuân là điệp khúc lại là
liên khúc của dàn giao hưởng hợp xướng
hội tụ âm thanh náo nức của mọi miền
Tổ quốc. Một nghệ sĩ nhiếp ảnh đã chụp
được bức ảnh hiếm hoi, thần tình của Bác
Hồ - Người nhạc trưởng đang chỉ huy dàn
nhạc, tấu bản nhạc “Kết đoàn”. Trên biển
khơi hải đảo xa xôi, những người lính biển
ngóng về đất liền nhìn một màu mây, nhớ
một tiếng gà gáy sáng. Hoa bàng trên đảo
cũng ngời sắc trắng, nhụy trắng như một
hoa đăng trắng chỉ nở vào đêm. Các anh
có nghe tiếng của mùa xuân qua cánh sóng
thân yêu, qua miên man sóng vỗ. Đất liền
thật gần gũi khi ở đảo có cả tiếng chuông
chùa tâm linh, cả tiếng trẻ học bài líu lo.
Cột mốc thiêng liêng bền chắc, vững chãi
muôn đời là mái chùa vòm cong mũi đao
bên mái trường ngói đỏ. Và trên bức tường
của doanh trại, nơi trang trọng nhất treo
chân dung Bác, trong đêm giao thừa có
bàn thờ Bác. Bác vẫn luôn ở bên các anh.
Người đã từng là thủy thủ và bây giờ vẫn
đồng hành “Bác vẫn cùng chúng cháu hành
quân”. Cuộc hành quân thế kỷ, đi qua bao
mùa xuân đất nước. Chắc hẳn đêm giao
thừa các anh được nghe lại lời thơ chúc tết
của Bác năm nào. Đó là tiếng vọng của mùa
xuân, của muôn trái tim dào dạt bởi: “Bác
Hồ gọi ấy là mùa xuân đến…”.
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ĐỒNG CHÍ ĐOÀN VĂN VIỆT - PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH,
TRƯỞNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV, ĐƠN VỊ TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ ĐỘNG NẮM BẮT, TẬN DỤNG THỜI CƠ, PHÁT HUY
NỘI LỰC ĐƯA LÂM ĐỒNG PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG
LAN HỒ (thực hiện)

PV: Năm 2018 với chủ đề
“Hành động mạnh mẽ, đồng bộ
của hệ thống chính trị”, dưới sự
lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, tình hình KT-XH Lâm
Đồng tiếp tục giữ được sự ổn định
và có bước phát triển. Vậy xin
Chủ tịch UBND tỉnh điểm qua một
vài thành tựu nổi bật?
CHỦ TỊCH UBND TỈNH:
Năm 2018 - năm bản lề thực hiện
Nghị quyết Đại hội XII của Đảng,
mặc dù bối cảnh trong tỉnh, trong
nước và thế giới diễn biến nhiều
khó khăn, phức tạp khó lường, song
với tinh thần chủ động, sáng tạo,
nắm bắt thời cơ nên tình hình phát
triển KT-XH của Lâm Đồng vẫn đạt
nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng
cho những năm tới.
Chúng ta lạc quan bởi KT-XH
Lâm Đồng tiếp tục phát triển và đạt
mức tăng trưởng 8,59% so với cùng
kỳ. 17/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội
đạt và vượt kế hoạch đề ra (trong
đó, 6 chỉ tiêu vuợt kế hoạch); Cơ
cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
tích cực. Lĩnh vực y tế, văn hóa,
giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết
việc làm và an sinh xã hội được
đảm bảo. Công tác cải cách hành
chính đạt nhiều kết quả; các chính
sách, chương trình, dự án triển khai
trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số được thực hiện có hiệu quả, góp
phần nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của Nhân dân. Tình hình
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội tiếp tục được giữ vững, quan hệ
đối ngoại được đẩy mạnh.
Cùng với phát triển kinh tế, Lâm
Đồng cũng đạt nhiều kết quả phấn
khởi trên lĩnh vực xã hội. Đó là:
Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,85%, giảm
1,06% (KH 1,0 - 1,5%), trong
đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số
còn 8,5%, giảm 3,06% (KH 2,0 3,0%); tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân
82,6% (KH 82,6%). Tỷ lệ trường
công lập đạt chuẩn quốc gia 60,4%
(KH 58 - 60%); tỷ lệ xã đạt bộ tiêu
chí quốc gia về y tế 95,9% (KH
94 - 96%); số bác sĩ/vạn dân 7,3
bác sĩ (KH 7,3 bác sĩ). Ngoài ra, tỷ
lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn
minh đô thị 83,8% (KH 83%); có
thêm 12 xã đạt 19/19 tiêu chí nông
thôn mới (NTM), lũy kế có 87 xã
đạt 19/19 tiêu chí NTM.
PV: Lâm Đồng có thế mạnh về
sản xuất nông nghiệp, nhất là sản
xuất nông nghiệp công nghệ cao
(NNCNC) hiện đang dẫn đầu cả
nước, vậy lĩnh vực này trong năm
2018 phát triển như thế nào?
CHỦ TỊCH UBND TỈNH:
Năm qua, thời tiết cơ bản thuận
lợi; tổng giá trị sản xuất nông, lâm,
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LTS: Năm Mậu Tuất 2018 khép lại với nhiều niềm vui lớn của quê hương, đất nước.
Năm Kỷ Hợi 2019 đã đến, gợi mở nhiều tương lai tươi sáng trên bước đường đổi mới,
phát triển và hội nhập. Trước thềm Xuân 2019, đồng chí Đoàn Văn Việt đã có cuộc
trả lời phỏng vấn Báo Lâm Đồng về những thành tựu to lớn trong phát triển KT-XH
năm qua và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng đặt ra trong năm 2019. Sau đây
là nội dung cuộc phỏng vấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt kiểm tra và chỉ đạo công tác quy hoạch - xây dựng. Ảnh: M.Đạo
Năm 2018, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng: Tổng sản phẩm trong nước
GRDP (theo giá so sánh năm 2010) tăng 8,59% (KH 8,5-8,7%). GRDP bình
quân đầu người 59,74 triệu đồng (KH 58,5-59 triệu đồng). Tổng thu ngân
sách nhà nước trên địa bàn 7.224 tỷ đồng (KH 6.750 tỷ đồng), bằng 107%
dự toán địa phương. Du lịch - ngành kinh tế “mũi nhọn” đã thu hút 6.505,5
ngàn lượt người (KH 6.500 ngàn lượt), đạt 100,1% KH, tăng 10,3%; trong đó,
khách quốc tế 485 ngàn lượt, đạt 101% so KH, tăng 21,3%; khách qua đăng
ký lưu trú 4.450 ngàn lượt (KH 4.400 ngàn lượt), đạt 101,1% KH, tăng 11,3%
so cùng kỳ.

thủy sản tăng bình quân 5,2% (KH
4,8 - 5,3%). Cơ cấu cây trồng, vật
nuôi tiếp tục được chuyển dịch
theo hướng nâng cao giá trị và chất
lượng; thương hiệu nông sản “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
ngày càng có uy tín trên thị trường
đã có tác động lớn đến việc tăng
diện tích và năng suất sản phẩm.
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng
CNC đạt nhiều kết quả tích cực,
tăng khá so cùng kỳ. Tổng diện tích
sản xuất NNCNC 54.477 ha, tăng
5,2% (chiếm khoảng 20% diện tích
canh tác); diện tích cà phê tái canh,
cải tạo giống 8.919 ha, đạt 117,7%
kế hoạch, tăng 6,86% so cùng kỳ
(nâng tổng số diện tích đã tái canh,
ghép cải tạo 54.325 ha). Nhiều mô
hình liên kết sản xuất tiếp tục phát
huy hiệu quả và đạt kết quả tích cực,
góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát
triển toàn diện. Đến nay, toàn tỉnh có
120 chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất,
sơ chế, chế biến đến tiêu thụ (có hợp

đồng liên kết lâu dài), tăng 52 chuỗi
so cùng kỳ, với sự tham gia liên
kết của 75 doanh nghiệp, 35 HTX,
42 THT, cơ sở nhỏ lẻ và 12.570 hộ
nông dân...
Mặc dù đã đạt nhiều kết quả,
song trên lĩnh vực nông nghiệp
vẫn gặp một số khó khăn, thách
thức như: giá một số nông sản
không ổn định; thị trường tiêu
thụ nông sản gặp nhiều khó khăn.
Tình trạng nông sản Trung Quốc
giả nhãn mác nông sản Đà Lạt
chưa được xử lý triệt để. Phát triển
chăn nuôi có xu hướng chững lại,
nhất là phát triển đàn bò sữa,...
PV: Là địa phương có tỷ lệ độ
che phủ rừng cao nhưng năm
qua, dư luận xã hội cũng kêu ca
nhiều về việc quản lý, bảo vệ rừng
(QLBVR), thưa đồng chí vì sao có
hiện tượng này?
CHỦ TỊCH UBND TỈNH:
Thẳng thắn nhìn nhận là

tình hình vi phạm pháp luật về
QLBVR, đất lâm nghiệp còn diễn
biến phức tạp: như tình trạng
ken cây, phá rừng, hủy hoại rừng
bằng phương thức khoan lỗ đổ
hóa chất gây chết cây rừng hàng
loạt; còn xảy ra một số vụ khai
thác rừng trái phép làm thiệt hại
lớn tài nguyên rừng nhưng chậm
được phát hiện, ngăn chặn; số vụ
vi phạm các quy định về quản lý
và bảo vệ rừng tuy giảm cả về số
vụ và diện tích thiệt hại nhưng còn
diễn biến phức tạp, một số vụ phát
hiện chậm và xử lý chưa nghiêm.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình
hình vi phạm pháp luật về QLBVR
vẫn diễn biến phức tạp và công tác
QLBVR còn nhiều hạn chế là:
- Một số nơi, chính quyền địa
phương cơ sở thiếu trách nhiệm,
đơn vị chủ rừng, các cơ quan liên
quan và các chủ dự án thuê đất,
thuê rừng chưa làm tròn trách
nhiệm và chưa thực hiện quyết
liệt các quy định trong công tác
QLBVR. Chưa có giải pháp, biện
pháp hợp lý trong công tác phòng
ngừa, phát hiện, ngăn chặn các
hành vi xâm hại tài nguyên rừng
và các đối tượng vi phạm.
- Việc xử lý trách nhiệm đối với
tập thể, cá nhân để rừng bị phá, bị
khai thác gỗ trái phép, lấn chiếm
đất lâm nghiệp chưa xử lý kiên
quyết, triệt để.

- Cơ chế chính sách về QLBVR
còn bất cập, chưa đồng bộ, chưa
bảo đảm cho người dân làm nhiệm
vụ giữ rừng có thu nhập cao từ
rừng để họ yên tâm sinh sống và
gắn bó với rừng.
- Giá trị thu được trên một đơn
vị diện tích đất sản xuất nông
nghiệp, nhất là sản xuất NNCNC
rất cao, các vụ phá rừng, lấn chiếm
đất rừng không phải lấy gỗ, lấy
lâm sản để bán mà chủ yếu là lấy
đất để sản xuất nông nghiệp hoặc
sang nhượng...
Đây là những vấn đề nhức nhối
mà sắp tới chúng ta phải có những
giải pháp tăng cường QLBVR hữu
hiệu, kiên quyết xử lý những hành
vi vi phạm.
PV: Kính thưa Chủ tịch UBND
tỉnh, trong phát triển kinh tế tỉnh
nhà thời gian qua, đồng chí còn có
điều gì băn khoăn?
CHỦ TỊCH UBND TỈNH:
- Tuy đã gặt hái một số kết quả
đáng mừng nhưng tôi cũng có một
vài điều trăn trở.
Trước hết là tình hình vi phạm
pháp luật về QLBVR, lấn chiếm
đất lâm nghiệp còn diễn biến phức
tạp; sản phẩm dịch vụ du lịch còn
đơn điệu, thiếu sản phẩm du lịch
độc đáo để thu hút du khách,…
Phát triển công nghiệp chế biến còn
khó khăn, các chương trình kết nối
giao thương, xúc tiến tiêu thụ sản
phẩm chưa có kết quả tích cực.
Thứ hai, hạ tầng giao thông tuy
đã được quan tâm đầu tư nâng cấp
nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến
độ giải ngân một số nguồn vốn
đầu tư xây dựng cơ bản chậm so
với kế hoạch. Các dự án liên quan
đến rừng, đất lâm nghiệp tiếp tục
gặp nhiều khó khăn.
Thứ ba, thu hút đầu tư vẫn khó
khăn, nhất là đầu tư nước ngoài.
Một số dự án đầu tư đã được cấp
phép chậm triển khai; một số
chương trình, dự án lớn, dự án
trọng điểm tiến độ còn chậm.
Thứ tư, công tác quy hoạch,
quản lý quy hoạch, tình hình quản
lý trật tư xây dựng đô thị còn
nhiều hạn chế. Trật tự an toàn xã
hội còn tiềm ẩn một số yếu tố bất
ổn, tai nạn giao thông còn có chiều
hướng gia tăng,…
Thứ năm, công tác giảm nghèo
chưa bền vững, đời sống của một
bộ phận người dân còn gặp nhiều
khó khăn,...
PV: Đề nghị Chủ tịch UBND
tỉnh cho biết một số giải pháp
quan trọng trong thực hiện nhiệm
vụ phát triển KT-XH năm 2019?
CHỦ TỊCH UBND TỈNH:
Năm 2019 có ý nghĩa hết sức
quan trọng trong việc thực hiện

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2019: Tổng sản phẩm trong nước
(GRDP theo giá so sánh 2010) tăng từ 8,5 - 9% so với năm 2018. GRDP bình
quân đầu người khoảng 65,4 - 65,7 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn khoảng 7.985 tỷ đồng, tăng 12,5% so ước thực hiện năm
2018. Thu hút khoảng 7.150 ngàn lượt khách du lịch, tăng 10% so với năm
2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,0 - 1,5%; riêng hộ đồng bào DTTS giảm từ
2,0 - 3,0%. Tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị 87%. Có thêm
12 xã đạt 19/19 tiêu chí và 1 huyện đạt chuẩn NTM (huyện Đạ Tẻh).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo tỉnh thăm mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng. Ảnh: Văn Báu

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Lâm Đồng lần thứ X và Nghị quyết
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XII của Đảng. Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng
bộ tỉnh đã xác định năm 2019 là
năm “Vượt qua thách thức, tạo
động lực, đột phá, phấn đấu hoàn
thành toàn diện mục tiêu Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ X”. Do đó, đòi hỏi các cấp,
các ngành và cả hệ thống chính trị
phải quyết tâm cao; chủ động nắm
bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi,
khắc phục hạn chế, khó khăn; phát
huy nội lực, tạo xung lực mới cho
phát triển KT-XH của tỉnh trong
giai đoạn mới thực sự nhanh và
bền vững. Trên tinh thần đó, tôi xin
nhấn mạnh một số nội dung tập
trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện
trong năm 2019 như sau:
1. Tiếp tục bám sát và thực hiện
quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra
trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, Nghị
quyết HĐND tỉnh khóa IX về
nhiệm vụ phát triển kinh tế 5 năm
2016 - 2020; tập trung các nguồn
lực thực hiện quyết liệt và có hiệu
quả 4 chương trình trọng tâm, 12
công trình, dự án trọng điểm của
tỉnh và các công trình trọng điểm
của các huyện, thành phố.
2. Thực hiện đồng bộ các giải
pháp để nâng cao chỉ số cải cách
hành chính, chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả và
quản trị công cấp tỉnh. Đẩy mạnh
đơn giản hóa thủ tục hành chính,
tăng cường công khai, minh bạch,
cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian
tạo thuận lợi nhất cho người dân,
doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện
các giải pháp hỗ trợ khởi nghiệp
và phát triển doanh nghiệp; phấn
đấu năm 2019 số doanh nghiệp
tăng từ 12 - 14% trở lên so tổng
số doanh nghiệp có đến cuối năm
2018. Nâng cao chất lượng hoạt
động của Trung tâm phục vụ hành
chính công và kiểm soát thủ tục
hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng

Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt kiểm tra và chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Ảnh: Minh Đạo

công nghệ thông tin, xây dựng
chính quyền điện tử. Tăng cường
tương tác giữa chính quyền với
người dân, doanh nghiệp thông qua
cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của các
cơ quan nhà nước, cung cấp dịch
vụ công và xây dựng chính quyền
điện tử. Thực hiện có hiệu quả Đề
án xây dựng thành phố Đà Lạt
trở thành Thành phố thông minh.
Đẩy mạnh phát triển HTX theo
Luật HTX và các mô hình kinh tế
hợp tác hiệu quả. Tăng cường đối
thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp.
Thực hiện cổ phần hóa các đơn vị
sự nghiệp công lập theo phương án
đã được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt, đẩy mạnh xã hội hóa dịch
vụ công, cổ phần hóa các đơn vị sự
nghiệp công lập có đủ điều kiện.
3. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu
nông nghiệp gắn với xây dựng
NTM; tập trung nâng cao giá trị
nông sản thông qua các hoạt động
sau thu hoạch, quản lý chất lượng.
Tiếp tục xây dựng, quảng bá và

phát triển thương hiệu các sản phẩm
nông nghiệp, du lịch và các sản
phẩm chủ lực khác của tỉnh,... trọng
tâm là thương hiệu “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành”. Thực hiện
chuyển đổi những diện tích đất sản
xuất kém hiệu quả sang các mô
hình sản xuất có giá trị thu nhập
cao. Từng bước có giải pháp phù
hợp để giảm diện tích nhà kính, nhà
lưới; phát triển nông nghiệp thông
minh, nông nghiệp hữu cơ, du lịch
sinh thái, du lịch canh nông… Đẩy
mạnh thực hiện dự án phát triển
nông nghiệp theo hướng tiếp cận
đa ngành và cải thiện môi trường
đầu tư trong nông nghiệp. Xúc tiến
thu hút nhà đầu tư chiến lược vào
Khu Công nghiệp - Nông nghiệp
Tân Phú; khu nông nghiệp ứng
dụng CNC. Đầu tư cơ sở hạ tầng
và thu hút các doanh nghiệp đầu tư,
xây dựng, kinh doanh Trung tâm
giao dịch hoa. Tăng cường công tác
thông tin cho người dân về tình hình
cung cầu, giá cả thị trường để người
dân, doanh nghiệp chủ động cân
đối kế hoạch sản xuất hợp lý. Tăng
cường kiểm soát chất lượng giống,

vật tư nông nghiệp. Đẩy mạnh huy
động nguồn lực thực hiện chương
trình xây dựng NTM.
4. Tiếp tục thực hiện nghiêm chủ
trương đóng cửa rừng tự nhiên,
huy động sự vào cuộc của cả hệ
thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở để
thực hiện có hiệu quả các quy định
của pháp luật về quản lý, bảo vệ
rừng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo của các cấp chính quyền trong
công tác quản lý và khai thác hiệu
quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ
môi trường; chủ động trong phòng,
chống thiên tai, ứng phó với biến
đổi khí hậu. Tiếp tục rà soát, xử
lý triệt để tình trạng lấn chiếm đất
rừng, san ủi trái phép đất rừng để
sản xuất nông nghiệp; thu hồi các
dự án đã được giao đất, cho thuê
đất, chuyển mục đích sử dụng đất
nhưng chậm triển khai. Thực hiện
nghiêm việc giao đất, cho thuê đất
thông qua đấu giá quyền sử dụng
đất, đấu thầu dự án sử dụng đất.
Ngăn chặn và xử lý triệt để tình
trạng khai thác khoáng sản trái
phép, nhất là việc khai thác cát gây
sạt lở sông, suối, gây thiệt hại đến
sản xuất và đời sống của Nhân dân.
Cải thiện chất lượng môi trường và
xử lý ô nhiễm, nhất là tại các khu,
cụm công nghiệp, khu dân cư tập
trung… và xử lý hiệu quả rác thải
trong nông nghiệp…
5. Thực hiện Nghị quyết 08-NQ/
TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính
trị về phát triển du lịch thành ngành
kinh tế mũi nhọn; đầu tư mở rộng và
tạo thêm nhiều sản phẩm mới phục
vụ khách du lịch theo hướng du lịch
chất lượng cao. Quản lý chặt chẽ
chất lượng kinh doanh dịch vụ du
lịch, lưu trú,... tăng cường quản lý
hoạt động du lịch mạo hiểm,... Ưu
tiên nguồn lực, tập trung đầu tư kết
cấu hạ tầng Khu Du lịch quốc gia
hồ Tuyền Lâm, khẩn trương tổ chức
triển khai thực hiện Khu Du lịch
Đan Kia - Suối Vàng sau khi được
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy
hoạch. Tiếp tục thực hiện cải cách
thủ tục hành chính trong thu hút đầu
tư, cải thiện chỉ số về năng lực cạnh
tranh của tỉnh; đẩy mạnh công tác
quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với
hợp tác xây dựng các tuyến du lịch
và kết nối Đà Lạt với các trung tâm
du lịch, dịch vụ lớn trong nước và
quốc tế.
6. Tăng cường huy động các
nguồn lực trong và ngoài nước cho
đầu tư phát triển KT-XH. Đẩy mạnh
xã hội hóa đầu tư xây dựng kết cấu
hạ tầng, đầu tư cho nông nghiệp,
nông thôn, nghiên cứu phát triển
khoa học và công nghệ. Ưu tiên
đầu tư cho các dự án, công trình
trọng điểm của tỉnh và của các địa
phương; tập trung vốn cho các công
trình để hoàn thành đưa vào sử dụng
trong năm 2019. Đẩy mạnh thu hút
và nâng cao chất lượng các dự án
đầu tư trực tiếp nước ngoài.
7. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện

đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp,
tập trung phát triển công nghiệp
chế biến nông sản; công nghiệp vật
liệu xây dựng, công nghệ thông
tin, năng lượng tái tạo... Tiếp tục
đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh
tiến độ thực hiện các công trình
thủy điện và tăng sản lượng phát
điện trong năm 2019 trên địa bàn
tỉnh. Dừng cấp chủ trương đầu tư
đối với các dự án thủy điện nhỏ
và vừa (dưới 30MW) có tác động
đến rừng, đất lâm nghiệp theo chỉ
đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy.
Tạo điều kiện thuận lợi để các nhà
đầu tư sớm đưa các dự án sử dụng
nguồn năng lượng sạch như năng
lượng gió, năng lượng mặt trời đi
vào hoạt động,... Tập trung đầu
tư và thu hút đầu tư để hoàn thiện
cơ sở hạ tầng các khu, cụm công
nghiệp hiện có và phát triển khu,
cụm công nghiệp mới.
8. Tiếp tục triển khai thực hiện
hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ
quốc trong tình hình mới. Chủ
động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn
chặn kịp thời các âm mưu, hoạt
động chống phá Đảng, Nhà nước
của các thế lực thù địch; nắm chắc
tình hình, kịp thời giải quyết các
vấn đề phát sinh. Nâng cao hiệu
quả, hiệu lực công tác tuần tra,
kiểm soát và xử lý vi phạm pháp
luật về trật tự, ATGT,... Thực hiện
nghiêm pháp luật về tiếp công dân,
không để phát sinh các vụ việc
phức tạp, kéo dài gây mất an ninh
trật tự. Tiếp tục thực hiện hiệu quả
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
gắn với học tập, làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đổi
mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy,
tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội
ngũ công chức, viên chức. Siết
chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính,
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc
việc thực hiện nhiệm vụ được giao;
nâng cao đạo đức, văn hóa, tính
chuyên nghiệp của cán bộ, công
chức, viên chức. Tăng cường công
tác thanh tra, kiểm tra tập trung
vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu
cực như xây dựng cơ bản, quản
lý, sử dụng đất, tài sản công,...; xử
lý kịp thời, nghiêm minh những
trường hợp tiêu cực, tham nhũng,
lãng phí. Tập trung thu hồi, xử lý
theo kết luận, kiến nghị của thanh
tra đã có hiệu lực.
9. Đẩy mạnh phong trào thi
đua yêu nước góp phần thực hiện
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm
quốc phòng - an ninh đã đề ra cho
năm 2019.
PV: Xin cảm ơn Chủ tịch UBND
tỉnh. Với quyết tâm như trên, tin
rằng Lâm Đồng sẽ hoàn thành
tốt những chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển KT-XH năm 2019, thực hiện
xuất sắc Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X đã
đề ra!
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SAU NỬA NHIỆM KỲ VÀ QUYẾT TÂM PHÍA TRƯỚC

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp hình lưu niệm với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: Chính Thành

“Năm mười mười lăm hai mươi” - câu đồng dao như
chẳng ăn nhập gì với sự phát triển kinh tế nhưng chí
ít gợi mở khung thời gian 5 hay 10 năm tương ứng với
kế hoạch trung và dài hạn trong phát triển kinh tế, xã
hội Lâm Đồng. Thoắt cái “tam đầu niên” kế hoạch 5
năm (giai đoạn 2015 - 2020) trôi qua cũng là lúc nhìn
lại “gia tốc” phát triển để nhận ra “việc cần làm” phía
trước đối với nền kinh tế Lâm Đồng.
HỒ XUÂN TRUNG

ết thúc năm 2018, nền kinh tế Lâm Đồng phát
đi tín hiệu lạc quan với “mức tăng trưởng khá,
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích
cực, thu nhập và đời sống của nhân dân các
dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện”.

K

Duy trì tăng trưởng khá
Sự tăng trưởng khá đó được thể hiện bởi mức gia tăng
tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Lâm Đồng (theo
giá so sánh 2010) tăng thêm 8,59% so với kế hoạch trong
năm đề ra là từ 8,5 - 8,7% coi như đạt mục tiêu. Cơ cấu
kinh tế cũng chuyển dịch theo hướng tích cực khi tỷ trọng
ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 45,7%, công nghiệp xây dựng chiếm 17,83% và ngành dịch vụ chiếm 36,47%
đều nằm trong ngưỡng mục tiêu mà kế hoạch đặt ra. Đáng
chú ý, thu nhập bình quân đầu người đạt 59,74 triệu đồng/
năm, tăng cao hơn mục tiêu kế hoạch phấn đấu từ 58,5 - 59
triệu đồng.
Những số liệu trên khi lướt qua ngỡ tưởng chỉ là những
con số bình thường nhưng thực ra chứa đựng trong đó là
cả một sự chuyển động của đời sống xã hội. Điều đó ghi
nhận một năm mà từ tỉnh đến địa phương đã nỗ lực không
ngừng nghỉ, tạo ra những giá trị kinh tế mới thông qua việc
mở rộng đầu tư sản xuất, lượng hàng hóa được sản xuất ra,
còn biểu đồ thu nhập bình quân của gần 1,4 triệu dân Lâm
Đồng có mức thu nhập cao hơn bình quân trong cả nước.
“Bằng cách chỉ ra một vài chỉ số đo đếm được này, chúng ta
dễ nhận ra “bức tranh” kinh tế Lâm Đồng mang sắc màu lạc
quan để tự tin bước vào năm 2019 với những kỳ vọng mới
trong khí thế thi đua nước rút nhằm hoàn thành kế hoạch 5
năm mà Lâm Đồng đặt ra” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Trần Đức Quận chia sẻ.
Đánh giá của UBND tỉnh cũng chỉ ra rằng, trong 18 chỉ
tiêu kinh tế - xã hội đặt ra mà Lâm Đồng thực hiện đều đạt
và vượt kế hoạch, trong đó có tới 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
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Những điểm sáng đáng ghi nhận đấy là: Sản xuất nông
nghiệp duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và cao hơn bình
quân chung của cả nước; ngành công nghiệp, xây dựng và
lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; kim ngạch
xuất khẩu tăng nhanh, lượng khách du lịch, khách qua lưu
trú tăng khá so với cùng kỳ; thu ngân sách vượt dự toán của
Tỉnh ủy, HĐND giao... và sẽ còn tạo ra những dư địa phát
triển cho năm tiếp theo ở các lĩnh vực kinh tế nêu trên.
Chỉ còn chưa đầy hai năm nữa Lâm Đồng sẽ tiến hành
tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (sau đây gọi
là Nghị quyết Đảng bộ tỉnh) và chuẩn bị cho Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhìn
lại 3 năm thực hiện phát triển mọi mặt trong lĩnh vực kinh
tế có thể hiểu sâu hơn những kết quả đạt được và nhiệm vụ
còn lại cần phải thực hiện. Nền nông nghiệp Lâm Đồng phát
triển rộng khắp, tiếp tục đứng đầu cả nước với sự gia tăng
9.692 ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
sau 3 năm, nâng tổng số diện tích sản xuất ứng dụng công
nghệ cao đến nay lên 52.766 ha, chiếm 18,9% diện tích sản
xuất nông nghiệp toàn tỉnh. Chăn nuôi phát triển tương đối
nhanh, tỷ lệ độ che phủ rừng đảm bảo. Vì vậy, kinh tế nông
nghiệp của Lâm Đồng có mức tăng trưởng GRDP bình quân
3 năm qua đạt 4,9%, giá trị thu hoạch vào cuối năm 2018
đạt 173 triệu đồng/ha. Cùng đó công nghiệp và xây dựng
trong 3 năm qua có mức tăng bình quân 8,6%, trong đó
đáng chú ý lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục
phát triển, chiếm tỷ trọng 72% sản xuất ngành công nghiệp.
Còn khu vực thương mại, dịch vụ tăng bình quân 15,86%
trong 3 năm trở lại đây và nếu so với Nghị quyết Đảng bộ
tỉnh đặt ra là 15%, coi như chỉ tiêu này vượt kế hoạch với
0,86 điểm phần trăm. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất
khẩu cũng tăng 14,5%, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều
tăng cả hai mặt về lượng và giá trị, lượng khách tới tham
quan du lịch tăng 8,42% mỗi năm và thu ngân sách nhà
nước có tốc độ tăng thu bình quân 15,6% trong 3 năm qua...
Mặt khác, bước vào năm 2019, tổng số doanh nghiệp trên
địa bàn Lâm Đồng có khoảng 8.100 doanh nghiệp, trung
bình tăng 13,3% về số doanh nghiệp/năm và 14,1% về vốn/
năm trong vòng 3 năm trở lại đây.

Phấn đấu bằng và vượt nghị quyết
Từ những kết quả đạt được nêu trên, tại Kết luận số 414
- KL/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng về sơ kết giữa nhiệm kỳ
thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã khẳng định: Kinh tế
tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 3
năm qua đạt 8,3%, đạt mức bình quân chung cả nhiệm kỳ,
quy mô kinh tế tăng đáng kể - chiếm 1,4% quy mô kinh

tế cả nước, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình
quân chung cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý;
các ngành, lĩnh vực có thế mạnh như nông nghiệp, du lịch
khẳng định được ưu thế...
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh Trần Đức Quận cho hay: “Có thể nhận thấy, hầu hết
chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra đều đạt và vượt. Cụ thể, có
13 trong 19 chỉ tiêu cơ bản đạt khá và có khả năng vượt so
với Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, riêng đối với 6 chỉ tiêu và 4
thành phần thuộc các chỉ tiêu khác cần phải phấn đấu để
đạt như nghị quyết đề ra. Do đó, đòi hỏi Đảng bộ tỉnh, các
cấp chính quyền phải thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất
để thực hiện thắng lợi theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Lâm
Đồng vào ngày 30/7/2018, đó là “Lâm Đồng, niềm tin
mới, phát triển mới, xen lẫn thách thức cũ và cần có bước
đột phá”. “Niềm tin mới, phát triển mới” đấy chính là tiếp
tục nỗ lực phấn đấu dựa trên những kết quả đã đạt được và
tranh thủ thời cơ thuận lợi; còn “thách thức cũ” là những
khó khăn mà một phần đến từ năng suất, chất lượng, hiệu
quả và sức cạnh tranh nền kinh tế còn thấp cần phải vượt
qua để “có bước đột phá” trong việc đẩy mạnh thực hiện
Đề án tái cơ cấu kinh tế, nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng
từ nay đến năm 2020 bằng hoặc cao hơn bình quân 3 năm
trước. Trên cơ sở đó, Lâm Đồng tiếp tục hướng trọng tâm
vào việc: Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với
xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp
bằng việc thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp có
chọn lọc và khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến
sâu, chế biến tinh nông, lâm, khoáng sản và công nghiệp
công nghệ cao; huy động nguồn lực đầu tư phát triển hệ
thống thương mại, phát triển du lịch chất lượng cao và quản
lý, điều hành ngân sách hiệu quả; quy hoạch, đầu tư phát
triển hạ tầng đồng bộ... Vì vậy, trong hai năm tới, nhiệm vụ
đặt ra đến cuối nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh vào
năm 2020 cần phải thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đó là: Tốc
độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) từ 8,5 - 9,0%;
cơ cấu kinh tế, trong đó nông - lâm - thủy sản chiếm 46 46,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 19,5 - 20%, dịch vụ
33,5 - 34%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 - 73 triệu
đồng/năm; tổng đầu tư phát triển xã hội chiếm 36% so với
GRDP; tổng thu ngân sách nhà nước tăng từ 10 - 12%/năm;
tốc độ kim ngạch xuất khẩu tăng từ 14 - 15%/năm và lượng
khách du lịch tăng từ 8 - 10%/năm.
Để thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế vào năm 2020, tuy
nhiệm vụ còn rất nặng nề nhưng bằng sự tăng tốc mạnh mẽ,
phấn đấu với quyết tâm cao nhất Lâm Đồng sẽ hoàn thành
và vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra.

MỞ RỘNG
DÂN CHỦ,
THẮP SÁNG
NIỀM TIN
TRONG
NHÂN DÂN

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng Gương sáng đời thường cho các nhân tố điển hình. Ảnh: Khánh Phúc

Một mùa xuân mới lại về. Một năm trôi
qua, với nhiều dấu ấn. Kinh tế của đất
nước, Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng,
Nhân dân phấn khởi. Sự năng động,
nhạy bén của cộng đồng doanh nghiệp,
nhất là các doanh nghiệp trong lĩnh
vực nông nghiệp công nghệ cao đã tạo
“cú hích” cho Lâm Đồng đạt mức tăng
trưởng 8,59% trong năm 2018, cao hơn
mức tăng trưởng bình quân chung của
cả nước. Đặc biệt, việc dân chủ thực sự
được mở rộng đã thắp sáng niềm tin của
Nhân dân với Đảng và Nhà nước.
NGUYỆT THU

Dân chủ mở rộng
Ông Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên
BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
trao đổi với phóng viên: Năm 2018, đất
nước có nhiều đổi mới, nhất là tính chất
dân chủ xã hội chủ nghĩa đã thực sự được
mở rộng, niềm tin của Nhân dân với Đảng,
với chế độ ta đã có những bước chuyển
biến tích cực hơn. Đặc biệt, trên lĩnh vực
phòng, chống tham nhũng đã có những
quyết liệt từ Trung ương Đảng, Quốc hội,
Chính phủ. Kết quả xử lý nhiều cán bộ cấp
cao, ở nhiều vị trí trong thời gian qua cho
thấy đã có sự buông lỏng trong quản lý
cán bộ, đảng viên. Việc xử lý đúng người
- đúng tội đã tạo niềm tin trong Nhân dân.
Nói chính xác đó chính là sự sống còn của
chế độ mà ta đã làm được.
Mở rộng dân chủ để tạo đột phá trong
phòng, chống tham nhũng, tạo động lực thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều chỉ
tiêu. Đó là một dòng chảy được khơi thông
tạo sự phát triển về kinh tế, đời sống Nhân
dân được nâng lên, bởi lẽ niềm tin của Nhân
dân vào Đảng đã tăng lên. Từ đó, đã tạo
động lực mạnh mẽ hơn trong cả suy nghĩ,
trong cả cách làm, tạo tính độc lập hơn trong
hướng đi của cộng đồng các doanh nghiệp
và người dân. Không phải qua phòng, chống
tham nhũng để làm ách tắc sự phát triển của
đất nước, mà nó như một dòng chảy được
khơi thông kịp thời để tạo khí thế mới, Nhân
dân hứng khởi thi đua trên mọi lĩnh vực để
xây dựng đất nước, xây dựng địa phương
giàu mạnh.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông thăm hỏi, động viên, chia sẻ
nỗi đau mất mát quá lớn xảy ra của gia đình anh chị Lê Ngọc Minh Quang
ở 48B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, TP Đà Lạt.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn
Trọng Ánh Đông tâm huyết và nhấn mạnh:
Đảng tập trung những vụ án lớn để xử lý
cho thấy kỷ cương phép nước trong những
vấn đề kinh tế được đặt lên hàng đầu. Kỷ
cương trong thực thi pháp luật để từ đó
không ai đứng ngoài pháp luật. Qua đó, tạo
sự nghiêm minh cho mọi cán bộ, đảng viên,
người dân đều phải sống - làm việc và tuân
thủ pháp luật. Từ đó, tạo điều kiện cho mỗi
người dân, doanh nghiệp thể hiện tính độc
lập, năng động, sáng tạo, tạo sự công bằng
để mọi người cùng chung tay xây dựng quê
hương, phát triển đất nước.
Cùng với cả nước, năm 2018, Lâm Đồng
đã có nhiều cố gắng trong phát triển kinh tế
- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy
nhiên, để có sự tiếp nối những thành công
đòi hỏi phải có những quyết liệt mạnh mẽ
hơn trong phòng, chống tham nhũng, nhất
là, trong công tác tổ chức, công tác cán bộ.
Chính những xử lý giải quyết thực hiện theo
quy trình, theo Điều lệ Đảng, tạo nên những
nét tốt, cán bộ được bố trí đúng sở trường,
năng lực, sẽ tạo chìa khóa, hướng mở trong
thực thi nhiệm vụ. Mọi vị trí của cán bộ,
đảng viên phải được xã hội công nhận, Nhân
dân tin tưởng, chứ không phải muốn vào vị
trí là phải chạy chức - chạy quyền. Bởi trên
thực tế, nếu cán bộ chạy chức, chạy quyền
sẽ không hiểu ở vị trí đó mình cần phải làm

cái gì và không biết làm gì, đó chính là bế
tắc trong thực thi nhiệm vụ.
Mở rộng dân chủ ở khía cạnh dân chủ
trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Trong dân
chủ trực tiếp, theo ông Nguyễn Trọng Ánh
Đông chính là để người dân nói lên tiếng
nói của mình. Cần cơ chế tạo dân chủ trực
tiếp, có thể vất vả cho người điều hành,
nhưng đây là xu thế, cần tranh luận, cần
cơ chế đối thoại, cần vai trò điều hành
của Đảng, Chính phủ, vai trò cầu nối của
MTTQVN. Chỉ có tăng cường đối thoại,
gặp gỡ với người dân, doanh nghiệp mới đi
đến tận cùng vấn đề, giải quyết được những
vướng mắc lớn và mới phát huy được vai
trò dân chủ trực tiếp. Chỉ như thế mới mang
lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Làm để dân tin
Trao đổi thêm về những việc cần làm
trong năm 2019, ông Nguyễn Trọng Ánh
Đông cho biết thêm: Trong giai đoạn hiện
nay, MTTQ tiếp tục được khẳng định là
những người đại diện cho lực lượng quần
chúng nhân dân. Muốn là người đại diện
tốt, đòi hỏi những người làm công tác mặt
trận, đoàn thể cần phải có tư duy mới - tư
duy trong gắn kết và chia sẻ. Hai phương
thức này trở thành xu hướng sắp tới. Chính
gắn kết để có động lực tốt hơn. Chính chia
sẻ thì lợi ích, quyền lợi, tư tưởng của Nhân

dân mới được đảm bảo và thực sự thấu
hiểu.
Năm 2019, trên đà phát triển của đất
nước, địa phương, đòi hỏi Đảng phải đổi
mới phương thức, chính quyền phải đổi mới
khâu tổ chức thực hiện. Thứ gì dân cần, thứ
gì dân muốn thì ở góc độ Đảng, Nhà nước,
Mặt trận, Chính quyền phải biết, dù là việc
nhỏ. Chúng ta phải giải quyết được những
“nút thắt”. Dân rất cần, rất muốn được liên
kết, được chia sẻ, cần suy nghĩ được “tôn
trọng” hơn để giúp người dân vượt qua khó
khăn, vướng mắc.
Cuối cùng là hướng đến củng cố niềm tin,
trên lĩnh vực kinh tế phải tạo ra những “dòng
chảy”, những liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đó
là liên kết chuỗi để giải quyết đầu ra cho
nông sản, ổn định đầu ra cho sản phẩm nông
nghiệp của người nông dân thì khi đó người
dân mới thấy được chỗ dựa vững chắc của
họ là chính quyền, là Mặt trận, đoàn thể.
Gần đây, tốc độ phát triển của đô thị, của
xã hội ngày một nhanh. Tuy nhiên, bên cạnh
những mặt đạt được thì vẫn còn những mặt
chưa được. Tình trạng tín dụng đen, hình
thành băng nhóm hoạt động ngang nhiên
gây ra nhiều hệ lụy... khiến người dân không
khỏi lo lắng, băn khoăn. Vậy trách nhiệm là
của chúng ta, của những cơ quan chức năng,
những người được dân tin, dân bầu thì phải
có trách nhiệm bảo vệ tiếng nói cho Nhân
dân. Trật tự xã hội phải được xác định ngang
tầm với nhiệm vụ về an ninh chính trị, là vấn
đề lâu dài chứ không phải là “phong trào”
đánh cao điểm một đợt xong là thôi.
Một năm bộn bề sự kiện, nhưng đọng lại
là niềm tin thắp lên về những điều tốt đẹp
phía trước. Thành tích vượt bậc đoạt vô
địch cúp AFF của Đội tuyển bóng đá Việt
Nam là kết quả của ý chí, quyết tâm, của
chiến thuật đúng, của trách nhiệm lớn lao
trước Tổ quốc. Chưa bao giờ tình đoàn kết
dân tộc, lòng yêu nước trỗi dậy mạnh mẽ
như thế. Dòng người ăn mừng chiến thắng
đỏ màu cờ sao, nồng nhiệt nhưng rất chuẩn
mực bên hồ Xuân Hương thơ mộng của Đà
Lạt và trên khắp cả nước cho thấy niềm tin
chiến thắng sẽ hiện diện ở khắp nơi, khắp
mọi lĩnh vực nếu chúng ta biết nỗ lực làm
hợp lòng dân, vì dân.
Năm 2019, tin chắc sẽ là một năm khởi
sắc, vì hành trang vào năm mới đã sáng lên
hai chữ: NIỀM TIN! Đất nước xuân này
thêm niềm tin, nguồn lực, khí thế và bản lĩnh
để cất cánh vững bền!
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đại của Việt Nam. Theo đó, thành phố Đà Lạt
sẽ tập trung nâng cấp, bổ sung hoàn thiện các
ứng dụng viễn thông - thông tin nội bộ trong cơ
quan nhà nước phục vụ quản lý trên địa bàn;
xây dựng hệ thống thông tin kinh tế - xã hội,
phân tích dữ liệu lớn, dự báo, hạ tầng và dữ
liệu cho đô thị thông minh; quản lý chuỗi giá
trị phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản; cổng
thông tin và ứng dụng du lịch thông minh phục
vụ du khách… Lộ trình thực hiện đề án chia
làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (2018 - 2020) sẽ
thiết lập nền tảng công nghệ dùng chung cho
thành phố thông minh và triển khai các lĩnh vực
ưu tiên như: chính quyền số, quy hoạch đô thị;
giai đoạn 2 (2021 - 2025) sẽ triển khai đồng bộ
các giải pháp trên nền tảng dùng chung các ứng
dụng và mở rộng, cải tiến theo hướng ngày càng
thông minh hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo tỉnh thăm trang trại rau của Lâm Đồng - địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

LÂM ĐỒNG TIẾP CẬN CMCN 4.0

TRÊN 3 TRỤ CỘT

Trên nền tảng hiện có của Lâm Đồng, bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN
4.0) được nhận diện với 3 trụ cột đó là: Xây dựng Đà Lạt trở thành Thành phố thông
minh, Chính quyền điện tử và nông nghiệp thông minh. Với cơ chế, chính sách kịp thời
và phù hợp, từ 3 trụ cột này đang mở ra cho Lâm Đồng nhiều cơ hội phát triển.
DIỆU HIỀN

Chính quyền điện tử
Hơn 3 năm qua, Lâm Đồng đã xúc tiến xây
dựng Chính quyền điện tử. Theo đó, đề án phê
duyệt xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử
của tỉnh phiên bản 1.0 đang triển khai từ nay
đến 2019 sẽ tiến hành nâng cấp, triển khai nhân
rộng hệ thống một cửa liên thông và dịch vụ
hành chính công đến 50% các đơn vị UBND
cấp xã. Phát triển các dịch vụ công mức độ 3
và 4, đảm bảo cung cấp 50% dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3 và 10% dịch vụ công trực tuyến
mức độ 4. Hiện có 606 dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 và mức độ 4 đang được các cơ quan
nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng, trong đó có
164 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
Xây dựng hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ
phục vụ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện
công việc. Duy trì và nâng cấp hệ thống thư
điện tử công vụ hiện tại, tăng dung lượng lưu
trữ và nâng cấp hệ thống máy chủ, hệ thống bảo
mật email, đảm bảo cung cấp hộp thư điện tử
cho 98% cán bộ, công chức nhà nước các cấp.
Nâng cấp một số ứng dụng đáp ứng Kiến trúc
Chính quyền điện tử của tỉnh như: ứng dụng
quản lý, thanh tra, khiếu nại, tố cáo; quản lý kế
toán tài chính; quản lý tài sản. Triển khai hoàn
thiện hạ tầng kỹ thuật bao gồm: phổ cập máy
tính, mạng LAN, mạng WAN, các giải pháp an
toàn, an ninh thông tin; nâng cấp hoàn thiện hạ
tầng kỹ thuật cho 70% UBND cấp xã.
Tăng cường công tác cải cách hành chính
trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ
thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính,
cung ứng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao
chất lượng, rút ngắn thời gian giải quyết các
thủ tục hành chính, như: thủ tục đăng ký doanh
nghiệp từ 3 ngày xuống còn 2 ngày…
Chuyển động rõ rệt nhất trong cải cách thủ
tục hành chính là ngành Thuế đang nỗ lực bắt
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kịp bước tiến đổi mới với dịch vụ công trực
tuyến mức độ 4, tạo ra môi trường tương tác
giữa cơ quan quản lý thuế và doanh nghiệp,
người dân trong việc đăng ký thuế, khai thuế,
nộp thuế, hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ
xuất khẩu thông qua việc kết nối mạng internet.
Khách hàng nhận kết quả đã nộp thuế, giải
quyết hoàn thuế bằng phương thức điện tử một
cách nhanh chóng tại một địa chỉ duy nhất là
Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Theo thống kê của Cục Thuế Lâm Ðồng, đến
nay đã có trên 99% doanh nghiệp thực hiện
khai thuế qua mạng, 100% hồ sơ hoàn thuế đã
được thực hiện và giải quyết hoàn thuế bằng
phương thức điện tử và có tới 95,4% doanh
nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.

Nông nghiệp thông minh
Với lợi thế kinh tế là nền nông nghiệp công
nghệ cao đang dẫn đầu cả nước và dẫn đầu
nhóm địa phương thu hút vốn đầu tư vào lĩnh
vực nông nghiệp, Lâm Đồng hướng tới xây
dựng nền nông nghiệp thông minh chính là tiếp
cận thực tế nhất, vì nền tảng nông nghiệp công
nghệ cao là bệ phóng để tiến đến nông nghiệp
thông minh.
Thành phần nông nghiệp thông minh 4.0
gồm 7 yếu tố: Công nghệ quản trị, kinh doanh
tài chính; robot nông nghiệp; thiết bị bay không
người lái; tế bào quang điện; công nghệ nhà
kính, thủy canh, khí canh; công nghệ đèn LED
và thiết bị cảm biến IoT. Trong 7 thành phần
này, Lâm Đồng đã tiếp cận ứng dụng được là:
Công nghệ nhà kính, thủy canh, khí canh; công
nghệ đèn LED và thiết bị cảm biến IoT.
Lợi thế của Lâm Đồng là người nông dân,
doanh nghiệp luôn nhạy bén và năng động
trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,
công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.
Thành phần kinh tế tri thức đầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp công nghệ cao chiếm ưu thế sẽ
quyết định thành công trong xây dựng nông

nghiệp thông minh tại Lâm Đồng. Hiện cả
nước có khoảng 30 trang trại, doanh nghiệp ứng
dụng IoT, trong đó Lâm Đồng chiếm 50%. Các
doanh nghiệp, trang trại ở Lâm Đồng đã tiếp cận
ứng dụng công nghệ IoT trong sản xuất nông
nghiệp, chủ yếu là rau, hoa, dâu tây đạt doanh
thu 5 - 8 tỷ đồng/ha. Nhằm tạo đột phá vào nông
nghiệp thông minh, với kinh nghiệm từ những
chính sách phù hợp thực tế và phát huy mọi
nguồn lực đã thực hiện thành công chương trình
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gần 15
năm qua, dự báo Lâm Đồng sẽ có nhiều trang
trại, doanh nghiệp nông nghiệp thông minh vào
năm 2019, trở thành tỉnh đầu tiên trong nước có
trang trại nông nghiệp thông minh 4.0.

Đà Lạt - Thành phố thông minh
vào năm 2025
Từ năm 2016 đến nay, một số địa phương
trên cả nước như Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Lâm
Đồng, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Vĩnh
Phúc, Bắc Ninh đã xúc tiến triển khai chiến lược
xây dựng thành phố thông minh, bắt đầu với
việc khẩn trương xây dựng và phê duyệt các đề
án, quy hoạch phát triển đô thị thông minh. Ở
các thành phố lớn, quá trình này tập trung vào
một số lĩnh vực thiết yếu như: giao thông thông
minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh;
ở một vài tỉnh có điều kiện đặc thù như Đà Lạt
tập trung vào việc phát triển du lịch thông minh,
nông nghiệp thông minh.
Đề án xây dựng Đà Lạt trở thành Thành
phố tThông minh (giai đoạn 2018 - 2025) với
kế hoạch chi tiết trên 9 lĩnh vực: Chính quyền
số, quy hoạch đô thị, du lịch thông minh,
nông nghiệp thông minh, thành phố an toàn,
y tế thông minh, giáo dục thông minh và môi
trường bền vững. Đề án được Trung ương
thông qua tháng 7/2018, đặt ra mục tiêu xây
dựng Đà Lạt trở thành Thành phố thông minh
thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin
- viễn thông và các phương tiện khác để nâng
cao chất lượng cuộc sống, cải thiện hiệu quả
hoạt động của chính quyền, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội toàn diện và bền vững, nâng
cao năng lực cạnh tranh.
Mục tiêu đến năm 2025, thành phố Đà Lạt
cơ bản trở thành Thành phố thông minh, hiện

Tầm nhìn thông minh,
cơ chế chính sách kịp thời,
phù hợp để bứt phá
Trong 3 trụ cột nêu trên, việc xây dựng nền
nông nghiệp thông minh sẽ là yếu tố quyết định
để Lâm Đồng bứt phá phát triển mang tính đặc
thù từ lợi thế so sánh của địa phương.
Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 6 diễn ra từ ngày
11-13/12/2018, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa
IX đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng nhằm
hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn. Đó là: Nghị quyết ban hành
chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sử dụng
nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng và Nghị quyết phê duyệt chính
sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Theo đó, khi doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn, sử dụng nguồn vốn ngân
sách địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ nhận
được các chính sách đặc thù khuyến khích
về tín dụng; hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu,
chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp
thông minh; được hỗ trợ đào tạo nghề cho lao
động của doanh nghiệp; hỗ trợ đầu tư cơ sở
bảo quản chế biến... Hàng năm, tỉnh sẽ dành
5% vốn chi ngân sách của địa phương cho
ngành nông nghiệp và sử dụng vốn lồng ghép
từ các chương trình dự án phát triển kinh tế
- xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác để
thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù này. Bên
cạnh đó, khi doanh nghiệp liên kết sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tỉnh sẽ có
những chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ 100%
chi phí tư vấn xây dụng liên kết; hỗ trợ 30%
vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị, hạ tầng
phục vụ liên kết; hỗ trợ khuyến nông, đào tạo,
tập huấn; hỗ trợ 70% chi phí mua giống, bao
bì, nhãn mác sản phẩm...

Tầm nhìn thông minh, cơ chế chính
sách kịp thời, hợp lý sẽ kích hoạt
Lâm Đồng phát triển tương xứng với
tiềm năng và điều kiện đặc thù của
địa phương.
Tỉnh đã tiến hành rà soát quy hoạch phát triển
ngành, địa phương và các sản phẩm chủ lực
theo xu thế của CMCN 4.0; tiến hành xây dựng
kế hoạch trung hạn, dài hạn và hàng năm để
triển khai các quy hoạch ngành như: quy hoạch
bưu chính viễn thông, quy hoạch hạ tầng viễn
thông thụ động, quy hoạch công nghệ thông tin,
chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp
công nghệ thông tin đến năm 2020; xây dựng
chương trình hợp tác phát triển Khu công nghệ
thông tin giữa Lâm Đồng và TP Hồ Chí Minh
để đảm bảo tính liên kết vùng trong triển khai,
phát triển công nghệ thông tin; quyết định của
tỉnh về phê duyệt các vấn đề then chốt trong kế
hoạch nghiên cứu khoa học công nghệ để nâng
cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp với các
nội dung theo xu thế CMCN 4.0.

ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC

LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Trải qua các giai đoạn lịch sử, Đảng ta
nhiều lần khẳng định, tri thức luôn là
nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức
là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền
bá tri thức. Bước vào kỷ nguyên 4.0, vai
trò của đội ngũ trí thức càng được đề cao
như là nguồn lực quan trọng đặc biệt và
được xem là lực lượng tiên phong nắm
lấy khoa học kỹ thuật hiện đại và truyền
bá những tiến bộ khoa học kỹ thuật đến
mọi tầng lớp nhân dân.
HỒNG HẢI

ằng hoạt động sáng tạo, đội
ngũ trí thức đã có những đóng
góp to lớn trên tất cả các lĩnh
vực phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy phải đối
mặt với những khó khăn, thách thức, song
trong kỷ nguyên số, đội ngũ trí thức vẫn
luôn là nhân tố quan trọng trong việc dẫn
dắt các tầng lớp nhân dân tiếp cận nhanh các
tiến bộ khoa học kỹ thuật.

B

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các trí thức tiêu biểu.

Khẳng định vai trò tiên phong
Nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa X) về “Xây dựng đội ngũ
trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đề ra mục
tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng chậm
phát triển, cơ bản trở thành một nước công
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020,
đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn con đường
phát triển rút ngắn, phát huy đến mức cao
nhất mọi nguồn nhân lực, tiềm năng trí tuệ
của dân tộc, đặc biệt là năng lực sáng tạo của
đội ngũ trí thức. Đây được xem là tiền đề
quan trọng để đội ngũ trí thức trong cả nước
nói chung và Lâm Đồng nói riêng phát huy
tốt vai trò tiên phong trong kỷ nguyên số.

Với nhiệm vụ tập hợp đội ngũ trí
thức tham gia đóng góp trí tuệ vào
sự phát triển kinh tế - xã hội của
tỉnh, thời gian qua, Liên hiệp các Hội
Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng đã
không ngừng đẩy mạnh phong trào
thi đua lao động sáng tạo, phát huy
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật thông
qua các cuộc thi, hội thi sáng tạo kỹ
thuật tỉnh Lâm Đồng.
“Bước vào cuộc cách mạng 4.0, vai trò
của đội ngũ trí thức được đề cao như là
nguồn lực quan trọng đặc biệt, phản ánh
sức mạnh của mỗi quốc gia trong cuộc chạy
đua, cạnh tranh toàn cầu. Để bắt kịp với sự
phát triển, thay đổi của thế giới, tất yếu phải
xây dựng, phát huy tốt nhất tiềm năng trí tuệ
và năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức,
đặc biệt là trí thức khoa học công nghệ”,
ông Phan Văn Phấn - Chủ tịch Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng nhận
định và cho biết thêm, cùng với sự phát triển
chung của tỉnh, công tác tập hợp đội ngũ
trí thức khoa học công nghệ tại địa phương
ngày càng được tăng cường cả về số lượng
và chất lượng. Đến nay, Liên hiệp các Hội

Giảng viên và học sinh Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đang say sưa chế tạo robot.

Khoa học và Kỹ thuật Lâm Đồng đã tập hợp
được 42 tổ chức thành viên với gần 15.000
trí thức, chiếm 26,4% trí thức của tỉnh, trở
thành “mái nhà chung” của đội ngũ trí thức
khoa học công nghệ tại địa phương.

Tiền đề cho sự phát triển
Sau khi Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số
65-KH/TU ngày 19/2/2013 để thực hiện
Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng về “Phát triển khoa học và công
nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội
nhập quốc tế”, đội ngũ trí thức khoa học và
công nghệ Lâm Đồng đã đẩy mạnh các mặt
hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và
công nghệ, tư vấn, phản biện và giám định
xã hội, nghiên cứu khoa học, trực tiếp đào
tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và bồi
dưỡng nhân tài... Qua đó, đóng góp ngày
càng thiết thực, hiệu quả vào quá trình phát
triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Là cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn
thành phố Đà Lạt, Viện Nghiên cứu Khoa

học Tây Nguyên có chức năng nghiên cứu
cơ bản, phát triển công nghệ, tổ chức cung
ứng dịch vụ và đào tạo nguồn nhân lực có
trình độ cao trong lĩnh vực sinh học, hóa
học, môi trường và các lĩnh vực khác có liên
quan theo quy định của pháp luật. Với đội
ngũ trí thức trên 50 người, hàng năm, Viện
Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên thực hiện
từ 10 đến 12 đề tài nghiên cứu các cấp, sản
xuất và cung cấp cây giống cho địa phương
trên 30.000 cây giống rau, hoa các loại. Đặc
biệt, năm 1978, Viện đã nghiên cứu thành
công phương pháp nuôi cấy mô trong sản
xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng
suất, chất lượng cây trồng. Việc chủ động
tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao kỹ
thuật nuôi cấy mô trước đây của Viện đã góp
phần gia tăng các cơ sở nuôi cấy mô tại Đà
Lạt - Lâm Đồng, đáp ứng tốt nhu cầu giống
cây trồng trong sản xuất nông nghiệp thời
gian qua. “Trong lĩnh vực nông nghiệp ở kỷ
nguyên số này, cùng với việc chủ động ứng
dụng kỹ thuật số vào quy trình trồng trọt,
thu hoạch, chế biến và tiêu thụ... thì sự liên
kết giữa nông dân với doanh nghiệp và nhà

khoa học dưới sự hỗ trợ của Nhà nước là
vô cùng quan trọng. Đây chính là mấu chốt
quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất, chế biến
và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị kinh tế
trên cùng một đơn vị diện tích canh tác. Và,
để các tầng lớp nhân dân tiếp cận nhanh vào
cuộc cách mạng 4.0 chúng ta cần xây dựng
một hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để mọi
người dù ở đâu cũng có thể tìm hiểu, khai
thác và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật vào sản xuất, tìm kiếm thị trường, mở
rộng hợp tác đầu tư...”, Tiến sĩ Nguyễn Hữu
Toàn Phan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Khoa học Tây Nguyên (Viện Hàn lâm Khoa
học và Công nghệ Việt Nam) gợi ý.
Ở lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tiến sĩ
Nguyễn Văn Hải - Phó Hiệu trưởng Trường
Cao đẳng Nghề Đà Lạt là người luôn chủ
động nắm bắt các kỹ thuật tiên tiến để truyền
đạt cho các thế hệ học trò của nhà trường.
Ông Nguyễn Văn Hải cho biết, hiện nhà
trường đang tiếp cận nhanh trong kỷ nguyên
4.0 ở các lĩnh vực công nghệ sinh học, trí tuệ
nhân tạo, máy in 3D và kết nối internet vạn
vật. Được sự hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường,
bước đầu, một số thiết bị do đội ngũ giảng
viên, học sinh nhà trường chế tạo đã tham
gia các hội chợ triển lãm, gần đây đã giới
thiệu mô hình nhà kính thông minh tại triển
lãm các sản phẩm, giải pháp xây dựng thành
phố thông minh được tổ chức tại TP Đà Lạt
vào cuối tháng 12/2018. Ngoài ra, chúng tôi
cũng đang tập trung nghiên cứu chế tạo ra
một loại robot để hỗ trợ con người trong một
số công việc cần thiết. Hy vọng rằng, trong
thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ chế tạo
thành công loại robot này để giới thiệu và
công bố trước công chúng.
Có thể nói, với lực lượng đội ngũ trí thức
khá hùng hậu, Lâm Đồng sẽ từng bước tiếp
cận nhanh trong kỷ nguyên số trên mọi lĩnh
vực, nếu tập hợp và xây dựng được môi
trường làm việc thuận lợi cho đội ngũ trí
thức cũng như có chế độ đãi ngộ đặc biệt
nhằm thu hút và phát huy có hiệu quả vai
trò của đội ngũ trí thức và các chuyên gia
đầu ngành trong một số lĩnh vực quan trọng
của địa phương.
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“

Nâng tầm thương hiệu
- KẾT TINH KỲ DIỆU TỪ ĐẤT LÀNH”

Trong lễ công bố thương hiệu “Đà Lạt Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, Chủ tịch
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát
biểu: “Đây là niềm tự hào, đồng thời
cũng là trách nhiệm, là sự cam kết sẽ
giữ trọn niềm tin của người tiêu dùng
trong và ngoài nước đối với các mặt
hàng nông sản và thương hiệu du lịch
Đà Lạt - Lâm Đồng trong thời gian tới”.
Nhân dịp đầu Xuân 2019, PV Báo Lâm
Đồng có cuộc trao đổi với TS Phạm S Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung
thương hiệu này.
TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (người đứng thứ 4 từ phải qua)
cùng Đoàn công tác Ban hợp tác Liên bang Nga gặp gỡ, tọa đàm về du lịch canh nông tại Đà Lạt.
AN NHIÊN (thực hiện)

PV: Thưa TS! Vấn đề quảng bá thương
hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm mang
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành” trong thời gian qua bao gồm những
nội dung nào?
TS Phạm S: Trong thời gian qua, tỉnh
đã chỉ đạo các ngành có liên quan dành
nhiều thời gian và nguồn lực, đồng thời
tiến hành đa dạng các hình thức quảng bá
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ
đất lành” trên các phương tiện thông tin đại
chúng, mạng xã hội và quảng bá ở nước
ngoài; xây dựng trang thông tin về thương
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành”. Xây dựng website thương hiệu “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” phục
vụ người tiêu dùng trong việc truy cập,
tìm kiếm các sản phẩm chất lượng mang
thương hiệu này. Truyền thông, quảng
bá hai loại hình du lịch canh nông: “Một
điểm dừng” và “Tuyến điểm”. Lắp đặt một
số pano tấm lớn trên các Quốc lộ 20, 27,
27C… để phục vụ quảng bá các nhãn hiệu
nông sản đến với Nhân dân và du khách.
Hợp tác với các trung tâm phân phối nông
sản lớn, đơn vị dịch vụ du lịch, tham gia
chuỗi chương trình truyền hình (chương trình
đối thoại chia sẻ thông tin kinh nghiệm sản
xuất nông sản Lâm Đồng, quảng bá hình ảnh,
sản phẩm nông sản Lâm Đồng…). Tổ chức
gắn logo, nhãn bao bì đóng gói sản phẩm cho
các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ sản
xuất, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ sử dụng
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành” đối với các sản phẩm: rau, hoa, cà phê
Arabica và du lịch canh nông trên địa bàn
thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận. Tuyên
truyền cho các đối tượng: hộ nông dân, HTX,
tổ hợp tác, các doanh nghiệp trực tiếp sản
xuất hoặc tham gia vào chuỗi sản xuất, cung
cấp dịch vụ, giúp nâng cao ý thức, thực hiện
tốt công tác quản lý chất lượng sản phẩm,
nâng cao giá trị thương hiệu trong quá trình
triển khai thực hiện.
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PV: Chúng ta kỳ vọng các sản phẩm thế
mạnh, đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng
sẽ có vị thế vững chắc trên thị trường trong
nước và quốc tế, xin ông chia sẻ những tín
hiệu vui qua một năm xây dựng và phát triển
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất
lành”?
TS Phạm S: Quyết định số 5117/KHUBND phê duyệt kế hoạch hành động phát
triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết
tinh kỳ diệu từ đất lành” giai đoạn 20172020, đây là vấn đề rất lớn và mới trong điều
kiện hội nhập quốc tế hiện nay. Việc xây
dựng thương hiệu này được sự quan tâm của
các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý nhà
nước, cộng đồng các doanh nghiệp và người
dân trong tỉnh.
UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định
số 2644/ QĐ-UBND về việc phê duyệt đề
án thí điểm xây dựng các mô hình du lịch
canh nông trên địa bàn Lâm Đồng và QĐ số
2291/QĐ- UBND ban bành bộ tiêu chí công
nhận mô hình “Tuyến du lịch canh nông”
và “Điểm du lịch canh nông” trên địa bàn
tỉnh. Du lịch canh nông của tỉnh hiện nay
đứng đầu cả nước, góp phần tạo đột phá cho
ngành du lịch Lâm Đồng, là một trong những
điểm đến hấp dẫn để thu hút du khách, đồng
thời đã mang lại giá trị tổng hợp ngành nông
nghiệp rõ nét. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng
40 điểm du lịch canh nông, trong đó có 28
điểm đã được cấp giấy chứng nhận.
Quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành” qua nhiều kênh. Hơn
10.000 tập gấp, tờ rơi về nhãn hiệu rau, hoa,
cà phê Arabica, ấn phẩm, clip quảng cáo các
loại hình du lịch canh nông phát hành miễn
phí đến người tiêu dùng. Kết hợp quảng bá,
giới thiệu thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh
kỳ diệu từ đất lành” tại các buổi làm việc,
hội nghị, tiếp các đoàn khách quốc tế đến
làm việc tại Lâm Đồng, các hoạt động kết
nối giao thương giữa tỉnh Lâm Đồng với
các thành phố lớn trong nước và các thị
trường xuất khẩu mục tiêu như: Nhật Bản,
Hàn Quốc, Thái Lan, Bỉ. Do đó, các nông

sản rau, hoa, cà phê Arabica năm 2018 luôn
mở rộng thị trường trong và ngoài nước
theo xu hướng tích cực; du lịch canh nông
ngày càng có tính chuyên nghiệp cao, thu
hút lượng du khách trong và ngoài nước cao
hơn năm 2017.
PV: Để thúc đẩy các mặt hàng nông sản
chủ lực của địa phương phát triển và tạo
đòn bẩy thu hút khách du lịch nhờ có thương
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”,
những định hướng của tỉnh về hoạt động
quảng bá thương hiệu trong thời gian tới là
gì, thưa ông?
TS Phạm S: Tiếp tục triển khai kế hoạch
hành động phát triển và quảng bá thương
hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”
đến năm 2020. Nghiên cứu, bổ sung thêm
các hình thức tuyên truyền, quảng bá mới
đảm bảo tính hiệu quả cao, có tác động lớn
đến du khách và thị trường tiêu thụ nông sản
chất lượng cao. Xác định rõ các hình thức
quảng bá; lựa chọn thời điểm, cách thức triển
khai các chương trình quảng bá phù hợp.
Ưu tiên xây dựng chương trình quảng bá,
tuyên truyền cho các đối tượng: hộ nông dân,
HTX, tổ hợp tác, các doanh nghiệp trực tiếp
sản xuất hoặc tham gia vào các chuỗi sản
xuất, cung cấp dịch vụ, giúp nâng cao ý thức,
thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng sản
phẩm và an toàn thực phẩm.
Quảng bá nâng cao giá trị thương hiệu với
những định hướng cơ bản: Đối với sản phẩm
rau, tập trung quảng bá vào kênh bán lẻ hiện
đại, siêu thị, siêu thị mini, thị trường trong
nước và xuất khẩu. Quảng bá sản phẩm hoa
qua các kênh tiêu thụ hoa hiện đại, siêu thị,
shop hoa và xuất khẩu… Sản phẩm cà phê
Arabica: quảng bá qua các quán cà phê trung
và cao cấp, các hệ thống bán buôn, bán lẻ
hiện đại, siêu thị, siêu thị mini, kết hợp chặt
chẽ với tập đoàn cà phê UCC (Nhật Bản)
và Starbucks (Hoa kỳ) trong việc cung cấp
nguyên liệu cà phê nhân. Quảng bá du lịch
canh nông: Kết nối với các công ty lữ hành
khai thác lượng du khách quan tâm đến du
lịch canh nông, hợp tác với các trường học,

các chương trình du lịch tổ chức cho du
khách tham gia những hoạt động trải nghiệm,
tìm hiểu, nghiên cứu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và
nông nghiệp hữu cơ.
PV: Thưa TS! Với tốc độ thay đổi hiện tại
và khả năng ứng dụng cuộc CMCN 4.0 thì
vấn đề thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ
diệu từ đất lành” cần có hướng tiếp cận, sử
dụng, khai thác như thế nào để gia tăng giá
trị của sản phẩm mang thương hiệu này?
TS Phạm S: Cuộc CMCN lần thứ 4 có
tác động đến nhiều lĩnh vực, trong đó có
lĩnh vực du lịch và nông nghiệp. Để tiếp
tục xây dựng và quảng bá thương hiệu “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đáp ứng
yêu cầu mới, chúng ta cần triển khai một số
giải pháp như sau: Tiếp tục có những chính
sách khuyến khích các tổ chức và cá nhân
huy động các nguồn lực nhằm tạo đột phá
cho nông nghiệp thông minh 4.0 và du lịch
thông minh với lộ trình và nguồn lực hợp lý.
Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN
4.0 để làm cơ sở tiếp cận và triển khai sát
điều kiện cụ thể của ngành, địa phương,
doanh nghiệp và trạng trại để chọn lựa các
giải pháp công nghệ phù hợp.
Các địa phương tiếp tục làm tốt công tác
đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn
nhân lực có chất lượng cao đồng bộ về nông
nghiệp thông minh 4.0 và du lịch canh nông,
bao gồm: cán bộ quản lý nhà nước, doanh
nghiệp, cán bộ khoa học và nông dân để chủ
động trong quá trình tiếp cận nông nghiệp
thông minh 4.0. Mở rộng hợp tác quốc tế về
nông nghiệp thông minh 4.0 và du lịch canh
nông để tiếp cận trình độ khoa học công nghệ
và cách quản trị, cũng như tiếp thu công nghệ
thế giới nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao
hiệu quả sản xuất.
Tăng cường khả năng dự báo thị trường
làm cơ sở định hướng sản xuất rau, hoa và cà
phê Arabica có hiệu quả. Tiếp tục ứng dụng
các công nghệ cao trên cơ sở nền tảng công
nghệ thông tin, quảng bá thương hiệu “Đà
Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” hấp dẫn,
ấn tượng nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm
mang thương hiệu, có sức cạnh tranh cao trên
thị trường trong nước và quốc tế. Dựa vào lợi
thế so sánh nông sản của địa phương để có
chiến lược triển khai nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, nông nghiệp thông minh
4.0, nông nghiệp hữu cơ để phát triển nông
nghiệp bền vững đến năm 2025. Tiếp tục ban
hành những chính sách phù hợp với thực tiễn
để phát triển nông sản chất lượng cao và du
lịch canh nông.
Với cách tiếp cận và lộ trình phù hợp,
tỉnh đã đầu tư nguồn lực tài chính, nhân
lực khá lớn, cùng với quyết tâm cao trong
hành động quản lý chất lượng nông sản và
du lịch canh nông, hy vọng trong tương lai
thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ
đất lành” sẽ trở thành thương hiệu số một
Việt Nam và là thương hiệu mạnh tham gia
chuỗi giá trị toàn cầu.
PV: Xin cảm ơn TS!

TỪ
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Lâm Đồng được xếp hạng đứng thứ 3 về
ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT)
trong cơ quan Nhà nước và thứ 10/63
tỉnh, thành về ứng dụng CNTT trong toàn
xã hội. Đây là con số ấn tượng mà tỉnh
Lâm Đồng đã nỗ lực đạt được trong xây
dựng Chính quyền số, Chính phủ điện tử.
Để bắt kịp xu thế phát triển, Lâm Đồng
đang quyết tâm cao độ trong việc đẩy
mạnh ứng dụng CNTT, nâng cao hiệu
quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước
phục vụ Nhân dân.
DIỄM THƯƠNG

Chính quyền phiên bản 1.0
Để định hình Chính phủ điện tử, Lâm
Ðồng đã đặt ra lộ trình triển khai Kiến
trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lâm
Ðồng phiên bản 1.0, đẩy mạnh ứng dụng
CNTT, tập trung xây dựng Chính quyền
điện tử, từ đó góp phần tích cực cải cách
hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và người
dân. Từ những chuyển biến tích cực trong
nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp
tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính
PAR Index đã tạo thuận lợi trong việc
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
Lâm Đồng đã tập trung nghiên cứu, thực
hiện các khâu đột phá chiến lược, chủ động,
triển khai xây dựng Chính quyền điện tử và
các trung tâm hành chính công từ cấp tỉnh
đến cấp huyện với mục tiêu thực hiện cải
cách hành chính là khâu then chốt để phát
huy dân chủ, thực hiện pháp quyền, phát
triển kinh tế, xã hội nhanh và bền vững.
Ðến nay, 100% các cơ quan hành chính
Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã xây dựng
cổng thông tin điện tử. Hệ thống một cửa
điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
đã triển khai đến 100% các cơ quan cấp
tỉnh, huyện và hơn 30% đơn vị cấp xã. Phần
mềm quản lý văn bản và điều hành đã được
triển khai cho 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện
và 60% đơn vị cấp xã. Cụ thể, trong đó
21/21 sở, ngành, 12/12 huyện và 90/147 xã,
phường, thị trấn.
“Một cửa” hành chính
UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức đưa
Trung tâm phục vụ hành chính công vào
hoạt động tháng 9/2018 không ngoài mục
tiêu tạo bước đột phá trong cải cách hành
chính nhằm giải quyết các thủ tục hành
chính kịp thời, thuận tiện, minh bạch và
đúng pháp luật; nâng cao sự hài lòng của
người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
Trung tâm này được bố trí giao dịch 21 lĩnh
vực, cùng hệ thống đánh giá mức độ hài lòng
của cá nhân, tổ chức đối với công chức thực
hiện thủ tục hành chính. Trung tâm có nhiệm
vụ tiếp nhận, hướng dẫn, theo dõi, giám sát,
giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính; xử lý hoặc báo cáo
cơ quan thẩm quyền xử lý đơn thư phản ánh,
khiếu nại, tố cáo về công tác giải quyết thủ
tục hành chính (TTHC); đề nghị các cơ quan
liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ
công tác giải quyết TTHC; đôn đốc các cơ
quan, đơn vị xử lý hồ sơ đến hạn hoặc quá
thời hạn giải quyết… Nhờ đó, quá trình giải
quyết TTHC được trung tâm kiểm soát ở hầu
hết các khâu, từ tiếp nhận, luân chuyển, giải
quyết, trả kết quả thông qua phần mềm một

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: D.T

cửa điện tử, hệ thống tin nhắn SMS tự động,
việc ứng dụng Zalo nhắn tin miễn phí qua
nền tảng internet cũng được tích hợp vào
phần mềm để người dân tra cứu tiến độ giải
quyết hồ sơ.
Lâm Đồng cũng đã triển khai cổng dịch
vụ công và hệ thống thông tin một cửa
điện tử tập trung, để tiếp nhận, giải quyết
TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
thuộc thẩm quyền giải quyết của 20 cơ quan
chuyên môn cấp tỉnh, 12 UBND huyện,
thành phố và 49 UBND cấp xã; triển khai
534 dịch vụ công mức độ 3 và 4. Năm 2017,
đã giải quyết hơn 286.000 hồ sơ TTHC
và 9 tháng đầu năm 2018, giải quyết hơn
223.000 hồ sơ, đạt 96% số hồ sơ tiếp nhận.
Tại đây cũng triển khai hệ thống wifi miễn
phí, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp truy
cập tìm kiếm, thực hiện và tra cứu kết quả
TTHC và các dịch vụ công thuận tiện.
Bà Phạm Thị Minh Hiền - Giám đốc
Trung tâm Hành chính công tỉnh Lâm
Đồng cho biết: Trung tâm được thành lập
và đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm của
tỉnh Lâm Đồng cũng là bước đột phá trong
cải cách hành chính với mục tiêu đem đến
sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết
TTHC và nâng cao sự hài lòng của người
dân, các tổ chức và doanh nghiệp. Đến
tháng 12/2018 đã tiếp nhận: 313.224 hồ
sơ và giải quyết: 306.039 hồ sơ, trong đó
54,4% giải quyết trước thời hạn và 27,7%
đúng thời hạn.

Dịch vụ công mức độ 3 và 4
Cùng với đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào
giải quyết công việc của cơ quan, một kết
quả nổi bật nhất của tỉnh trong ứng dụng
CNTT vào cải cách hành chính là đã triển
khai thành công dịch vụ công trực tuyến
(DVCTT) tới tận cấp xã để đẩy nhanh giải
quyết TTHC cho người dân. Nếu năm 2007,
toàn tỉnh mới có 50 DVCTT mức độ 3 thì
nay đã có 436 DVCTT mức độ 3 và 168
DVCTT mức độ 4. Trong năm 2018, tổng
số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực
tuyến qua các DVCTT mức độ 4 là 4.032 hồ
sơ, mức độ 3 là 41.090 hồ sơ.
Một điển hình trong thực hiện dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4 được người dân
đánh giá sự hài lòng ở mức độ cao của tỉnh
là dịch vụ nộp thuế điện tử. Dịch vụ này
đã được cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lâm
Đồng ghi nhận và tích cực tham gia. Đến
nay đã có trên 99% doanh nghiệp thực hiện

khai thuế qua mạng, 100% hồ sơ hoàn thuế
đã được thực hiện, giải quyết hoàn thuế
bằng phương thức điện tử, trên 95% doanh
nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử.
Theo ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục
trưởng Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng: Thực hiện
lộ trình triển khai của Tổng cục Thuế về hiện
đại hóa công tác quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh
đã triển khai và thực hiện tuyên truyền rộng
rãi, thường xuyên, hỗ trợ người nộp thuế sử
dụng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết
thủ tục hành chính về thuế mức độ 3 và 4,
gồm: dịch vụ khai thuế điện tử, dịch vụ nộp
thuế điện tử cho tất cả các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh, dịch vụ hoàn thuế điện tử đối
với doanh nghiệp hoàn thuế đối với hàng
hóa, dịch vụ xuất khẩu và dự án đầu tư.
Ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
khẳng định: Năm 2019, tỉnh tiếp tục hoàn
thành triển khai hệ thống một cửa dùng
chung ba cấp, kết nối hệ thống dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Ðồng thời,
duy trì và mở rộng các trang, cổng thông
tin điện tử các cấp trên nền tảng công nghệ
dùng chung, hình thành Cổng dịch vụ công
tỉnh và kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc
gia theo quy định để thống nhất cung cấp
dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, công
khai tiến độ giải quyết hồ sơ trên Cổng
thông tin điện tử Chính phủ. Với mục tiêu sẽ
nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công
trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực, qua đó
hình thành chính quyền điện tử.
Cùng với đó là thiết lập các hệ thống ứng
dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và
phục vụ quản lý điều hành của Chính phủ,
Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa
phương đang tích cực trong việc xây dựng
Cổng dịch vụ công quốc gia và triển khai
Hệ thống thông tin một cửa điện tử kết nối
Cổng dịch vụ công bộ, ngành, địa phương.
Đây là hệ thống quan trọng để kết nối Chính
phủ với người dân và doanh nghiệp, thể
hiện tinh thần phục vụ dân của Chính phủ.

Hiện thực hóa mục tiêu
Theo dự thảo “Nghị quyết về một số nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ
điện tử giai đoạn 2018 - 2020, định hướng
đến 2025” đặt mục tiêu, đến hết năm 2020,
Việt Nam nằm trong nhóm 4 quốc gia đứng
đầu ASEAN về Chỉ số phát triển Chính phủ
điện tử của Liên Hợp Quốc…
Vạch rõ mục tiêu đó, Chính phủ tập trung

vào 5 nhóm nhiệm vụ ưu tiên. Trước hết là
đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện thể
chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho
việc triển khai, xây dựng phát triển Chính
phủ điện tử. Đến năm 2019, Chính phủ dự
kiến xem xét, ban hành các nghị định về
chia sẻ dữ liệu; bảo vệ dữ liệu cá nhân; xác
thực điện tử; chế độ báo cáo giữa các cơ
quan hành chính Nhà nước... Các bộ, ngành
liên quan đang khẩn trương hoàn thiện để
Chính phủ xem xét, ban hành nghị định về
đầu tư ứng dụng CNTT phù hợp với đặc thù
của lĩnh vực này. Trong thời gian tới, Luật
Chính phủ điện tử và các văn bản hướng
dẫn cũng sẽ được nghiên cứu, đề xuất xây
dựng để bảo đảm hành lang pháp lý phát
triển Chính phủ điện tử dựa trên dữ liệu mở,
ứng dụng các công nghệ mới hướng tới nền
kinh tế số, xã hội số.
Các nhóm nhiệm vụ tiếp theo bao gồm
việc hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc
gia mang tính chất nền tảng, đặc biệt là cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai...;
thiết lập các ứng dụng phục vụ người dân,
doanh nghiệp và phục vụ quản lý điều hành
của Chính phủ.
Đối với tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Văn
Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định:
Lâm Đồng đang nỗ lực xây dựng Chính
quyền điện tử để tiến đến minh bạch, công
khai hóa mọi hoạt động, thúc đẩy kinh tế
phát triển và cải thiện cuộc sống của người
dân trên cơ sở mọi lợi ích, tiện ích của người
dân và doanh nghiệp phải đặt lên hàng đầu.
Qua đó, Lâm Đồng cũng đặt ra nhiều mục
tiêu trọng điểm để xây dựng Chính quyền
điện tử, trong đó cải cách hành chính, ứng
dụng CNTT trong điều hành, hoạt động của
các cơ quan, ban, ngành kết nối với người
dân, xây dựng thành phố thông minh đang
là các chiến lược mà tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực
triển khai trong năm 2019.
Thực hiện thông điệp của Thủ tướng
Chính phủ về quyết tâm xây dựng Chính
phủ diện tử là “Nghĩ lớn, hành động nhanh,
bắt đầu từ cái nhỏ”, tỉnh Lâm Đồng đang
đồng loạt triển khai đồng bộ các giải pháp
để xây dựng một Chính quyền số hoàn
chỉnh đến mức tối ưu để phục vụ người
dân và doanh nghiệp. Trong giao dịch hành
chính, khi người dân không cần phải đến
các văn phòng chính quyền vẫn thực hiện
được giao dịch thành công thì khi đó mới
thực sự là Chính quyền số trong nền kinh
tế số.
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CÔNG
DÂN

CỦA
Những thông tin quy hoạch đô thị sẽ được công khai rộng rãi.

Huỳnh Bảo Thịnh tiếp nhận thông tin qua Cổng hành chính công
tỉnh Lâm Đồng trên ứng dụng Zalo.

Xây dựng Đà Lạt trở thành Thành phố
thông minh (Smart City), những công
dân Đà Lạt đang chủ động tâm thế, nhập
cuộc đón nhận những tiện ích mới cũng
như chủ động đồng hành với các chủ
trương của chính quyền để xây dựng vị
thế cho thành phố 125 năm tuổi.
HẢI YẾN

Cho bạn, cho tôi
Ba lô trên vai, điện thoại thông minh
trong tay, Huỳnh Bảo Thịnh - chàng thanh
niên 9x (sống tại Phường 6 - Đà Lạt) tự tin
thực hiện các thao tác để làm thủ tục đăng
ký kinh doanh qua mạng. Những ứng dụng
mới mà cơ quan công quyền áp dụng mạnh
mẽ thời gian gần đây đều được anh nắm bắt
nhanh, rõ ràng, cụ thể; đặc biệt là các dịch
vụ công trực tuyến. Bởi vậy, Thịnh rút ngắn
được nhiều thời gian lui tới bộ phận tiếp
công dân, thay vào đó dành thời gian cho
mảng phát triển khách hàng. Tốt nghiệp đại
học chuyên ngành Du lịch nhưng Thịnh tự
tin rẽ hướng sang thành lập công ty tư vấn
và thành lập doanh nghiệp bởi nhận thấy
nhu cầu thị trường. Hành trang và công cụ
làm việc nhỏ gọn với máy tính, điện thoại,
anh chàng vừa thoải mái dịch chuyển vừa
làm việc, thông tin vẫn đầy đủ, công việc
vẫn thông suốt.
Những năm gần đây, chị Trương Kim
Lan (đường Pasteur, Phường 4, Đà Lạt) gần
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như hoàn toàn sử dụng rau thủy canh trong
các bữa ăn; hàng tuần, chị đến tận các địa
chỉ uy tín để mua về dùng dần. Cùng với
rau là các loại cà chua sạch. Theo chị, khi
có điều kiện ở ngay trong thành phố ứng
dụng nông nghiệp công nghệ cao, mình nên
tạo thói quen sử dụng các sản phẩm đó để
đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình.
Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao được
ví như một mảng màu tươi sáng và đang
tiếp tục phát triển mạnh mẽ của nền kinh
tế Đà Lạt. Chủ động và nhanh chóng ứng
dụng các công nghệ hiện đại, chủ nhân các
khu vườn như DL Nature’s, Green Box,
Đức Tín... đã điều khiển chế độ chăm sóc
cây trồng bằng tính toán của máy. Từ đó,
những lứa rau xanh non, đảm bảo chất
lượng, an toàn đã đến tay người tiêu dùng.
Người sản xuất tiết kiệm được cả phân bón,
nhân công, hầu như sản phẩm không bị hư
hao nên có thể đưa ra thị trường với mức
giá trong tầm tay người sử dụng.

Những cảm biến thông minh
Có thể ví von rằng, khi xây dựng thành
phố thông minh, cơ quan công quyền được
xem là kiến trúc sư phác thảo những hạng
mục, hình khối (trong đó chú trọng đầu tư
hạ tầng và thuê dịch vụ công); doanh nghiệp
như những đối tác lựa chọn hạng mục phù
hợp để góp vốn cùng xây dựng; còn người
dân có thể là cổ đông, là nhà vận động tài
trợ, là thành phần cùng thực hiện xã hội hóa,
là tuyên truyền viên, là người thụ hưởng và
đánh giá chất lượng... cho công trình thêm
hoàn thiện.

SMART
CITY

Khách hàng
tìm hiểu
công nghệ
sản xuất rau
thủy canh của
DL Nature’s.

Đà Lạt đang thực hiện những đề án
phù hợp với điều kiện thực tiễn để
xây dựng thành phố thông minh,
đã có những nội dung hiện hữu rõ
ràng trong mục tiêu xây dựng chính
quyền số, nông nghiệp, du lịch và
những dự định trong các lĩnh vực
khác đang được thực hiện. Qua đó,
công dân thành phố thông minh
cũng được nâng tầm vị thế, được
thụ hưởng dịch vụ cao, được lựa
chọn các tiện ích và hẳn nhiên cần
tinh thần mở, khối óc sáng, thao
tác nhạy để ứng dụng cũng như góp
phần phát triển các thế mạnh mới...
Nhìn vào bức tranh toàn cảnh của thành
phố thông minh, có thể thấy đây là một
công cuộc đổi mới của Đà Lạt trên nền
tảng công nghệ thông tin, thông qua hàng
loạt ứng dụng; qua đó chú trọng đến các
tiện ích dành cho chủ thể là người dân,
doanh nghiệp.
Nội dung xây dựng thành phố thông
minh trải rộng trên các lĩnh vực và mỗi
lĩnh vực có độ chuyên sâu, thể hiện vai
trò, chất lượng điều hành của chính quyền,
qua đó người dân và doanh nghiệp sống,
lao động, làm việc, định hướng trên nền
tảng thông tin chính thống, dễ theo dõi để
phân tích, xử lý, hành động.
Trong đó, với chính quyền số là thực

hiện rất nhiều các ứng dụng phục vụ giao
tiếp của cơ quan nhà nước với người dân
và doanh nghiệp, tích hợp dữ liệu doanh
nghiệp; nâng cấp cổng thông tin điện tử;
xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, nền
tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; hệ thống
tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội, phân
tích dữ liệu lớn, dự báo (City Dashboard);
cung cấp dữ liệu mở... Quy hoạch đô thị
và quản lý đất đai sẽ quản lý hạ tầng đô
thị thống nhất, thực hiện chiếu sáng công
cộng thông minh; vận hành cổng thông tin
công bố thông tin quy hoạch, phát triển đô
thị cho người dân. Du lịch thông minh xây
dựng cổng thông tin và ứng dụng du lịch
thông minh phục vụ khách trên thiết bị di
động; kho dữ liệu tập trung và hệ thống
báo cáo ngành du lịch; hệ thống phân tích
du lịch thông minh. Nông nghiệp có rất
nhiều mục tiêu gồm: quản lý chuỗi giá trị
phục vụ truy xuất nguồn gốc nông sản;
xây dựng cổng thông tin nông nghiệp liên
kết 4 nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà
quản lý và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở
dữ liệu dùng chung ngành nông nghiệp;
các giải pháp IoT ứng dụng trong nông
nghiệp. Y tế thông minh hoàn thiện hệ
thống phần mềm quản lý bệnh viện và
khám chữa bệnh; phần mềm quản lý y tế
cơ sở; xây dựng y bạ điện tử hướng đến hồ
sơ sức khỏe cho người dân thành phố; đào
tạo trực tuyến bồi dưỡng nhân lực ngành
y tế; dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trên
nền tảng vạn vật kết nối. Giao thông thông
minh ứng dụng cung cấp thông tin cho
người dân, du khách; giải pháp quản lý
và điều khiển giao thông; bãi đỗ xe thông
minh; vé điện tử thông minh; quản lý vận
tải hành khách áp dụng cho xe buýt. Giáo
dục thông minh: nâng cấp thông tin điện
tử giáo dục tích hợp việc công bố thông
tin cho người dân và hệ thống đào tạo trực
tuyến E-learning, lớp học tương tác thông
minh, thẻ học sinh thông minh; xây dựng
cơ sở dữ liệu quản lý tập trung ngành giáo
dục Đà Lạt; phân tích dữ liệu giáo dục
thông minh, định hướng cá nhân hóa. Môi
trường: mở rộng mạng lưới quan trắc, chất
lượng môi trường và công bố thông tin cho
người dân; nâng cấp cổng thông tin điện
tử cung cấp thông tin cảnh báo cho người
dân, cung cấp tiện ích di động cho nhà
quản lý môi trường. Thành phố an toàn lắp
đặt hệ thống camera giao thông; xây dựng
hệ thống tích hợp, quản lý camera an ninh;
ứng dụng thành phố an toàn...
Theo ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc
Sở Thông tin và Truyền thông, Đà Lạt xây
dựng thành phố thông minh với thế mạnh
là chỉ số phát triển ứng dụng công nghệ
thông tin trong nhóm đứng đầu cả nước
và người dân có ý thức cao trong việc xây
dựng thành phố. Theo lộ trình phát triển
thành phố thông minh, trong ngắn hạn, các
cơ quan công quyền sẽ xây dựng những
ứng dụng riêng để đáp ứng nhu cầu thực tế;
tiến tới trong trung hạn, các ứng dụng riêng
lẻ dự kiến được tích hợp và khi ấy, người
dân tiếp nhận tập trung qua một ứng dụng
chung, mỗi công dân được ví như một cảm
biến để đo lường hiệu quả hoạt động, để tận
hưởng tiện ích, để góp ý xây dựng, chung
sức vì một thành phố thực sự thông minh.
Nối gần người dân - những cảm biến
với các bước đi trong xây dựng thành phố
thông minh, hiện Lâm Đồng đã thực hiện
những kênh thông tin gần gũi: Cổng hành
chính công tỉnh Lâm Đồng trên ứng dụng
Zalo; thông tin trên những cơ quan báo chí
có độ phủ sóng rộng như VTV, Báo Nhân
Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tuổi
Trẻ... và cơ quan báo chí địa phương. Qua
đó, những góc nhìn đa chiều, các bước
phát triển của Đà Lạt - Lâm Đồng được
thông tin rõ nét.

TUẤN HƯƠNG

Xây dựng xã,
phường học tập
Trong ngôi nhà nhỏ giữa bát
ngát rau, hoa của xã vùng ven
Xuân Thọ, cụ ông Đặng Ngọc
Kim và cụ bà Nguyễn Thị Nhàn
- đều trên 80 tuổi hàng ngày vẫn
say sưa đọc báo trên máy tính và
không bỏ sót chương trình thời sự
nào trên ti vi. Cụ ông cho rằng:
“Tuy tuổi cao nhưng mình phải
xem để biết tình hình chính trị, xã
hội của địa phương, đất nước hay
thế giới, biết sự phát triển không
ngừng của xã hội để không bị tụt
hậu về suy nghĩ, tư duy”. Đây là
gia đình học tập tiêu biểu nhiều
năm liền của xã Xuân Thọ khi ông
bà chịu khó mày mò tiếp cận công
nghệ thông tin; cha học hỏi các
tiến bộ kỹ thuật về áp dụng vào
sản xuất nông nghiệp theo hướng
công nghệ cao; mẹ không ngừng
nâng cao chuyên môn nghiệp vụ
trong công tác quản lý ở Trường
Mầm non Xuân Thọ; con trai đầu
nỗ lực học tập và vừa trở thành
sinh viên Trường Đại học Ngân
hàng thành phố Hồ Chí Minh, con
trai út luôn là học sinh xuất sắc ở
Trường Tiểu học Xuân Thọ.
Với thuận lợi từ xuất phát điểm
khi công tác khuyến học - khuyến
tài đã trở thành truyền thống, Xuân
Thọ là nơi được Hội Khuyến học
thành phố Đà Lạt “chọn mặt gửi
vàng” làm điểm xây dựng cộng
đồng học tập cấp xã. Với sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị và
các tầng lớp nhân dân, Xuân Thọ
dễ dàng đạt được các tiêu chí ngay
trong năm đầu triển khai. Theo
lời Bí thư Đảng ủy xã - đồng chí
Trần Thìn: “Chúng tôi xác định
xây dựng xã hội học tập là vai trò,
nhiệm vụ chung, tác động lớn làm
thay đổi “bộ mặt” từ xã đến thôn.
Bởi qua đó, tạo động lực phát triển
kinh tế - xã hội, nhất là tinh thần
xây dựng đời sống văn hóa của
người dân, góp phần vào kết quả
duy trì xã đạt chuẩn văn hóa nông
thôn mới nhiều năm liền và đang
thực hiện các tiêu chí để được công
nhận xã văn hóa nông thôn mới
kiểu mẫu”.
Chọn Xuân Thọ là nơi “nổ phát
súng” đầu tiên trong xây dựng
cộng đồng học tập cấp xã, chỉ sau
một năm triển khai nhân rộng,
16/16 xã, phường của thành phố
Đà Lạt đều “về đích” ở tiêu chí
này. Đây cũng là địa phương dẫn
đầu trong phong trào xây dựng xã
hội học tập trong toàn tỉnh. “Phong
trào học tập suốt đời trong gia
đình, dòng họ, cộng đồng đã góp
phần tích cực trong việc nâng cao
nhận thức của người dân để chính
họ biết làm giàu cho bản thân, cho
gia đình thông qua việc học tập và
từ đó tích cực hơn trong việc tự
nguyện tham gia xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh”, Nhà
giáo Ưu tú Thái Thị Hạnh - Chủ
tịch Hội Khuyến học thành phố Đà
Lạt khẳng định.
Từ chủ trương đẩy mạnh xây
dựng xã hội học tập, Thành ủy Đà
Lạt, Hội Khuyến học tỉnh và Sở
Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng
cũng đã phối hợp tổ chức tập huấn
chuyên đề “Xây dựng thành phố

HƯỚNG ĐẾN

THÀNH PHỐ TRI THỨC

Hội tụ nhiều yếu tố như “Thiên thời - Địa lợi”, Đà Lạt đang vươn những bước dài trên con đường
chinh phục tri thức. Trong hành trình ấy, chính sự hun đúc, kế thừa và phát huy tinh thần hiếu
học của những người con ở khắp mọi miền Tổ quốc tụ hội về đây làm tròn thêm yếu tố “Nhân
hòa”. Để một ngày không xa, Đà Lạt sẽ trở thành một thành phố tri thức, góp phần xây dựng
thành phố thông minh.

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt đang đào tạo nghề Công nghệ sinh học Quốc tế theo chương trình chuyển giao của Úc.

Xây dựng xã hội học tập luôn
được các cấp ủy đảng, chính
quyền từ Trung ương đến
địa phương quan tâm, chỉ
đạo. Tại Hội nghị trực tuyến
Tổng kết 10 năm triển khai
Chỉ thị số 11 của Bộ Chính
trị về tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công
tác khuyến học, khuyến tài,
Cả gia đình 3 thế hệ của cụ Đặng Ngọc Kim thường xuyên đọc báo
xây dựng xã hội học tập do
trên mạng internet để cập nhật thông tin mới.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm
Đồng tổ chức, đồng chí Phó
phần nào lĩnh hội tri thức của các
phố học tập phù hợp với sự phát
nước tiên tiến trên thế giới về địa
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
triển của địa phương trong tình
phương. Điển hình như Đại học Đà
Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Đức hình mới”.
Lạt thiết lập quan hệ hợp tác với
Quận nhấn mạnh: Xây dựng
Lĩnh hội tri thức
các tổ chức đến từ Hoa Kỳ, Nhật
xã hội học tập là nhiệm vụ
từ hợp tác quốc tế
Bản, Hàn Quốc, Pháp và một số tổ
trong giáo dục
chức quốc tế khác; Đại học Yersin
của toàn Đảng, toàn dân.
học tập - Công dân học tập”, nhằm
góp phần xây dựng Đà Lạt trở
thành thành phố thông minh. Theo
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân
Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học
tỉnh: “Xây dựng thành phố học
tập hướng đến mục tiêu giúp mọi
tầng lớp nhân dân trong tỉnh định
hướng về một thành phố thông
minh gắn liền với việc xây dựng
hình mẫu công dân học tập, thành

Trong hành trình chinh phục tri
thức, Đà Lạt là nơi hội tụ các yếu
tố “Thiên thời - Địa lợi - Nhân
hòa”, là “miền đất hứa” để trở
thành trung tâm nghiên cứu khoa
học, giáo dục - đào tạo và chuyển
giao công nghệ đa ngành, đa quốc
gia. Trong đó, hệ thống các trường
cao đẳng, đại học đóng chân trên
địa bàn góp phần không nhỏ trong
khâu đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao. Đặc biệt, việc các
trường tăng cường hợp tác quốc tế

Đà Lạt hợp tác với một số trường
đại học Hàn Quốc, với Trung tâm
phát triển nguồn nhân lực châu Á,
Sở Nghiên cứu học thuật cao đẳng
quốc tế Tokyo - Nhật Bản... Từ
những mối quan hệ hợp tác này,
nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên
được học tập, tu nghiệp ở nước
ngoài để đem kiến thức về phục vụ
công tác tại địa phương. Hay như
Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt
triển khai ký kết với 10 trường, học
viện của Úc trong việc công nhận

văn bằng, hợp tác đào tạo, hỗ trợ
du học và giới thiệu việc làm cho
sinh viên; hiện tại, trường đang
đào tạo thí điểm nghề Công nghệ
sinh học Quốc tế theo chương trình
chuyển giao của Úc.
Ngành Giáo dục cũng đã chú
trọng và nâng cao hiệu quả hoạt
động hợp tác quốc tế thuộc lĩnh
vực giáo dục, nhằm góp phần nâng
cao chất lượng giáo dục đào tạo
để đáp ứng được yêu cầu của thời
kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp
hóa và hiện đại hóa đất nước. Điển
hình như: Triển khai Chương trình
dạy tiếng Pháp tăng cường cho học
sinh địa bàn thành phố Đà Lạt tại
Trường Tiểu học thực nghiệm Lê
Quý Đôn, Trường THCS&THPT
Tây Sơn và Trường THPT Chuyên
Thăng Long theo “Chương trình
giảng dạy tăng cường tiếng Pháp
và bằng tiếng Pháp”, do Bộ Giáo
dục và Đào tạo ký kết với Tổ chức
Đại học Pháp ngữ - AUF; Phối
hợp với tổ chức Thương mại Hàn
Quốc, Cơ quan Hợp tác quốc tế
Hàn Quốc (Korea International
Cooperation Agency - KOICA)
triển khai các hoạt động giáo dục
tại Trung tâm Hỗ trợ, phát triển
công tác giáo dục hòa nhập Hàn
Quốc (KOICA) cho học sinh
khuyết tật tại các trường chuyên
biệt ở Đà Lạt; Phối hợp với Văn
phòng Viện Pháp - Việt Nam thuộc
Lãnh sự quán Pháp tại thành phố
Hồ Chí Minh, Trung tâm Ngoại
ngữ Antenne triển khai thư viện
di động BIMO cho Trường THPT
Chuyên Thăng Long, Trường
THCS&THPT Tây Sơn và Trường
Tiểu học Lê Quý Đôn - Đà Lạt...
Bên cạnh hoạt động hợp tác
quốc tế của ngành Giáo dục và
các trường đại học, cao đẳng trên
địa bàn, việc xây dựng các trường
quốc tế tại Đà Lạt cũng góp phần
hướng Đà Lạt đến thành phố tri
thức. Theo ông Huỳnh Quang
Long - Phó Giám đốc Sở Giáo dục
và Đào tạo, thành phố Đà Lạt có
nhiều thế mạnh, điều kiện thuận
lợi và truyền thống về giáo dục đào
tạo. Do vậy, cần kêu gọi, khuyến
khích các tổ chức, cá nhân nước
ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài đầu tư,
tài trợ, xây dựng trường phổ thông
quốc tế; đồng thời tham gia giảng
dạy tại các trường học trong tỉnh
Lâm Đồng để truyền đạt phương
pháp dạy học tiên tiến của các
nước trên thế giới.
Mới đây nhất, ông Trần Đình
Thắng - Chủ tịch Viện Văn hóa
và Giáo dục Việt Nam tại Mỹ
cho biết: Được sự chấp thuận của
UBND tỉnh, viện này đang thực
hiện dự án thành lập Trường Trung
học nội trú của Mỹ tại Lâm Đồng.
Đây sẽ là chi nhánh của Trường
Trung học Marianapolis School
(Mỹ), nhằm tạo điều kiện cho học
sinh Lâm Đồng được học tập trong
môi trường giáo dục hiện đại, cũng
như để học sinh Mỹ được giao lưu,
học tập tại khu vực Lâm Đồng với
Đà Lạt là trung tâm...
Nền tảng đã có, thế thời cũng
đang đến, Đà Lạt đang vươn mình
hội nhập ở nhiều lĩnh vực. Và,
hướng đến xây dựng một thành
phố tri thức là điều mà Đà Lạt
hoàn toàn có thể.
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THEO DẤU LƯU DÂN

Thủy tạ. Ảnh: Đặng Văn Thông

Ngày cuối năm, anh Nguyễn Vũ Hoàng gọi mời: “Ghé
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật mà thưởng lãm một
vùng ký ức. Chúng tôi đang trưng bày những hiện vật
và hình ảnh quý về một thời hình thành đô thị Đà Lạt
hồi đầu thế kỷ trước. May mắn, dù đó là những gì ít ỏi
còn sót lại, nhưng vô cùng quý giá”. Vài dòng tạp ghi vội
vã này cũng chỉ là phác họa từ cảm xúc khi chứng kiến
những hiện vật sống động của một thời đã qua…
UÔNG THÁI BIỂU

hỉ là 1.500 hiện vật, quá ít ỏi khi theo dấu 125 năm
lịch sử đô thị.
Đó có thể là chiếc áo nông phu thời đầu thế kỷ trước mà
đến giờ cháu con vẫn trân quý lưu giữ. Đó có thể là cây đèn
bão mà tiền nhân của một gia đình nông dân nào đó vẫn
thường xách ra thăm vườn trong những đêm đất trời nổi cơn
mưa gió. Đó có thể là chiếc mâm gỗ mang vào từ cố hương
và từng dọn những bữa cơm đạm bạc trong ngôi nhà gỗ
thông ven rừng trong những buổi hoàng hôn buốt giá. Một
chiếc ấm đun nước hay chiếc nỉa đinh ba. Đó cũng có thể là
bộ trang phục bảnh bao đầu tiên của cô cậu thuộc thế hệ thứ
hai, thứ ba sau lớp cha ông mở cuộc khai canh. Đó có thể là
chiếc bình pha cà phê của nhà ai đó mới nổi lên sau vài mùa
rau, hoa được giá và cùng đó là chiếc máy hát quay tay của
những nông dân tập làm thị dân khi văn minh Tây phương
du nhập. Đó có thể là bức hoành phi hay bộ án thư sơn son
thếp vàng gia tộc nào đó kỳ công mang từ quê cũ vào và có
thể là bức ảnh mờ nét ghi lại buổi lễ trọng có Hoàng đế mãn
triều Bảo Đại trao Bảo quốc Huân chương cho những nông
dân có đóng góp công sức cho sự hình thành đô thị vào thời
kỳ đầu…
Tôi không thể kể hết tên hiện vật, cũng không thể ghi vào
đây gốc gác của những gì đã ghi dấu ấn của một thời đã xa.
Chỉ biết rằng, những hiện vật như đang nhẩn nha kể những
chuyện buồn vui về một thời lập phố. Qua đó, biết rằng, người
dân ở xứ sở này chưa bao giờ phai nhạt và lãng quên ký ức đô
thị, ký ức của chính mình. Vẫn biết, đã có và sẽ có rất nhiều xô
lệch, tàn phá bởi thời gian. Cũng đã xảy ra những méo mó từ
biến động thời cuộc. Nhưng ở đất này, những giá trị đã được
xây đắp, dưỡng nuôi thì tồn tại, sống, bất biến trong những tâm
hồn hướng thượng, khao khát vọng niệm và tri ân quá khứ.
Hãy dừng thật lâu, nhìn thật sâu và liên tưởng một không gian
xa xăm từ những điều bình dị. Ký ức đô thị thấp thoáng trong
những hiện vật. Liệu rằng rồi đây những điều đó có dạt trôi
theo thời gian mênh mang? Miền hoài niệm đã được chưng cất
nên tôi đồ rằng, mãi ẩn tàng trong tâm hồn các thế hệ cư dân
nơi này…
***
Nên nói chăng, ở đô thị cao nguyên này, có một vùng tâm
thức lưu dân?
Tôi thử dẫn dắt cảm xúc của mình trở về với miền ký ức.
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Ngày đó, những năm mở đầu thế kỷ 20:
Trong 19 túp nhà gỗ ven đồi thời “đô thị hoang vu” mà
tôi xem trong bức ảnh tư liệu ghi thời điểm 1901, người ta
nói có khoảng một chục người Việt đã sống ở đó. Họ có mặt
trước khi ông kiến trúc sư Ernest Hébrard thực hiện đồ án
quy hoạch đầu tiên cho Đà Lạt vào năm 1924. Họ có mặt
khi nơi này chỉ mới có vài người Âu xách vali từ phương xa
đến. Có thể kể tên ông Paul Champoudry, thị trưởng đầu tiên
của Đà Lạt, vị thị trưởng không dân. Champoudry từng là ủy
viên Hội đồng thành phố Paris nhưng thất bại trong cuộc bầu
cử năm 1896, được Toàn quyền Paul Doumer kéo qua Đông
Dương và bổ nhiệm làm người đứng đầu vùng đất trinh
nguyên này để tha hồ tưởng tượng về việc tạo dựng một đô
thị nghỉ dưỡng. Cùng với ông thị trưởng chỉ có một kế toán,
vài hiến binh, một nhân viên thuế quan và bưu điện viên. Gia
đình Khâm sứ Trung kỳ đương nhiệm Jean Auvergne cũng
kịp chiếm một trong những căn nhà đầu tiên trên vùng phố
bắt đầu khởi lập hòng làm nơi nghỉ ngơi khi mùa hè miền
Trung bức bối. Ký vãng về đô thị Đà Lạt hồi đầu thế kỷ
trước, là nhớ đến nhà bác học Alexandre Yersin, người khám
phá ra vùng đất; nhớ đến các vị quan Toàn quyền Đông
Dương như Paul Doumer, Jean Baea, Albert Sarraut hay Jean
Decoux đã ban những kế hoạch phát triển đô thị; nhớ đến
những kiến trúc sư lừng danh tạo nên những đồ án quy hoạch
qua các thời kỳ như Ernest Hébrard, Louis Georges Pineau,
Jacques Lagisquet - họ là những người mang khát vọng kiến
tạo. Nhưng lịch sử đô thị phải ghi nhớ, nhớ sâu sắc những
dấu chân lưu dân người Việt đến từ tứ xứ. Họ chính là “ký ức
nền”, là chủ nhân truyền đời mãi mãi của xứ sở này:
Họ, những người dân đến từ các huyện Thanh Chương,
Đô Lương (Nghệ An), Đức Thọ (Hà Tĩnh) từ năm 1927 rồi
lập ấp Nghệ Tĩnh. Trong đình làng Nghệ của con dân xa xứ
còn lưu danh các bậc tiền hiền: Nguyễn Thái Hiến, Nghiêm
Trang, Phan Văn Lưu, Phan Diệm, Ngô Đức Thận…
Họ, hơn 100 nông phu thuộc tỉnh Hà Đông cũ (gồm các
làng bên hồ Tây như Nghi Tàm, Quảng Bá, Vạn Phúc, Tây
Tựu, Ngọc Hà, Xuân Tảo) đến Đà Lạt từ những năm 1938
đến 1942, lập nên ấp Hà Đông. Dân ấp bây giờ vẫn nhắc
những cái tên tiền bối: Ngô Văn Hựu, Ngô Văn Hiện, Ngô
Văn Bính, Lý Nhu, Trần Văn Y, Cả Tục, Nguyễn Thị Sinh,
Nguyễn Thị Nhớn…
Họ, 11 trai đinh xứ Quảng lên làm phu Sở trà Cầu Đất thuộc
Công ty cây trồng nhiệt đới của người Pháp, từ năm 1927 đã
xin chính quyền thực dân và chính phủ Nam Triều lập làng
Trường Xuân. Cái cớ mà ông Nguyễn Đình Sung đại diện trình
xin cho việc lập làng là “Người Việt Nam có tục thờ cúng ông
bà, cha mẹ, tổ tiên nên phải có làng, có đình, có hội…”.
Họ, những người dân xứ Thừa Thiên Huế đến từ những
năm 1930 - 1940 rồi lập ấp Ánh Sáng.
Và cứ thế, người trước kẻ sau, những lưu dân dù đến
với nơi này bằng con đường nào, bởi lý do nào thì họ cũng
đã tụ cư thành làng, khai canh, lập vườn, sinh con đẻ cái
truyền đời. Từ ấp Nghệ Tĩnh, Hà Đông, Ánh Sáng rồi đến
làng Vạn Thành, Thái Phiên. Những phu hỏa xa, đồn điền,
lục lộ, những người trốn tránh binh lửa điêu tàn nơi quê xứ
cũng lập nên những Cầu Đất, Trạm Hành, Trại Mát, Trại
Hầm, Đa Thiện, Xuân Thọ, Sở Lăng …

***
Lại thử trôi dòng cảm xúc về tháng ngày xưa cũ để hình
dung về cuộc sống lưu dân ngày ấy:
Ở trên tầng cao nhất đô thị, giữa những đồi thông mơ mộng
và hoa viên tươi tốt là những tòa dinh thự, biệt thự sang trọng,
là vùng ánh sáng ấm áp phồn hoa. Ở nơi ấy lộng lẫy màu
vàng của Hoàng triều, màu kim cương lấp lánh của quan binh
“nước Mẹ”. Những nếp triều phục quyền quý, những bộ âu
phục sang trọng, những váy đầm dạ hội, voan và đăng ten,
những bước chân dìu dặt trong giai điệu dương cầm và thoảng
thơm mùi hương sâm banh chuyển qua từ chính quốc. Cũng là
phố, nhưng chỉ cách mấy vòng đường dốc, bên mép hồ Xuân
Hương kéo đến triền núi, là những ngôi nhà tre nứa nép vào
nhau, tựa vào nhau trong chìm đắm bóng tối và không gian
buốt giá. Thân phận nông phu lưu lạc xác xơ. Cùng cảnh với
đồng bào rên xiết khổ đau khắp ba miền thời nước nhà nô lệ,
người dân nghèo Đà Lạt thuở ấy cũng tồn sinh trong kiếp tôi
đòi. “Annamite hèn hạ” là cách mà người Pháp đã miệt thị dân
mình. Lưu dân Đà Lạt cũng không ngoại lệ.
Lưu dân, họ là ai? Họ đã đến và dựng nên xứ sở. Tôi cứ
mãi hình dung về những kiếp người thuở ấy mong manh, yếu
đuối, nhẫn nhịn, mặc cảm. Hồn lữ thứ như khói như sương,
đã có thể tan vào khói sương. Họ đến đất này từ trăm năm
trước, họ là kẻ bị đày, là culi, là phu phen tạp dịch, là nông
dân tìm đất mới mưu sinh. Chiếc bồng vải vá víu chứa dăm
nắm hạt giống, vài manh khố ôm áo rách, vài đồng chinh
xèng. Họ phải gánh làng, gánh xã, gánh nền văn minh lúa
nước cổ xưa, gánh sự nặng nhọc của kiếp người ra đi với
những niềm hy vọng mong manh. Trong cái lạnh lẽo hoang
liêu mùa sương tháng giá, những con người cô hành lưu lạc
ấy đã phải chống chọi nỗi nhớ quặn thắt về cố hương, dòng
tộc, nhớ túp lều tranh bốn mặt gió lùa, nhớ ruộng vườn thân
thuộc, nhớ cây đa, bến nước, lũy tre làng, dòng sông xứ sở.
Đất mới liệu có bao dung khi những mảnh đời thấp hèn ấy
phải chống chọi với thú dữ, với những trận dịch bệnh kinh
người. Nhục nhã hơn, họ phải đối diện sự áp bức, kỳ thị của
người phương Tây, những giới chủ thực dân. Dù lịch sử đã lê
bước chân qua thành phố này hơn một thế kỷ, nhưng vẫn thấy
xót xa khi đọc lại nội dung mà quyền Thị trưởng Đà Lạt Léon
Garnier phúc trình lên Khâm sứ Trung kỳ Pierre Pasquier
tháng 3/1924: “Trong chuyến viếng thăm Đà Lạt vừa qua
cùng kiến trúc sư Hébrard, ngài đã trực tiếp nhìn thấy sự cần
thiết phải tống khứ những căn nhà của người bản xứ đang
nằm ngay vị trí của ngôi chợ tương lai”. Trước đó, người thực
hiện đồ án quy hoạch Đà Lạt năm 1919 O’Neill cũng đã dành
cho dân Việt sự đối xử khinh miệt: “Khu vực bản xứ phải
nằm cách xa hẳn khu vực người Âu. Vì thế, địa điểm đã được
định sẵn ở ven suối Cam Ly, dưới hạ lưu đập chắn hồ…”.
Văn khố lưu trữ đã kể lại thảm kịch vỡ chính con đập này
vào tháng 3/1932 làm cho ngôi làng người Việt bị trôi và 17
lưu dân thiệt mạng mà chính quyền thực dân không đoái hoài
thương xót…
***
Ngày cuối năm, dừng chân trước những hiện vật về một
thời khởi nguyên lập phố, và suy ngẫm sâu hơn về dấu chân
lưu dân:
Hơn một trăm năm trước, họ gánh vào đất mới những
“tên xã, tên làng” rồi tự sưởi ấm tâm hồn, sưởi ấm lòng nhau
trong những đêm rừng xưa hoang lạnh bằng nét riêng tín
ngưỡng tâm linh, phong tục tập quán và văn hóa cổ truyền
bản nguyên cố xứ. Bởi hoàn cảnh lịch sử, thời đầu thế kỷ
trước họ đã sống bên phần rìa đô thị nhưng chính họ đã làm
nên hồn cốt đô thị. Họ là những con người cất lên tiếng nói
và hành vi ứng xử giao hòa thân thiết, gần gũi, sẻ chia,
cộng cảm với tháng gió năm sương. Bước chân tha hương
nặng tình cố xứ, cảm thức lưu dân nơi đất lạ xứ xa đã tạo
nên những nét tính cách khác biệt, khác biệt cả phong cách
giao tiếp, cách tạo dựng không gian sống và phương cách
mưu sinh. Dù lịch sử đất nước trải qua những biến động,
thăng trầm, nhưng người dân Đà Lạt đã tạo nên những giá
trị tinh thần ổn định. Những người trẻ hôm nay tự hào coi
đô thị cao nguyên là nơi cắt rốn, chôn nhau nhưng dòng ký
ức đã đưa bước chân họ trở về với dấu chân cha ông một
thưở, thưở lưu dân ngơ ngác trên hành trình tạo dựng đô thị
với muôn nỗi gian nan…
Ảnh: Võ Trang
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Năm 1993, nhân sự kiện 100 năm trước đó (1893), bác
sĩ Alexandre Yersin đặt chân đến Đà Lạt được chọn làm
mốc thời gian đầu tiên cho quá trình hình thành và
phát triển của đô thị Đà Lạt, UBND thành phố Đà Lạt đã
triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về đất nước,
con người thành phố ngàn hoa.
TRƯƠNG TRỔ

ết quả của các nghiên cứu trên được công bố
chính thức trên tập sách Đà Lạt - thành phố
Cao Nguyên do UBND thành phố Đà Lạt và
NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh phối
hợp xuất bản nhân Lễ hội kỷ niệm Đà Lạt 100 năm hình
thành và phát triển vào tháng 12/1993. Ba cụm từ “Hiền
hòa, Thanh lịch, Mến khách” lần đầu tiên được dùng để chỉ
nét đặc trưng đáng yêu của phong cách người Đà Lạt. Đây
là một trong những công bố quan trọng của tập sách, được
các nhà khoa học và đông đảo người dân các cộng đồng dân
cư Đà Lạt bày tỏ sự đồng tình và đón nhận.
Giáo sư Hồ Tấn Trai, với quá trình nghiên cứu và giảng
dạy tại Trường Đại học Đà Lạt, cũng đã có một nghiên cứu
độc lập về phong cách Đà Lạt được công bố trong năm
1993, thể hiện những nhìn nhận sâu sắc và lập luận vững
chắc về những đặc trưng của phong cách Đà Lạt. Theo GS,
phong cách người Đà Lạt cũng là phong cách người Việt
Nam trong một quá trình Đà Lạt hóa. Tác giả cho rằng việc
hình thành phong cách người Đà Lạt là phù hợp với thuyết
Tam tài, Thiên - địa - nhân. Có thể coi đây là một phản biện
độc lập đặc sắc đối với đề tài phong cách người Đà Lạt.

K

Hai mươi lăm năm qua, các cấp chính quyền của tỉnh
Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt đã ra các chỉ thị, nghị
quyết nhằm tuyên truyền, giữ gìn và phát huy các đặc
trưng phong cách người Đà Lạt “Hiền hòa, Thanh lịch,
Mến khách” vào trong đời sống nhân dân và sự nghiệp
phát triển KT-XH thành phố.
Trên cơ sở phát huy yếu tố con người theo Nghị quyết
TW 5 (khóa VIII), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VHTTDL
đã phối hợp cùng UBND thành phố Đà Lạt tổ chức hội thảo
khoa học với chủ đề: Phát huy văn hóa ứng xử của người
Đà Lạt, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Lâm Đồng:
Văn minh, thân thiện, an toàn. Các nhà khoa học, các đại
biểu tham dự hội thảo hầu như đều nhìn nhận: Phong cách
người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách là những yếu
tố cơ bản làm nên văn hóa ứng xử của công dân thành phố
du lịch. Có tác giả cho rằng phong cách hiền hòa, thanh lịch
và mến khách của người Đà Lạt cũng chính là một trong
những sản phẩm du lịch vô cùng quý giá.
Bên cạnh đó cũng có những tham luận bày tỏ sự nuối
tiếc và bức xúc về sự xuống cấp của những phong cách đó
và lo lắng về một số giá trị đạo đức bị biến đổi. Sự thống
nhất nhìn nhận phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh
lịch và mến khách, cho đến nay, tiếp tục được làm sáng
tỏ. Đó vừa là tồn tại khách quan nhưng cũng vừa là những
kỳ vọng tốt đẹp của người Đà Lạt và du khách trong bước
đường phát triển.
Bàn về giải pháp gìn giữ và phát huy phong cách người
Đà Lạt, ngoài các giải pháp truyền thống là giáo dục, tuyên
truyền, các tác giả đã đề cập đến vai trò của quản lý nhà
nước về văn hóa xã hội, pháp luật, quy ước ứng xử trong
cộng đồng dân cư, quy ước ứng xử đối với du khách trong
hoạt động du lịch...

Đô thị Đà Lạt là một thành phố trẻ, lịch sử hành chính
cũng chỉ mới tròn một trăm năm, bề dày lịch sử còn kém
hơn nhiều đô thị cùng hạng trong cả nước, nhưng lại sớm
hình thành những phong cách đặc trưng của con người
Đà Lạt cũng là trường hợp đặc biệt. (Ngay như Thăng
Long, Hà Nội với ngàn năm văn hiến còn vọng mãi câu ca:
Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, Dẫu không thanh lịch cũng
người Tràng An...).
Để lý giải vấn đề này, chúng ta cần tìm hiểu về cơ cấu
dân số, dân cư Đà Lạt qua các thời kỳ: Thời kỳ ban đầu, đến
năm 1945, 1975, 1993 và hiện nay. Qua đó, ta sẽ thấy yếu
tố dân cư người Việt (người Kinh) vẫn là yếu tố chủ đạo,
bền vững, chiếm tỷ lệ lớn qua các thời kỳ. Nghiên cứu danh
sách 50 ngôi đình làng thuộc các ấp, các làng rải đều trên cả
thành phố, có cái thành lập từ những năm 1920-1922, 19311942, 1950-1962, và sau cùng là năm 1973, ta thấy được
tính cố kết của các cộng đồng dân cư người Việt sinh sống
tại Đà Lạt. Cho nên nói rằng phong cách Việt Nam được Đà
Lạt hóa là có cơ sở.
Theo KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch
phát triển đô thị Việt Nam, người chủ trì xây dựng Qui hoạch
Đô thị Đà Lạt lần đầu tiên sau ngày Đà Lạt được giải phóng:
Đà Lạt cần bảo tồn các giá trị cốt lõi, nổi bật của mình. Đó
là khí hậu mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng; phong
cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách; di sản
kiến trúc Pháp độc đáo. Phải coi các giá trị đặc thù này là
tài sản, tài nguyên vô giá của Đà Lạt. Nếu mất đi một trong
những giá trị trên thì hình ảnh, thương hiệu Đà Lạt sẽ không
còn. Như vậy phong cách người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch,
mến khách không phải là những mỹ từ xã giao hoặc là diễn
ngôn mà đã trở thành những giá trị phi vật thể cần phải gìn
giữ và phát huy trong quá trình phát triển đô thị Đà Lạt.

Vài nét về giữ gìn, phát huy

phong cách người Đà Lạt

Thực hiện văn minh trong hoạt động thương mại. Ảnh: Văn Báu

Đà Lạt luôn hấp dẫn du khách. Ảnh: Hà Hữu Nết

Thời áo trắng.
Ảnh: Văn Báu
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Sức mạnh lan tỏa của số hóa và công
nghệ thông tin với sự đột phá của trí
tuệ nhân tạo, internet vạn vật và dữ liệu
lớn, đang tạo ra sự thay đổi rất mạnh
mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu và
tác động đến mọi ngành nghề, lĩnh
vực. Ngành du lịch trong kỷ nguyên số
cũng đang đón nhận rất nhiều cơ hội,
nhưng cũng đương đầu với rất nhiều
thách thức, bởi cho dù là công nghệ gì,
hỗ trợ được cho du lịch tới đâu - thì mọi
hoạt động của du lịch đều phải hướng
tới cộng đồng du khách, làm cho du
khách hạnh phúc...

CHẠM VÀO KỶ NGUYÊN

LÊ HOA

Xu hướng tất yếu
Ngày nay, chỉ với một chiếc smartphone,
ai cũng có thể tự mình thực hiện một
chuyến du lịch mà không cần có nhà tổ
chức hay hướng dẫn viên. Người ta vào
mạng tìm hiểu các vùng miền trong nước
và thế giới, thích thì book vé máy bay
hoặc vé xe, đặt phòng và tìm kiếm các
điểm vui chơi, ăn uống, dịch vụ taxi trước
khi thực hiện chuyến du lịch... - những
việc mà ngày trước, họ chỉ có thể có được
thông tin từ các phương tiện thông tin đại
chúng truyền thống, như đọc báo, xem tivi,
nghe đài, hoặc từ người khác. Thông qua
Internet, người ta biết được các sự kiện,
hiện tượng, cảnh quan đang diễn ra trên
toàn thế giới để quyết định có thực hiện
một chuyến du lịch hay chỉ theo dõi qua
mạng internet.
Những câu cửa miệng như “Thích thì
nhích!” hoặc “Khoác ba lô lên là đi thôi!”
của giới trẻ cho thấy, chưa bao giờ du lịch
trở nên dễ dàng như bây giờ. Có lẽ không
thể kể hết lợi ích của công nghệ số đối với
khách du lịch, bởi “cả thế giới trong tầm
tay”, từ việc dự báo thời tiết, xác định vị
trí của mình, tìm đường, chụp ảnh,… đều
cho phép tương tác gần như tức thì. Ngay
cả khi ở nước ngoài, du khách cũng có thể
dùng các tiện ích trên mạng để làm việc, nói
chuyện với gia đình, hay giải quyết công
việc ở trong nước…
Các ứng dụng cũng tạo nên khả năng
giao tiếp và kết nối giữa con người với
nhau, hoặc với các sự kiện. Từ những đánh
giá của cộng đồng mạng đối với khách sạn,
nhà hàng, hãng xe; những bình luận của du
khách đi trước về an ninh, vệ sinh, phong
cách phục vụ, tiện nghi, ưu đãi… mọi
người có thể tổ chức đi tour theo nhóm
nhỏ hay gia đình. Họ cũng tự lên kế hoạch
điểm đến với nơi lưu trú, chỗ ăn uống,
điểm vui chơi phù hợp nhất. Không hài
lòng bất cứ điểm gì, hoặc muốn cảnh báo
những hiện tượng không hay, thủ đoạn của
người làm dịch vụ... du khách cũng đưa lên
mạng, người đi sau biết được những thông
tin đó mà tránh được những điều bất lợi
cho mình...
Thành phố Đà Lạt vừa thử nghiệm ứng
dụng Dalatcity trên nền tảng công nghệ
số. Dù chỉ bước đầu là nền tảng cho du
lịch thông minh, nhưng với sự hợp tác tích
cực của các doanh nghiệp, cơ sở du lịch,
Dalatcity đang tạo lập hệ thống dữ liệu cho
các hoạt động dịch vụ du lịch liên quan
đến thành phố Đà Lạt, từ điểm tham quan,
nơi ăn, chỗ nghỉ, mua sắm, trải nghiệm,
giải trí...
Thời cơ bứt phá
Du lịch là ngành dịch vụ khép kín từ
khi khách lựa chọn điểm đến cho đến khi
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Du lịch
trong kỷ nguyên số
trở nên dễ dàng
hơn bao giờ hết.

Cả thế giới trong tầm tay chỉ với một chiếc smartphone.

khách hoàn tất chuyến du lịch và trở về
nhà. Trong mỗi khâu trong hành trình du
lịch của mỗi du khách đều có tác động của
công nghệ số. Do đó, du lịch ngày nay
cũng nhờ công nghệ số mà nắm bắt được
xu hướng và đang được phát triển một
cách thông minh để có thể tạo lập hệ thống
thông tin và cung cấp các dịch vụ tốt nhất
cho khách du lịch, làm cho du khách thật
sự hài lòng khi lựa chọn điểm đến hay sử

dụng các dịch vụ liên quan.
Dalattourist là một thương hiệu du lịch
truyền thống nổi tiếng của du lịch Đà
Lạt - Lâm Đồng. Là một công ty du lịch
- dịch vụ - lữ hành lâu đời nhất Đà Lạt,
Dalattourist tiên phong cung cấp những
dịch vụ du lịch gắn liền với thiên nhiên,
văn hóa và bản sắc Đà Lạt. Với mong
muốn đưa Đà Lạt đến gần bạn hơn và mỗi
chuyến đi là một trải nghiệm mới trong

đời, vài năm trước, Dalattourist đã thử
nghiệm công nghệ 3D để tạo lập những
tour du lịch ảo, bên cạnh việc khai thác
và đầu tư có chiều sâu nguồn tài nguyên
thiên nhiên sẵn có để cho ra đời những
sản phẩm chất lượng, độc đáo và thân
thiện môi trường.
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

HẠNH PHÚC CỦA DU KHÁCH!
Những ý kiến của đại diện doanh nghiệp du lịch và cơ quan quản lý nhà nước
về du lịch tại Lâm Đồng đầu xuân mới

Ông Nguyễn
Nhật Vũ

Dalattourist

Hướng đến thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng
của du khách trong thời đại công nghệ
số, từ tháng 3/2018 đến nay, Dalattourist
đã đầu tư trên 2 tỷ đồng cho hạ tầng công
nghệ, nhưng phải 3 năm nữa mới hoàn
thiện. Khi đó, hệ thống wifi có thể phục
vụ cho hàng trăm người truy cập một
lúc, băng thông rộng đủ chia sẻ dữ liệu
để quảng cáo cho khách hàng và chạy
phần mềm quản lý để tối ưu các dữ liệu.
Dalattourist định hướng đến lúc đó sẽ tiết
kiệm được ít nhất 30% nhân lực. Các clip
giới thiệu tour du lịch ảo 3D là nền tảng
để tạo tiện ích cho du khách trước khi
quyết định một hành trình thực sự. Sau
khi có nền tảng vững chắc, Dalattourist sẽ
hoàn thiện data center. Lúc đó, mới chính
thức tham gia vào nền công nghiệp 4.0.

Du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm bên đồi cỏ hồng. Ảnh: V.Báu

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... Bắt kịp xu hướng của
công nghệ số, Vietravel 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 lý với hơn 30
điểm khởi hành cả trong nước và thế giới.
TripU cũng là một tiện ích của Vietravel,
với mong muốn tận dụng tối đa công nghệ
tiên tiến để kết nối du khách trong tổ chức
mạng lưới cộng đồng khách du lịch tứ

Ông Lê Tăng
Trọng Nghĩa

Chi nhánh Vietravel
Đà Lạt

Ông Hoàng
Ngọc Huy

Sở Văn hóa - Thể thao
và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

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. 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. Muốn có công
nghệ 4.0 phải đầu tư cơ sở hạ tầng, phải
có phần mềm quản lý, tiếp theo là cơ sở
dữ liệu, khi đó mới bàn luận tới trí tuệ
nhân tạo.

Trong thời đại công nghệ số, mỗi nhân
viên trong ngành du lịch càng cần phải
có tình yêu và trách nhiệm với công việc
của mình. Không chỉ có kỹ năng nghiệp
vụ tốt, mà cảm xúc phải thực sự hướng
tới du khách để du khách cảm nhận được
sự quan tâm, chia sẻ và tự hào. Có 5 chữ
C trong ngành du lịch mà không có công
nghệ nào thay thế được, đó là Chào, Chủ
động, Cười, Chăm sóc, Cảm ơn. Có nghĩa
là, sau chuyến du lịch, người khách có
được cảm giác hài lòng, thỏa mãn, sung
sướng, và chốt lại là thấy hạnh phúc. Có
nghĩa là, khi chúng ta đến - chúng ta là
người mới lạ, nhưng khi chúng ta về chúng ta là người bạn của họ.

phương, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và trau
dồi 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 để tự lên kế
hoạch cho chuyến đi của mình thay vì dựa
vào lịch 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
của TripU để luôn cố gắng đa dạng hóa sản
phẩm và dịch vụ với giá cả cạnh tranh nhất
trên thị trường.

luôn kèm theo hình ảnh, điện thoại là địa
chỉ website. Du lịch đứng trước yêu cầu
phải chủ động nắm bắt thời cơ và vượt qua
thách thức, xác định hướng đi và giải pháp
phù hợp để phát triển và bứt phá. Công
nghệ hiện đại giúp cho hình thức xúc tiến
quảng bá trở nên đa dạng hơn và làm thay
đổi phương thức đi du lịch, trải nghiệm của
du khách.
Công nghệ số tạo cơ hội các doanh nghiệp
du lịch liên kết, hợp tác, kết nối tour, tuyến
điểm, liên kết vùng thu hút khách, đạt hiệu
suất kinh doanh cao hơn. Các doanh nghiệp
du lịch phát huy được lợi thế cạnh tranh của
mình, phát triển thị trường, làm hấp dẫn
sản phẩm du lịch... Từ đó, có thể ghi nhận
được sự hài lòng của du khách và kích cầu
du lịch.
Đó là Du lịch thông minh - xu thế phát
triển tất yếu dựa trên nền tảng của công
nghệ và truyền thông, cùng với sự phát
triển đồng bộ của hệ thống hạ tầng phục
vụ du lịch và nhân lực chuyên nghiệp
trong ngành du lịch, nhằm giúp du khách
dễ dàng tiếp cận thông tin một cách nhanh
chóng, đa dạng nhất; nhưng luôn hài lòng
và thỏa mãn với phong cách phục vụ.
Đồng thời, đảm bảo sự tương tác kịp thời,
kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý doanh nghiệp - khách du lịch nhằm nâng
cao chất lượng phục vụ khách, và giúp cho
việc quản lý thuận tiện hơn. Du lịch thông
minh trở thành một tiêu chí phát triển,
hướng tới phát triển bền vững và nâng cao
năng lực cạnh tranh du lịch, đảm bảo chất
lượng về điều kiện phục vụ, điều kiện vệ
sinh - tức đảm bảo nhu cầu hạnh phúc cho
du khách.

Du lịch thông minh
Tuy nhiên, mặc dù tất cả những nhu
cầu phục vụ của con người đều xây dựng
trên nền tảng công nghệ, nhưng không
thể không có sự xuất hiện của con người,
công nghệ 4.0 không thể thay thế được con
người, vì robot không thể cười, không thể
ân cần hỏi han, không thể chia sẻ cảm xúc
vui buồn với du khách. Những vấn đề về
xử lý chất thải, vệ sinh môi trường cũng
là ý thức của con người, chứ không phải
công nghệ. Và con người trong ngành du
lịch phải có những kỹ năng và kiến thức
tích hợp trong phong cách phục vụ để lại
ấn tượng tốt đẹp và làm hài lòng du khách.
Chính con người trong ngành du lịch quyết
định lòng trung thành của du khách để họ
không những quay trở lại, mà còn truyền
miệng tích cực quảng bá điểm đến đó cho
du khách khác...
Vì vậy, ngay cả hình thức quảng bá cũng
cần hướng đến con người. Thay vì quảng
bá trên báo, đài, web, người ta dựa vào thói
quen của du khách để đưa hình ảnh thông
tin đến nơi dễ thấy nhất, như trên bàn ăn,
điểm chờ xe buýt, facebook... Bên cạnh đó,
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Hàng năm, thế giới F1 của Dũng chọn những cây hoa
salem tối ưu nhất ở Đà Lạt, đưa về cấy mô phục tráng
cây giống mới sạch bệnh, đạt chất lượng xuất khẩu.

Trong thế giới F1
của Dũng, hầu hết
đội ngũ trí thức trẻ
là kỹ sư, kỹ thuật
viên có tay nghề
thuần thục.
Lãnh đạo và nhân viên Công ty TNHH Công nghệ sinh học F1, trụ sở trên đường Trịnh Hoài Đức, Đà Lạt.

THẾ GIỚI F1
CỦA DŨNG
Cử nhân Hồ Anh Dũng (đầu tiên bên trái) trong vườn hoa giống F1 Đà Lạt
trồng thực nghiệm tại một vùng ngoại ô Tokyo, Nhật Bản.

Nằm phía cuối con đường nhựa Trịnh Hoài
Đức, tọa lạc giữa vùng rau, hoa công nghệ
cao Trại Mát, Phường 11, Đà Lạt, thế giới
công nghệ sinh học F1 của cử nhân Hồ Anh
Dũng với tổng diện tích gần 3.000 m2 xuất
khẩu giống cây trang trí sang trời Âu năm
sau cao hơn năm trước, đồng thời cung cấp
giống hoa salem cho nông dân Đà Lạt yên
tâm đầu tư sản xuất, thu hoạch sản phẩm
lợi nhuận cao trên thương trường cạnh
tranh trong và ngoài nước.
VĂN VIỆT

ách đây một năm khi phóng
viên đến thế giới F1 của Hồ
Anh Dũng vào thời điểm giáp
Tết Mậu Tuất 2018 ghi nhận
tổng sản lượng xuất khẩu giống cây trang
trí sang châu Âu 1,5 triệu cây. Và nay trở
lại giữa không khí nuôi - cấy khẩn trương
cuối năm để tổng kết, đón chào năm mới Kỷ
Hợi 2019 với tổng sản lượng cây trang trí
xuất khẩu mới vừa tổng hợp sơ bộ đã tăng
lên 3,5 triệu cây. Còn giống hoa salem cấy
mô cho nông dân Đà Lạt cũng tiếp tục tăng
thêm vài trăm ngàn cây nữa.

C

Phục tráng giống hoa salem
giá thành rẻ, chất lượng cao
Chủ nhân Hồ Anh Dũng (sắp bước sang
tuổi 36) luôn nhiệt huyết và trăn trở về hướng
đột phá mới của nghề hoa Đà Lạt: “Các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giống cây cấy
mô ở Đà Lạt và vùng phụ cận đang lên kế
hoạch năm mới 2019 tập hợp lại để kiện
toàn, đổi mới hình thức sinh hoạt, trao đổi
khoa học kỹ thuật thường xuyên hơn thông
qua tổ chức Câu Lạc bộ cấy mô thuộc Hiệp
hội Hoa Đà Lạt. Qua đó, cùng đề xuất với
các đơn vị nghiên cứu khoa học trong và
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ngoài tỉnh Lâm Đồng cần kết nối đồng hành
cùng Câu lạc bộ hàng năm đánh giá, kiểm
định chất lượng từng loại cây giống cấy mô
trước khi xuất vườn, kịp thời khuyến cáo cho
người nông dân chọn lựa sử dụng. Về phía
người nông dân cần lên kế hoạch sản xuất dài
hạn trên đồng đất của mình, cân nhắc từng
loại giống cây cấy mô phù hợp theo từng thời
điểm canh tác, nhằm đáp ứng theo nhu cầu
thị trường, tránh chạy theo phong trào…”.
Ước mơ góp tay giúp nông dân Đà Lạt có
nguồn giống hoa sản xuất tại chỗ đạt chất
lượng tương đương giống hoa nhập khẩu,
nhưng giá thành đầu tư rẻ hơn, đã hình thành
đối với Hồ Anh Dũng từ những tháng ngày
đầu tiên cầm tấm bằng cử nhân sinh học (Đại
học Đà Lạt) nhận việc làm tại một doanh
nghiệp sản xuất giống hoa nuôi cấy mô lớn
nhất của tỉnh Lâm Đồng. Rồi trong suốt hơn
5 năm được phân công xuống đồng hoa tư
vấn kỹ thuật cho nông dân Đà Lạt cùng các
vùng phụ cận trồng hoa, Dũng càng nhận biết
rõ hơn vai trò vô cùng quan trọng và luôn
luôn bức thiết đối với công nghệ chọn tạo,
phục tráng giống hoa khỏe mạnh trên các
vùng chuyên canh công nghệ cao. Bởi thông
qua quy trình sản xuất công nghệ cao, những
giống cây cấy mô khỏe mạnh sẽ cho cành
hoa chất lượng đặc thù thương hiệu Đà Lạt,
tạo sức hút hấp dẫn, tăng tỷ lệ xuất khẩu hàng
năm trên thị trường.
Năm 2013, Dũng mạnh dạn “ra riêng”
rồi vay mượn bạn bè, người thân cả thảy
mấy chục triệu đồng đầu tư 2 tủ cấy mô và
chừng trăm mét vuông vườn ươm cây giống
hoa salem theo đề nghị đặt hàng của nông
dân các làng hoa Xuân Thành, Trại Mát, An
Sơn… Kết quả thu hoạch xuất vườn giống
hoa salem cấy mô năm thứ nhất trồng thử
nghiệm vài chục ngàn cây; năm thứ hai tăng
lên hàng trăm ngàn cây; từ năm thứ 3 đến
nay ổn định sản lượng trên dưới 1 triệu cây
mỗi năm, doanh thu khoảng 3 tỷ đồng.
Theo nông dân trồng hoa salem Đà Lạt,

hoa salem giống cấy mô F1 các sắc màu
trắng, tím, đỏ, hồng, vàng… của Dũng
trồng thành 3 hàng trên mỗi luống đất, mật
độ cây cách cây 30 cm, hàng cách hàng 40
cm. Chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật trong
nhà kính đến tháng thứ 4 bắt đầu thu hoạch.
Thời gian thu hoạch cắt cành liên tục đến
8 tháng sau. Ước tính trong năm 2018 vừa
qua, mỗi hecta hoa salem thu lợi nhuận trên
dưới 500 triệu đồng. “Hàng năm, Công ty
TNHH Công nghệ sinh học F1 đều có đội
ngũ kỹ sư sinh học xuống các vườn hoa
salem của nông dân Đà Lạt lựa chọn những
cây phát triển tối ưu nhất đưa về phòng cấy
mô phục tráng, nhân giống từ 20 - 30 ngày.
Sau đó đưa ra vườn ươm nuôi dưỡng cây
thêm 30 ngày trước khi đưa trở lại cho nông
dân tái canh vụ mới trên đất vườn của mình.
Ưu điểm của cây giống cấy mô hoa sa lem
F1 ở đây là sạch bệnh, nhiều khả năng đề
kháng dịch hại, cành hoa giữ tươi lâu hơn
sau thu hoạch, ít hư hại khi vận chuyển đi
xa…”, Dũng cho biết thêm.

5 triệu cây giống xuất khẩu
sang châu Âu
Qua kênh thương mại với nông dân Đà
Lạt, hơn 3 năm trước, Dũng được giới thiệu
xuất khẩu giống cây trang trí cấy mô sang thị
trường châu Âu (chiếm phần lớn là Hà Lan
và Pháp). Đó là một kỹ sư sinh học gốc nông
dân Đà Lạt làm việc tại một doanh nghiệp
sản xuất, phân phối giống hoa, cây cảnh tại
châu Âu, lần đầu hợp tác với Dũng đã xây
dựng niềm tin với cơ sở vật chất phòng nuôi
cấy mô cùng đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật trẻ năng
động, sáng tạo. Kết quả xuất khẩu sang châu
Âu 200.000 cây cấy mô năm thứ nhất đã đạt
100% chất lượng yêu cầu của đối tác tiêu
thụ. Số lượng cấy mô xuất khẩu tăng đột phá
trong năm thứ hai lên 1,5 triệu cây và năm
thứ 3 (năm 2018) mới tổng hợp sơ bộ nêu
trên đã tăng lên 3,5 triệu cây.
“Giống cây cấy mô xuất khẩu sang châu

Âu từ Công ty TNHH Công nghệ sinh học
F1, Đà Lạt gồm hơn 100 chi thuộc dòng
cây, hoa trang trí đường phố, công viên nhà
ở và công viên công cộng ở châu Âu. Cây
trồng từ 3 - 4 tháng sẽ phát triển xanh tươi
lá, hoa, hình thành những khu vực cảnh
quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. Hàng
năm Công ty TNHH Công nghệ sinh học F1
đều nhập cây giống gốc về một lần để nuôi
cấy và xuất khẩu trở lại châu Âu, dự kiến
trong năm 2019 số lượng tăng lên 5 triệu
cây…”, Giám đốc Hồ Anh Dũng chia sẻ.
So sánh với thống kê của Sở NN&PTNT
Lâm Đồng thì sản lượng Công ty TNHH
Công nghệ sinh học F1 chiếm hơn 13%. Và
với số liệu tập hợp chưa đầy đủ thì tỷ lệ cây
giống cấy mô xuất khẩu F1 của Dũng ước
lượng chiếm khoảng 25% sản lượng toàn
tỉnh Lâm Đồng.
Phóng viên tiếp cận một vòng khu nhà
1.000 m2 với 26 box nuôi cấy mô sạch bóng
loáng và tuyệt đối vô trùng thuộc thế giới
F1 của Dũng, trong đó bố trí số người làm
việc đã tăng lên 15 người so với năm ngoái
(nâng lên tổng cộng 75 người) với mức thu
nhập tương đối khá trong mặt bằng lương
chung của doanh nghiệp Lâm Đồng. Kế
hoạch trong năm 2019 số lượng box sẽ được
tăng thêm vì Dũng đang khảo nghiệm, chào
hàng cây giống cấy mô hoa salem ở vùng
nông nghiệp ngoại ô Tokyo, Nhật Bản với
những đánh giá khả quan ban đầu.
Năm mới Kỷ Hợi 2019 với nhiều hy vọng
mới trong thế giới cây giống cấy mô F1 của
Dũng tại Đà Lạt sau hơn 5 năm khởi nghiệp
xây dựng. Bài học về tinh thần dám nghĩ,
dám làm, vượt qua thử thách, khó khăn, chọn
lĩnh vực sản xuất - kinh doanh phù hợp với
chuyên ngành cử nhân sinh học yêu thích của
mình, thanh niên 8X Hồ Anh Dũng với sự
thành công đáng kể như vậy sẽ là nguồn cảm
hứng mới trong đội ngũ trí thức trẻ lập thân,
lập nghiệp trên thương trường sôi động, hội
nhập và không ngừng phát triển…

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH: Vượt nhiều chỉ tiêu đặt ra
Năm 2018 khép lại với nhiều thành tích cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra cho ngành Bảo
hiểm xã hội (BHXH) tỉnh nhà và để có cái nhìn khái quát, tổng thể cũng như khách quan về những
kết quả đạt được trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm
2018, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Đậu Tú Lan, Giám đốc BHXH tỉnh về vấn đề này.

Ông Đậu Tú Lan - Giám đốc BHXH tỉnh.
PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế
nào về kết quả tình hình triển khai thực
hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT
trên địa bàn tỉnh trong năm qua?
Ông Đậu Tú Lan: Trước tiên, phải
khẳng định rằng, BHXH, BHYT là hai
chính sách lớn được Đảng và Nhà nước
ta đặc biệt quan tâm, xác định là trụ cột
của hệ thống an sinh xã hội, góp phần
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội,
thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc. Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ
của Ngành là tổ chức triển khai thực
hiện chế độ, chính sách của Đảng và
Nhà nước về BHXH, BHYT trên địa bàn
tỉnh nên ngay từ đầu năm 2018, tập thể
cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động BHXH tỉnh đã nỗ lực hết mình,
ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành
đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ giao
trong năm.
Năm 2018 là năm đầy khó khăn,
thách thức với ngành BHXH tỉnh nhưng
nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy,
HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của
BHXH Việt Nam, sự chung tay vào cuộc
thực hiện của các đơn vị liên quan cùng
sự đồng tâm hợp lực, đoàn kết, nỗ lực
và cố gắng của tập thể công chức, viên
chức và người lao động, toàn hệ thống
đã tổ chức thực hiện tốt chính sách
BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn, hoàn
thành cơ bản nhiệm vụ công tác của
ngành và đạt, vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ
giao. Tính đến 31/12/2018, toàn tỉnh có
1.075.379 người tham gia BHXH, BHYT,
BHTN, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT 83,9% dân
số toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu Chính phủ và
HĐND giao (82,6%). Tổng thu toàn tỉnh
đạt hơn 2.213 tỷ đồng. Tất cả đều đạt và
vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra và tăng so
với cùng kỳ năm 2017.
Để đạt được những kết quả ấy, điều
kiện tiên quyết chính là sự đoàn kết,
nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức BHXH tỉnh. Xác
định quan điểm là “ngành phục vụ”,
năm qua, cả hệ thống BHXH đã đổi mới
mạnh mẽ quy trình nghiệp vụ, chấn
chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tinh
thần thái độ phục vụ Nhân dân; ra sức
xây dựng hình ảnh người cán bộ BHXH
“Thân thiện, nghĩa tình và trách nhiệm”
gắn với phong trào mỗi công chức,
viên chức, người lao động là một tuyên
truyền viên BHXH, BHYT.
Trong năm, toàn Ngành BHXH đã có
nhiều nỗ lực chuyển biến công tác cải
cách thủ tục hành chính và ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý các
hoạt động nghiệp vụ của ngành, coi
đây là khâu đột phá chiến lược và không
thể thiếu trong hoạt động quản lý của
ngành nhằm mục tiêu phục vụ doanh
nghiệp, người lao động và Nhân dân
ngày một tốt hơn. Chúng tôi đã công

khai đường dây nóng, xây dựng chuyên
mục hỏi đáp trên trang Thông tin điện
tử của BHXH tỉnh để kịp thời hỗ trợ, tư
vấn các vấn đề phát sinh cho người dân
và đơn vị lao động; niêm yết công khai
thủ tục hành chính, hồ sơ, mẫu biểu
liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN tại
bộ phận “một cửa” cơ quan BHXH tỉnh,
BHXH cấp huyện.
Đáng chú ý, BHXH tỉnh đã thực hiện
phân cấp cho BHXH cấp huyện thực
hiện in, cấp lại thẻ BHYT, sổ BHXH cho
người tham gia trên địa bàn, giảm thiểu
thời gian đi lại cho người dân. Đến nay,
toàn ngành đã rút ngắn quy trình, thủ
tục thu và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT từ 9
thủ tục hành chính xuống còn 5 thủ
tục; rút ngắn thời hạn cấp sổ BHXH
từ 20 ngày, thẻ BHYT từ 7 ngày xuống
còn 5 ngày (riêng với người hưởng trợ
cấp thất nghiệp không quá 2 ngày kể
từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định).
Trường hợp cấp lại thẻ BHYT không thay
đổi thông tin được thực hiện trong ngày
khi người dân yêu cầu (trường hợp thay
đổi thông tin không quá 3 ngày kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định)…
Đặc biệt, năm 2018, BHXH tỉnh đã chỉ
đạo các đơn vị liên quan tập trung rà
soát, đối chiếu hoàn thiện dữ liệu, in cấp
và bàn giao 28.022 sổ BHXH cho người
lao động quản lý, đạt tỷ lệ 100%, góp
phần minh bạch hóa quá trình tham
gia BHXH; đồng thời hoàn chỉnh dữ liệu
quản lý hồ sơ người tham gia BHYT để
tiến tới gia hạn thời gian tham gia BHYT
cho người dân mà không cần phải in lại
thẻ BHYT mới.
Công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng
BHXH, BHYT, BHTN và giải quyết chế
độ, chính sách cho người lao động tại
các đơn vị nợ BHXH cũng được ngành
quan tâm, chú trọng với việc tổ chức chi
trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT đảm
bảo an toàn, đến tận tay người hưởng
và đúng chế độ quy định. Năm 2018,
BHXH tỉnh đã xét duyệt giải quyết cho
hơn 2 triệu trường hợp hưởng các chế
độ BHXH, BHTN, BHYT với tổng số tiền
hơn 2.531 tỷ đồng, tăng 16,69% so với
năm trước.
Việc thực hiện chính sách BHYT trong
năm qua đã có sự phối hợp chặt chẽ
với các sở, ngành, chính quyền các địa
phương nhằm tăng cường kiểm soát
chi phí KCB BHYT trên địa bàn gắn với

đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ
BHYT. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ
các nhóm giải pháp: Đổi mới cơ chế
chính sách; cảnh báo, giám sát chi phí
KCB BHYT; ứng dụng công nghệ thông
tin; tăng cường công tác thanh tra, kiểm
tra; hỗ trợ công tác giám định BHYT tại
các cơ sở KCB...
PV: Thưa ông, từ thực tiễn của địa
phương, ông đánh giá như thế nào về
những khó khăn, thách thức cũng như
những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
mà ngành BHXH tỉnh đang gặp phải?
Ông Đậu Tú Lan: Trong quá trình
triển khai thực hiện, những tồn tại,
khó khăn là điều không thể tránh khỏi,
chúng tôi luôn nhận diện thẳng thắn
để tìm cách tháo gỡ vấn đề. Khó khăn,
tồn tại lớn nhất mà ngành BHXH tỉnh
đang gặp phải là tình hình phát triển
đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt
thấp và chưa bền vững; tỷ lệ nợ đọng,
kéo dài BHXH, BHYT, BHTN vẫn còn ở
mức cao cùng với đó là tình trạng vượt
quỹ KCB BHYT còn xảy ra và ở mức cao.
Năm 2018, mặc dù tỷ lệ người dân
tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng so
với cùng kỳ nhưng chưa tương xứng
với tiềm năng và còn thấp so với chỉ tiêu
được giao tại Nghị quyết số 21-NQ/TW
ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. Mặc
dù BHXH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến chính
sách pháp luật về BHXH, BHYT nhưng
hiệu quả chưa cao, vẫn còn nhiều người
dân và người lao động chưa hiểu biết
đầy đủ về chính sách và tự nguyện tham
gia. Đối với nhóm đối tượng tham gia
BHYT, tại thời điểm hiện nay chỉ tiêu
BHYT đã vượt so với kế hoạch Chính
phủ giao nhưng chủ yếu là do ngân
sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng
nên khi các xã đạt chuẩn nông thôn mới
hoặc không được ngân sách nhà nước
hỗ trợ nữa thì tỷ lệ tham gia BHYT sẽ
giảm xuống. Việc phát triển đối tượng
tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn
tỉnh hiện nay gặp rất nhiều khó khăn và
để đạt chỉ tiêu đặt ra là một thách thức
rất lớn đối với BHXH tỉnh trong khi thu
nhập của người lao động còn thấp và
không ổn định.
Nguyên nhân tỷ lệ bao phủ BHXH,
BHYT toàn tỉnh chưa cao và chưa bền
vững một phần do điều kiện kinh tế -

xã hội của tỉnh chưa phát triển mạnh,
doanh nhiệp chủ yếu nhỏ và siêu nhỏ,
chủ yếu kinh doanh theo hộ gia đình...
nên khó khăn trong tham gia đóng
BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
Mặt khác, ý thức chấp hành pháp luật
và nhận thức của người lao động, chủ
sử dụng lao động chưa cao nên cố tình
né tránh, lách luật để trốn đóng BHXH.
Mặc dù từ ngày 1/1/2018 người tham
gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ
trợ một phần mức đóng, tuy nhiên, mức
hỗ trợ này còn rất thấp, không thể thúc
đẩy tăng nhanh đối tượng tham gia; sự
phối hợp của các cấp, các ngành ở địa
phương trong tổ chức tuyên truyền,
vận động đối tượng tham gia BHXH tự
nguyện với cơ quan BHXH nhiều lúc,
nhiều nơi vẫn chưa được thường xuyên
và liên tục. Bên cạnh đó, hệ thống đại
lý thu của tỉnh cơ bản đã phủ kín tới
địa bàn các thôn, buôn, khu phố, tuy
nhiên việc truyền tải thông tin tới người
dân còn chưa thường xuyên, liên tục và
người dân vẫn chưa thông suốt được
những quyền lợi của bản thân và gia
đình khi tham gia BHXH, BHYT.
Năm 2018, tỷ lệ nợ đọng toàn tỉnh
thấp nhất từ trước đến nay với 2,19%,
nguyên nhân do hầu hết các đơn vị nợ
do hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, hiệu
quả thấp, còn khó khăn về vốn, ý thức
chấp hành pháp luật chưa cao; một
phần lớn nợ đọng (1/3) do các đơn vị
đã giải thể, ngưng hoạt động từ nhiều
năm trước hoặc đang làm thủ tục giải
thể, không có khả năng trả nợ nhưng
chưa có cơ chế hoặc hướng dẫn xử lý
dẫn đến tình trạng nợ đọng, nợ kéo dài
với số tiền lớn...
Tình trạng chi vượt quỹ KCB BHYT
trên địa bàn tỉnh năm 2018 dù đã được
kiềm chế nhưng vẫn còn ở mức cao
(khoảng 150 tỷ đồng) một số dịch vụ
kỹ thuật mới được triển khai thực hiện
nên tăng chi phí KCB BHYT, việc thông
tuyến KCB BHYT dẫn đến người dân
KCB ở nhiều nơi làm tăng lượt KCB
BHYT nhưng cơ sở KCB chưa thực hiện
nghiêm túc việc kiểm tra lịch sử KCB
BHYT trên Cổng thông tin giám định
BHYT. Đây là lần đầu thực hiện dự toán
Chính phủ giao, thiếu hướng dẫn của
cấp trên và thiếu kinh nghiệm trong
điều hành nên hiệu quả quản lý chưa
cao. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở vật

chất, trang thiết bị kỹ thuật cho ngành
y tế ở tuyến cơ sở còn thiếu và không
đồng bộ nên ảnh hưởng ít nhiều đến
chất lượng KCB tại một số cơ sở y tế; một
số thủ tục hành chính trong KCB BHYT
còn rườm rà, chưa đáp ứng được sự hài
lòng của người bệnh.
PV: Trước những khó khăn, thách
thức đó, ngành BHXH tỉnh đã có những
giải pháp hữu hiệu nào để triển khai thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trên
địa bàn tỉnh, hướng tới hoàn thành đạt
và vượt các chỉ tiêu được giao thưa ông?
Ông Đậu Tú Lan: Trong thời gian
đến, xác định nhiệm vụ trọng tâm của
ngành là tiếp tục mở rộng đối tượng
tham gia, thực hiện có hiệu quả chính
sách BHXH, BHTN, BHYT cho người lao
động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu
kế hoạch được giao, toàn hệ thống tập
trung vào nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Chủ động tham mưu kịp thời cho
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ
đạo các ban, ngành, đoàn thể và chính
quyềncáccấptriểnkhaithựchiệnchương
trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch
của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết
số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW
nhằm triển khai có hiệu quả chính sách
BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn.
2. Tiếp tục phối hợp với các cấp, các
ngành, các đoàn thể, địa phương, các
cơ quan báo chí tăng cường công tác
thông tin, truyền thông; từng bước
đổi mới, đa dạng cả về nội dung và
phương thức tiếp cận theo hướng
chuyên nghiệp, tập trung vào nhóm đối
tượng tham gia BHXH tự nguyện, tham
gia BHYT theo hộ gia đình và người
lao động tại các khu công nghiệp tại
2 huyện Đức Trọng và thành phố Bảo
Lộc, nhằm giúp doanh nghiệp và người
dân hiểu rõ được quyền và nghĩa vụ khi
tham gia BHXH, BHYT, nâng mức độ
hài lòng của người dân, doanh nghiệp
trên địa bàn.
3. Nâng cao hiệu quả giám định
thanh toán chi phí KCB BHYT bằng dữ
liệu điện tử đối với tất cả các cơ sở khám
chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh; tăng
cường công tác giám định trên Hệ
thống thông tin giám định BHYT điện
tử; chủ động và phối hợp với ngành y
tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại
các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ
Hệ thống; đồng thời giải quyết nhanh
chóng, kịp thời chế độ cho người dân
tham gia BHYT.
4.Tăng cường công tác kiểm tra, giám
sát, quản lý chi trả lương hưu và trợ cấp
BHXH qua hệ thống Bưu điện; tiếp tục
đổi mới phương thức phục vụ, chi trả
các chế độ BHXH, BHTN và thực hiện các
bước xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, đúng quy
trình, quy định, không để xảy ra sai sót
nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và
thuận lợi nhất cho người dân.
5. Đẩy mạnh cải cách hành chính,
tăng cường ứng dụng công nghệ thông
tin, tin học hóa trong giải quyết các khâu
nghiệp vụ, quản lý hành chính vào hoạt
động của Ngành theo hướng hiện đại;
áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất
lượng TCVN ISO 9001:2015; sử dụng
phần mềm hệ thống thông tin BHXH
tỉnh và triển khai ứng dụng các phần
mềm mới; cải cách thái độ ứng xử và
phong cách phục vụ của công chức,
viên chức, người lao động ngành BHXH,
tạo chuyển biến tích cực theo mục tiêu
phục vụ người tham gia và thụ hưởng
BHXH, BHTN, BHYT tốt nhất.
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Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Với sản lượng Alumin quy đổi sản xuất vượt so với
công suất thiết kế và kế hoạch đầu năm, Công ty
TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng đã có nhiều nỗ lực,
cố gắng trong việc duy trì ổn định hoạt động của
toàn bộ tổ hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm 2018.
Sản xuất vượt công suất
Năm 2018, sản lượng Alumin quy đổi sản xuất đạt
673.000 tấn, bằng 103,5% KH năm và tăng 4,7% so với
năm 2017. Sản lượng này vượt công suất thiết kế của nhà
máy là 650.000 tấn. Để đạt được công suất này, toàn bộ
tổ hợp đã được vận hành đồng bộ và có hiệu quả. Các
chỉ tiêu về khai thác quặng nguyên khai, quặng tinh sau
tuyển, sản xuất Hydrat, Alumin sau nung… đều đạt và
vượt so với kế hoạch đề ra.
Để đạt và vượt các chỉ tiêu này, trong một giai đoạn dài
từ khi đưa nhà máy đi vào vận hành thương mại, Công ty
TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng đã đưa ra nhiều giải pháp
đồng bộ từ quản lý, điều hành đến các yếu tố kỹ thuật. Ông
Vũ Minh Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV
Nhôm Lâm Đồng cho biết: Ngay từ đầu năm, Công ty
đã xây dựng lịch trình sản xuất tối ưu, giảm số lần dừng
sản xuất toàn nhà máy. Ngoài ra, Công ty cũng quan tâm
đầu tư chi phí, trang thiết bị hiện đại và triển khai các biện
pháp đảm bảo an toàn cho hoạt động của toàn tổ hợp.
Sau hơn 5 năm đi vào vận hành thương mại, cùng với
việc làm chủ về công nghệ thì một số thiết bị, chi tiết quan
trọng đã được chuyển dần sang dùng của các hãng có uy
tín, hiệu quả cao hơn. Công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa
học công nghệ được quan tâm thực hiện. Nhiều sáng kiến,
giải pháp đã được áp dụng vào sản xuất. Thực hiện triết lý
kinh doanh của doanh nghiệp là coi trọng nguồn nhân lực,
Công ty đặc biệt chú trọng đào tạo tay nghề, chuyên môn
nghiệp vụ, đào tạo về tác phong công nghiệp và văn hóa
doanh nghiệp. Trong năm 2018, Công ty tiếp tục duy trì
thực hiện chương trình 5S và đẩy mạnh thực hiện tại các
khu vực sửa chữa và kho bãi ở các phân xưởng sản xuất.

Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2018
được ghi nhận bằng những con số nổi bật như: Alumin
tiêu thụ đạt 618.000 tấn, tổng doanh thu dự kiến là 2.919
tỷ đồng, tổng lợi nhuận từ các hoạt động SXKD dự kiến
đạt 30 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước dự kiến 300 tỷ
đồng. Tất cả các chỉ tiêu này đều vượt so với kế hoạch đầu
năm đã đề ra. Tổng số lao động toàn Công ty hiện có hơn
1.500 người với tiền lương bình quân là 9,5 triệu đồng/
người/tháng. Song song với hoạt động sản xuất - kinh
doanh, các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương vẫn
tiếp tục được duy trì với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.
Hướng đến doanh thu 3.330 tỷ
Bước sang năm 2019, Công ty TNHH MTV Nhôm
Lâm Đồng đặt mục tiêu duy trì sản xuất ở mức tải tối ưu,
kết hợp quản trị tốt về mặt công nghệ để đạt được các chỉ
tiêu công nghệ và tiêu hao ở mức tối ưu, phấn đấu hoàn
thành và đạt được tốt hơn so với các chỉ tiêu kế hoạch đã
được Tập đoàn phê duyệt. Trong đó, sản lượng Alumin
sản xuất quy đổi là 650.000 tấn và doanh thu dự kiến đạt
3.330 tỷ đồng. Theo ông Vũ Minh Thành, trong năm tới,
Công ty tiếp tục đầu tư cho chương trình 5S, áp dụng các
biện pháp kỹ thuật đảm bảo đạt mục tiêu an toàn trong sản
xuất, lao động và an toàn môi trường. Đối với việc vận
hành trang thiết bị máy móc, Công ty tiếp tục đẩy mạnh
chương trình tin học hóa, hiện đại hóa các khu vực nhằm
nâng cao năng suất, hiệu quả vận hành thiết bị và giảm
tiêu hao lao động, chi phí sản xuất. Để chuẩn bị tốt về mặt
tài nguyên và mặt bằng khai thác cho năm 2019 và những
năm tiếp theo, Công ty đang tiến hành các chương trình
khảo sát, thăm dò và đền bù GPMB giai đoạn II. Đặc biệt,
Công ty kiên trì và nhất quán thực hiện chủ trương chỉ
đạo của Tập đoàn về xây dựng mô hình “Doanh nghiệp
ít người, trả lương cao”.
Song song với hoạt động sản xuất - kinh doanh, các
giá trị văn hóa và hình ảnh của Công ty cũng được quan
tâm xây dựng và vun đắp nhằm tạo môi trường thuận lợi
cả bên trong và bên ngoài cho mọi hoạt động sản xuất
- kinh doanh và sự nghiệp xây dựng, phát triển Công ty
ngày càng lớn mạnh.ª
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Cổng số 1 Nhà máy Alumin.

Nhà máy Alumin lúc hoàng hôn.

Trụ sở công ty.

CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG II

TRỤ SỞ AGRIBANK LÂM ĐỒNG II
- Địa chỉ: Số 693, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa,
huyện Đức Trọng.
- Điện thoại: (0263)3843162. Fax: (0263)3841010.
PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC:
Phòng giao dịch Tân Hội.
Phòng giao dịch Ninh Gia.
AGRIBANK CHI NHÁNH DI LINH LÂM ĐỒNG II
- Địa chỉ: Số 960 Hùng Vương, thị trấn Di Linh,
tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (0263)3870371. Fax:(0263)3870459.
PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC:
Phòng giao dịch Gia Hiệp.
Phòng giao dịch Tân Châu.
AGRIBANK CHI NHÁNH HÒA NINH
LÂM ĐỒNG II
- Địa chỉ: số 9A, Quốc lộ 20, xã Hòa Ninh,
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (0263)3873915. Fax: (0263)3873015.
AGRIBANK CHI NHÁNH NAM LÂM ĐỒNG
LÂM ĐỒNG II
- Địa chỉ: Số 02 Lý Tự Trọng, Phường II, TP Bảo Lộc,
tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (0263)33864407. Fax: (0263)3863381.
PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC:
Phòng giao dịch số I.
Phòng giao dịch Lộc Phát.
Phòng giao dịch Lộc Châu.

AGRIBANK CHI NHÁNH LỘC AN LÂM ĐỒNG II
- Địa chỉ: Thôn 3, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm,
tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (0263)33879109. Fax: (0263)3921444.
AGRIBANK CHI NHÁNH BẢO LÂM LÂM ĐỒNG II
- Địa chỉ: 01 Nguyễn Tất Thành, thị trấn Lộc Thắng,
huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (0263)3877009. Fax: (0263)3877009.
PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC:
Phòng giao dịch Lộc Thành.
AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN ĐẠ HUOAI
LÂM ĐỒNG II
- Địa chỉ: 323Hùng Vương, thị trấn MađaGuôi,
huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (0263)3874331. Fax: (0263)3874858.
PHÒNG GIAO DỊCH TRỰC THUỘC:
Phòng giao dịch ĐạmRi.
AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN ĐẠ TẺH
LÂM ĐỒNG II
- Địa chỉ: Khu phố 6A, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh,
tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (0263)3880367. Fax: (0263)3880639.
AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN CÁT TIÊN
LÂM ĐỒNG II
- Địa chỉ: Tổ dân phố 13, thị trấn Cát Tiên, huyện
Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
- Điện thoại: (0263)3884885. Fax: (0263)3884612.

ISO 9001:2015
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Xaây döïng cô sôû döõ lieäu baûn ñoà
ñòa hình, ñòa chính, baûn ñoà
khoâng gian 3 chieàu.

Cheá baûn ñieän töû CTP, in caùc loaïi baûn ñoà,
bao bì cao caáp, Catalogue, nhaõn maùc
haøng hoùa, Taïp chí, Lòch, Poster…

Ño veõ thaønh laäp baûn ñoà ñòa hình,
ñòa chính caùc loaïi tyû leä.

Maùy ño GPS RTK

Xaây döïng cô sôû döõ lieäu baûn ñoà Maùy cheá baûn ñieän töû CTP

Máy in RMGT 6 màu thế hệ mới

Maùy in 4 maøu KBA 105U

Ñòa chæ: 102 Yersin - Phöôøng 10 - TP. Ñaø Laït - Laâm Ñoàng

ÑT: 0263.3826016 - 0263.3826017

Email: xnbddl@yahoo.com.vn

Fax: 0263.3825747

18C Coäng Hoaø - Phöôøng 4 - Q. Taân Bình - TP.HCM

028.38114654

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
Tầng 9, Khu Hành chính tỉnh Lâm Đồng
Số 36 Trần Phú, Phường 4, thành phố Đà Lạt

Điện thoại: 02633 822 488
Email: vanphong.solamdong@moet.edu.vn

Ông Nguyễn Xuân Tiến - UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
đánh trống khai giảng năm học 2018 - 2019 tại Trường THPT
Chuyên Thăng Long - Đà Lạt.

Ông Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Lâm Đồng
chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Kỷ niệm 25
năm thành lập Trường THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt.

Ông Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh (thứ năm từ trái qua); bà Đàm Thị Kinh Giám đốc Sở GDĐT (thứ năm từ phải qua) trao Bằng khen của
Bộ trưởng Bộ GDĐT và vòng nguyệt quế cho các em học sinh
giỏi quốc gia.

Ông K’Mak - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND
tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Bộ GDĐT năm học 2017 - 2018
cho Sở GDĐT Lâm Đồng.

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ sáu từ phải
qua); ông Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
Bộ GDĐT (thứ bảy từ trái qua) tặng Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ GDĐT cho các học sinh đoạt giải nhất tại Cuộc thi Khoa học
kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học
2017 - 2018 khu vực phía Nam tổ chức tại Lâm Đồng.

Ông Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ bảy từ phải
qua); bà Đàm Thị Kinh - Giám đốc Sở GDĐT (thứ ba từ trái qua);
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Xuân Ngọc - Chủ tịch Hội Khuyến học
tỉnh (thứ ba từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng 114
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu năm 2018.

ám sát chủ đề năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng
“Hành động mạnh mẽ - đồng bộ của hệ thống
chính trị” và chủ đề thi đua năm học 2017 - 2018
của toàn ngành “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, Sở
GDĐT tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế
hoạch công tác của ngành GDĐT thực hiện Nghị quyết Đại
hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Lâm Đồng lần thứ X, chương trình kinh tế - xã hội 5 năm
(2015 - 2020) của tỉnh gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
khóa XII. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hoàn
thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 theo tinh thần
Nghị quyết số 29-NQ/TW và Chương trình hành động số
74-CTr/TU ngày 11/2/2014 của Tỉnh ủy Lâm Đồng “Về đổi
mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, kết quả nổi bật:
- Tình hình giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục
được củng cố, phát triển ổn định; hoạt động dạy và học, các
nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực hiện quyết liệt,
đảm bảo kế hoạch và đạt kết quả tốt; nền nếp, kỷ cương
được duy trì, giữ vững; quy mô giáo dục tiếp tục được mở
rộng phù hợp với điều kiện KT-XH của địa phương và nhu
cầu học tập của người dân.
- Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo nâng lên theo
hướng toàn diện, đảm bảo thực chất; chất lượng giáo dục
ở các cấp học đạt kết quả khá tốt. Các hoạt động đổi mới
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phương pháp dạy và học, áp dụng các mô hình dạy học
tiên tiến được tích cực triển khai thực hiện theo tinh thần
Nghị quyết 29-NQ/TW; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng, tỷ lệ
học sinh có học lực yếu giảm; học sinh tham gia các kỳ thi
quốc tế, quốc gia, cấp tỉnh tăng cả về số lượng và chất lượng
so với năm trước. Có 28 HSG quốc gia THPT, Cuộc thi
KHKT quốc gia: 19 giải/27 dự án dự thi gồm 2 giải Nhất,
7 giải Nhì, 6 giải Ba và 4 giải Tư; 1 dự án được Bộ GDĐT
chọn dự thi Cuộc thi KHKT quốc tế ISEF-2018 tại Hoa Kỳ.
- Tổ chức thành công Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;
tỷ lệ tốt nghiệp ổn định, đạt 98,9% (cao hơn tỷ lệ chung
của cả nước 1,38%).
- Có 387/639 trường MN, PT đạt chuẩn quốc gia (đạt tỷ
lệ 60,52%), đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.
- Giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu
số có nhiều chuyển biến tích cực. Quy mô, mạng lưới
trường phổ thông DTNT tiếp tục phát triển khá tốt, đáp
ứng nhu cầu học tập của con em đồng bào DTTS; chất
lượng được duy trì ổn định, cấp THCS có nhiều chuyển
biến, học sinh xếp loại học lực khá, giỏi tăng, học sinh yếu,
kém giảm so với cùng kỳ năm học trước.
- Công tác phổ cập GD được nâng cao chất lượng: có
147/147 xã đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi, 12/12 huyện,

thành phố và tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn PCGDMN 5 tuổi,
có 147/147 xã, phường, thị trấn, 12/12 huyện, thành phố
đã được kiểm tra công nhận duy trì kết quả phổ cập GDTH
đúng độ tuổi và đạt chuẩn PCGD THCS.
- Các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm 2018 hoàn
thành và đạt kết quả tốt. Công tác quản lý - chỉ đạo, quản
lý dạy và học tiếp tục được đổi mới, đảm bảo hiệu lực,
hiệu quả. Sở GDĐT hoàn thành tốt công tác QLNN theo
chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác truyền thông
giáo dục được đẩy mạnh. Phong trào thi đua dạy tốt, học
tốt và quản lý tốt tiếp tục được phát huy.
- Trong năm 2018, có 1 tập thể được tặng Cờ thi đua của
Chính phủ; 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động
hạng Nhì, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng
Chính phủ; 27 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ GDĐT,
UBND tỉnh. Sở GDĐT Lâm Đồng được tặng Cờ thi đua
xuất sắc của Bộ GDĐT (6 năm liên tục 2013 - 2018 được
tặng Cờ thi đua của Bộ GDĐT).ª

Sức khỏe - Hạnh phúc - Thành công!

TỔNG CÔNG TY

BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Đường dây nóng hỗ trợ khách hàng

BƯU ĐIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

0263 381 9999

Hân hạnh được phục vụ Quý khách các dịch vụ:
- Dòch vuï böu chính coâng ích theo chieán
löôïc, quy hoaïch, keá hoaïch cuûa cô quan nhaø
nöôùc coù thaåm quyeàn;
- Tieáp nhaän hoà sô vaø traû keát quaû giaûi quyeát
TTHC theo QÑ45/2016/QÑ-TTg cuûa Thuû
töôùng Chính phuû, chuyeån phaùt HS-BHXH,
thu BHXH töï nguyeän, BHYT;
- Dòch vuï Böu chính chuyeån phaùt trong
nöôùc vaø quoác teá: Böu phaåm, böu kieän, EMS,
VNQuickpost…;
- Dòch vuï phaùt haønh baùo chí;
- Dòch vuï Taøi chính Böu chính, baûo hieåm,
ngaân haøng;
- Dòch vuï thu hoä, chi hoä;
- Ñaïi lyù caùc dòch vuï VT-CNT, truyeàn hình,
baùn veù maùy bay;
- Lòch, böu thieáp vaø xuaát baûn aán phaåm.

Chúc mừng

năm mới

2019

Bưu điện tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: 14 Quang Trung - Phường 9 - Thành phố Đà Lạt - Tỉnh Lâm Đồng
ĐT: 0263 355 0573 - FAX: 0263 3550568

ĐẢNG ỦY, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH LÂM ĐỒNG

Chúc mừng
năm mới!

Xuân

Kỷ Hợi 2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH LÂM ĐỒNG
Trụ sở chính: 4 – 6 Hồ Tùng Mậu – Thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3822111 – Fax: 0263.3821934
Email: xosodalat@xosodalat.com.vn - Website: xosodalat.com.vn

Xuân Kỷ Hợi

MUA VÉ SỐ ĐÀ LẠT - LÂM ĐỒNG
LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG,
ĐẤT NƯỚC GIÀU MẠNH
CHI NHÁNH TẠI MIỀN ĐÔNG NAM BỘ:
Địa chỉ: 124 Trần Bình Trọng, Phường 2,
Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39232923

CHI NHÁNH TẠI MIỀN TÂY NAM BỘ:
Địa chỉ: 85 Võ Văn Tần, phường Tân An,
quận Ninh Kều, Tp Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3780215

THÀNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Chúc mừng
năm mới!
Xuân Kỷ Hợi

2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: Tầng 4 - Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3837497

Chúc mừng
năm mới
Kỷ Hợi

2019

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
Địa chỉ: 6B Hồ Xuân Hương - Phường 9 - TP Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3577.667
Email: qbvptr@lamdong.gov.vn
Website: http://lamdongfpdf.gov.vn

Chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao hiệu quả
bảo vệ phát triển rừng và tăng thu nhập cho người làm nghề rừng

THÀNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM
THÀNH PHỐ BẢO LỘC

2019

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM
HUYỆN LÂM HÀ

Chúc mừng năm mới!
Xuân Kỷ Hợi

THÂN THIỆN HƯƠNG CÀ PHÊ

ARABICA - BOURBON
Cuối thế kỷ XIX, sau khi đoàn thám hiểm của bác sĩ Alexandre Yersin tìm ra vùng
cao nguyên miền Thượng, theo đó những người Pháp đặt chân đến đây tiến hành
các hoạt động canh nông. Đó là cơ duyên để dòng cà phê Arabica - Bourbon đến
Đà Lạt thông qua La Faraut, ông ngoại của Pierre Morère - người hiện đang phục
hồi giống cà phê này bằng tất cả tri thức và tình yêu da diết.

Ghi chép: MINH ĐẠO

Arabica - Bourbon
hơn 100 năm trước
Bắt đầu cuộc trò chuyện giữa tôi với
Pierre là những tấm ảnh của gia đình anh
chụp ở Lâm Đồng vào những năm cuối thế
kỷ XIX. Bởi đấy là lí do khởi nguồn để anh
rời bỏ công việc kinh doanh bất động sản
ở Pari đến với núi rừng Lâm Đồng. Đó là
cụ ngoại, người quen biết bác sĩ A. Yersin;
cụ nội, một nông gia có tiếng về trồng cà
phê và chăn nuôi gia súc tại chân dãy núi
Bidoup, vùng huyện Lạc Dương hơn 100
năm trước. Đặc biệt, đó là ông ngoại La
Faraut, người di thực dòng cà phê Arabica Bourbon đến Đà Lạt. Sau đó, người mẹ của
Pierre là bà Tecla Faraut, sinh ra tại Đà Lạt,
nối nghiệp phát triển…
Cũng từ những tấm ảnh nhuộm màu cổ
thời gian và lời kể của Pierre, tôi đến xã Đạ
Sar, huyện Lạc Dương tìm gặp những nhân
chứng. Rất may mắn và thực sự quý giá là
đã lần ra họ: ông Sa Ha Bang 94 tuổi và
ông Kră Jai Ha Đơi 72 tuổi. Câu chuyện
cây cà phê Arabica - Bourbon tồn tại trên
cao nguyên Lâm Viên dần dần hé lộ theo
trí nhớ của hai nhân vật này. Cũng có chút
khó khăn trong giao tiếp ban đầu do năng
lực diễn đạt hạn chế của ông Ha Bang đã
ở tuổi cao, câu chuyện lùi rất xa và vốn
tiếng Việt lại không nhiều. Thật may có
ông Ha Đơi hỗ trợ giải thích nên đường
dây liên hệ giữa chúng tôi, giữa quá khứ
và hiện tại nối kết. Ông Ha Bang kể:
Vùng đất đầu tiên ông La Faraut và cộng
sự trồng giống cà phê Arabica - Bourbon
là triền núi bên suối Tía, “thủy tổ” của
hồ Tuyền Lâm bây giờ. Chỉ tay lên họa đồ
được vẽ vào sổ tay của tôi, ông Ha Bang
nói: “Bên này là núi Bơ Nhất - Bơnih trồng
chè, bên này là núi Bàn - Sơnêt trồng cà (cà
phê - MĐ). Giữa này là suối Tía ngăn hai bên
núi. Hàng ngày, bà con mình đi qua chiếc
cầu gỗ chỗ này để sang bên núi Nhất-Bơnih
chăm sóc và thu hái cà phê cho ông Faraut”.
Dãy núi Nhất - Bơnih là tả ngạn suối Tía.
Câu chuyện càng thú vị, rôm rả khi ông Ha
Bang đứng dậy bước vào buồng và mang ra
tấm ảnh do Pierre sao chụp tặng. Ông say sưa

chỉ vào tấm ảnh: “Đây là hình ba mẹ và anh
mình chụp trước ngôi nhà của vợ chồng ông
Faraut. Phía dưới thấp này là nơi bà con mình
ở, gần đó mấy dãy chuồng nhốt bò”… Ngôi
nhà của ông Faraut không lớn, hai tầng và
thoáng đãng, ngự giữa đỉnh đồi thoai thoải,
xung quanh là rừng xanh rất đẹp.
Ông Ha Bang nhớ lại: Faraut ở cùng gia
đình với cuộc sống sung túc tại biệt thự gần
đoạn sông Cam Ly (khu vực đường Ngô
Văn Sở, Phường 9 hiện nay), mấy bữa mới
vào ngôi nhà nơi suối Tía. Còn những nhà
nông làm thuê cho ông là đồng bào dân tộc
K’Ho ở tận xã Đạ Sar, cách hơn 30 km.
Đường xa, hẻo lánh nên bà con cũng lâu lâu
đi bộ về nhà mang lương thực và thực phẩm
vào. Hàng ngày họ qua suối chăm sóc cà
phê, nhàn rỗi xuống suối Tía bắt cá để cải
thiện bữa ăn. Lúc đó, Ha Bang mới hơn 10
tuổi, theo ba mẹ và anh chị vào làm cùng
nhiều người K’Ho khác trong làng, trong đó
có người nhà của ông Ha Đơi. Tôi rất thích
thú khi được “những nhà nông sót lại” kể
là việc canh tác, thu hoạch và cả chế biến
làm thức uống cà phê hồi đó rất khác so với
bây giờ. Cây cà phê được trồng thân thiện
dưới tán rừng lá rộng thường xanh, xen vào
những chỗ đất trống, rừng vẫn được giữ
gìn, tài nguyên thiên nhiên vừa là đối tượng
quý báu được bảo vệ, vừa là yếu tố làm nên
hương và vị cà phê. Cách thức chăm cây
không sử dụng các loại hóa chất. Cây cà phê
không chịu cảnh khát nước nhờ chính từ
những hành động nâng niu hệ sinh thái đa
dạng như vậy. Mùa thu hoạch, bà con chọn
hái từng quả chín mọng bỏ vào gùi đeo sau
lưng chứ không trải bạt dưới gốc và tuốt cả
cành lẫn lộn chín và xanh như bây giờ. Hạt
cà phê là món quà ban tặng từ Mẹ Thiên
nhiên bao dung và giàu độ lượng nên có lẽ
cũng được người trồng ra nó nâng niu trân
quý... Thương hiệu cà phê Bourbon là sự
kết tinh của cả ba yếu tố: thiên thời - địa lợi
và nhân hòa… Câu chuyện giữa chúng tôi
kéo dài hơn cả buổi cho đến khi mặt trời xế
chiều. Ông Ha Bang dẫn tôi ra sân nhà mình
và chỉ dòng cà phê Arabica - Bourbon hồi
sinh. Cây cà phê sum suê, những bông hoa
trắng nõn, lá mơn mởn vươn ra ánh nắng
lung linh làm tôi thật sự bồi hồi…

Pierre cẩn thận và say sưa giải thích cách thức pha cà phê cho thực khách.

“Cất cánh” hương cà phê
Năm 1999, Pierre Morère 36 tuổi và đến
Việt Nam du lịch. Ý định phục hồi dòng
cà phê của ông ngoại trên đất Đà Lạt, năm
2007, Pierre quay lại và ở luôn tại thành phố
này. Lang thang lần tìm những nhân chứng
xưa theo những tấm ảnh mang theo, hai năm
sau, Pierre bắt tay triển khai dự án phục hồi
giống cà phê mà gia đình từng khẳng định
thương hiệu hơn 100 năm trước. Anh mua
hai ha đất nông nghiệp của bà con dân tộc
thiểu số tại xã Đa Sar. Cũng như ông ngoại
và mẹ trước đây, Pierre nhận được tình cảm
thân thương và sự giúp đỡ nhiệt tình của
những người trong làng.
Lần tìm được mấy gốc cà phê già cỗi
Arabica - Bourbon, Pierre mày mò kỹ thuật
tự ươm giống. Đồng hành với anh là những
bà con K’Ho làm thuê. Cũng bằng những
biện pháp 100 năm trước, thủ công và tỉ mỉ.
Đó là trồng cách li với các loại cây trồng
khác; chăm sóc không sử dụng hóa chất và
chỉ thu hái quả chín. Đó là các công đoạn
phơi khô, rửa sạch, ngâm nước, ủ, sàng sảy,
rang trên lửa, giã tay bằng cối đá,… Những
phương pháp khác cũng được phục hồi như
không pha cà phê bằng vật dụng kim loại
mà bằng tấm vải thưa lọc qua vật dụng đan
bằng cây lồ ô; không bỏ đường, chỉ bằng
mật ong (tự nuôi tại rẫy cà phê). Thứ mật
ong không sánh đặc, màu sáng và hương
vị riêng, tôn thêm sự quý phái của dòng cà
phê Bourbon. Với chất lượng đặc trưng, cà
phê Arabica - Bourbon đã khẳng định chỉ
thích nghi ở Lâm Đồng của Việt Nam, trên
độ cao hơn 1.000 m, nhiệt độ từ 16-25°C.
Pierre nói với tôi: “Rất phù hợp với khí hậu
và thổ nhưỡng những vùng cao trên 1.500
m như Đà Lạt, nhưng cũng rất quan trọng là
phải tuân thủ nghiêm ngặt quá trình canh tác
như không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,
không bón phân hóa học và nó phải được
sống trong vùng có rừng xanh, không có
cả khói của động cơ...”. Ly cà phê Bourbon
nguyên chất, không pha trộn với loại cà
phê khác, không có chất tạo hương vị, tạo
màu, tạo độ sánh; có vị đắng của chocolate
và hơi chua thanh; vị và hương lưu lại lâu
về sau, đặc biệt chứa ít hàm lượng caffein
nên uống đêm không mất ngủ... Tôi càng

Từ phải qua trái: vợ chồng ông Ha Bang, ông Ha Đơi
và người tìm hiểu tư liệu.

khâm phục sự hướng đến một thương hiệu
cà phê Bourbon của Pierre là không chỉ
chất lượng mà thực khách cần được hòa
mình trong không gian cà phê như là sự
trở về với thứ tinh túy của văn hóa cà phê.
Trước đây, Pierre thuê mặt bằng của Công
ty Phương Nam ngay khu vực suối Tía để
mở quán nhưng quá xa nên không mấy thực
khách đến. Bây giờ anh mượn một khoảnh
sân nhỏ của Khu nghỉ dưỡng Ana Mandra
Villas Dalat Resort & Spa để quảng bá
thương hiệu cà phê của mình. Vừa thao tác
các công đoạn tại chỗ cho thực khách như
giã hạt, pha chế…, Pierre vừa tự hào chia sẻ
với tôi: “Ở đây không chỉ bán cà phê, bởi vì
sản xuất nhỏ, mà chỉ bán những câu chuyện
văn hóa cà phê, bán những câu chuyện về
văn hóa rừng... Cà phê Bourbon là sự tinh
túy của loài Arabica, là phương tiện chuyển
tải những câu chuyện văn hóa rừng, văn hóa
bản địa Tây Nguyên, Việt Nam”.
Năm 2009, Pierre quyết định thành lập
công ty với tên “Jangala”, tiếng Phạn nghĩa
là “Rừng xanh” (tiếng Pháp là Jungle)
để gửi gắm thông điệp sản phẩm từ rừng
nguyên sinh. Bảo tồn để phát triển, phát
triển để bảo tồn là nguyên lý được Pierre
xác định nhất quán. Để gia tăng mãi lực
của sản phẩm, anh đăng ký thương hiệu
cà phê riêng với tên “Domaine Morere,
Dasar-Vietnam”. Sản phẩm trở thành thức
uống hấp dẫn thực khách tại Pháp, Hàn
Quốc, Nhật Bản, Việt Nam... Theo Pierre,
cà phê của anh giá rất cao so với cà phê
trên thị trường. Ở Việt Nam, cà phê các loại
thường từ 120-200 ngàn đồng/kg, cà phê
Bourbon có giá 2 triệu đồng/kg. Tại Pari, cà
phê Domaine Morere, Dasar-Vietnam giá
300 USD/kg. Cà phê “Domaine Morere” đã
đoạt Huy chương đồng tại Hội chợ ở Pháp
năm 2016; doanh nghiệp Starbucks của Mỹ
cũng lựa chọn đưa vào bán trong hệ thống
cửa hàng cà phê danh tiếng của họ trên
khắp thế giới. Để tiếp tục khuyếch trương
thương hiệu cà phê “Domaine Morere,
Dasar-Vietnam”, Pierre Morère xây dựng
một trang Web http://www.domainemorere.
com... Vâng, hơn 100 năm sau, có một
thương hiệu cà phê Đà Lạt bắt đầu có danh
giá trên thế giới.

Pierre pha cà phê mời khách.
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Topaz Hagag (thứ hai, trái qua) cùng những người bạn
và ông chủ Authentic Homestay tại Đà Lạt.

Du lịch Việt Nam tăng trưởng rất nhanh
trong những năm gần đây, không chỉ du
lịch nội địa bùng nổ mà lượng khách quốc
tế đến nước ta cũng ngày càng đông, trong
đó có điểm đến Đà Lạt. Trong năm 2018
vừa qua, đã có khoảng 74 nghìn lượt người
nước ngoài đến thăm thành phố này.
VIẾT TRỌNG

1 tháng cho Việt Nam
Khi tôi đến, Topaz Hagag đang cùng bạn
trai của mình - anh Yehuda Buchnik, chuẩn
bị lên chiếc xe máy thuê của chủ nhà đi
thăm các kiến trúc cổ ở Đà Lạt.
Người Do Thái, 22 tuổi, sống ở một thành
phố nhỏ ở Israel gần thủ đô Tel Aviv, Topaz là
nhân viên của một công ty điện thoại, chị bảo
rằng đã chuẩn bị rất lâu cho chuyến đi nước
ngoài này theo lời khuyên của bạn bè. “Sẽ
chẳng biết Việt Nam tuyệt vời ra sao đâu nếu
chưa đến đất nước này” - Topaz tươi cười.
Nhưng đó không phải là một chuyến đi
ngắn, chớp nhoáng, du lịch kiểu “bỏ túi”
thông thường mà là một chuyến đi dài 1
tháng, “đủ để biết một đất nước, một dân
tộc, một nền văn hóa” - Topaz nói. Đây
là cách mà nhiều người trẻ trên đất nước
Israel, cũng như khắp nơi trên thế giới đang
làm hiện nay: du lịch trải nghiệm.
Cùng đi với Topaz là bạn trai Yehuda và
một người em bà con của Yehuda cùng bạn
gái, cả 4 đã bay từ Tel Aviv, đổi chuyến bay
tại một nước Đông Nam Á trước khi đến Hà
Nội để bắt đầu chuyến hành trình đáng nhớ
tại Việt Nam.
Tại Hà Nội, 2 cặp đôi này sau khi thăm
các địa điểm nổi tiếng của thành phố đã thuê
xe máy lòng vòng các vùng ngoại ô Hà Nội
và sang các tỉnh lân cận. Do điểm đến Nha
Trang dịp đó mưa nên nhóm 4 người này
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lên thẳng Đà Lạt, sau Đà Lạt sẽ là TP HCM
và các tỉnh Nam Bộ.
“Tất cả đường đi đều nằm trên chiếc điện
thoại này” - Topaz chỉ cho tôi bản đồ trên
chiếc điện thoại thông minh trong tay qua
một phần mềm chỉ đường của Google Map.
Để đi xuyên tỉnh, nhóm 4 người chọn xe đò,
đến đâu thuê xe máy được thì thuê, chỗ nào
không có thì cuốc bộ; còn chỗ ở thì hỏi thăm
và chọn các điểm lưu trú bình dân theo lời
khuyên của những du khách đi trước trên
mạng, ăn thì ở các quán ăn bình dân.
“Chúng tôi hầu hết đã phục vụ trong quân
đội, ở Israel mọi thanh niên lớn lên đều phải
gia nhập quân ngũ, nam 3 năm, nữ 2 năm,
không trừ một ai. Tôi đã ở trong quân đội
2 năm, bạn trai tôi 3 năm, được rèn luyện
trong quân đội nên đâu ngại gì gian khó với
chuyện đi bộ” - Topaz cho biết.
Trong chuyến đi dài ngày từ Bắc vào
Nam đó, như Topaz cho biết, Đà Lạt nổi lên
như là một điểm đến không thể thiếu được
trong cuộc hành trình của mình vì thành phố
này nổi tiếng với thiên nhiên tươi đẹp, với
không khí mát dịu quanh năm, với hoa nở
bạt ngàn, với con người hiền hòa như bạn
bè cô kể lại.
Đặc biệt, riêng với cộng đồng du khách
người Do Thái như Topaz, Đà Lạt còn có
một điểm lưu trú rất độc đáo mà không ở
đâu tại Việt Nam có được, đó là “Authentic
Homestay”.
Nằm trên một con đường nhỏ ở Phường 6
- Đà Lạt, “Authentic Homestay” cũng giống
như bao “Homestay” khác đang mọc lên
nhan nhản tại thành phố du lịch này những
năm gần đây. Tuy nhiên, địa điểm lưu trú
này rất được các du khách Israel ưa chuộng
và giới thiệu cho nhau trên mạng vì sự hiếu
khách, phục vụ tận tình của chủ nhà, có
nhiều hoạt động cho khách đến ở, hiểu và
tôn trọng các tập quán của người Do Thái…
Rất nhiều du khách Israel khi đến đây đã

Ông bà Gerard và Linda Zschoche (thứ ba, thứ tư từ trái qua) cùng các thành viên
trong nhóm du lịch của mình trong bữa cơm tối tại nhà một người dân ở Đà Lạt.

cho biết cảm tưởng rằng họ như đang trở về
nhà trong chặng đường du lịch dài và gọi
đây là “Ngôi nhà Do Thái”.

Những trải nghiệm
Để có những kỷ niệm đáng nhớ, không ít
du khách nước ngoài lớn tuổi trong nhiều
năm nay cũng chọn cách du lịch trải nghiệm
kéo dài cả tháng, họ rong ruổi rất nhiều tỉnh
thành trong nước từ Nam ra Bắc hay từ Bắc
vô Nam như thế trước khi đến Đà Lạt.
Như ông Gerard Zschoche, 65 tuổi, một
kỹ sư máy móc, và bà Linda, 63 tuổi, vợ
ông, giáo viên, người ở thành phố Denver,
tiểu bang Colorado - Mỹ, cả 2 vợ chồng khi
về hưu đã quyết định làm một chuyến du
lịch dài sang Việt Nam.
“Chúng tôi cũng đã từng đi rất nhiều quốc
gia khắp thế giới trong đời, nhưng gần đây
khi hỏi người quen, tham khảo những bạn
bè vừa du lịch thì họ đều nói với tôi có 2
quốc gia rất nên đi lúc này, một là Canada vì thiên nhiên hùng vỹ, và Việt Nam, vì đất
nước xinh đẹp, con người cực kỳ thân thiện.
Chúng tôi đã bàn bạc và sau đó chọn Việt
Nam” - bà Linda kể lại.
Khác với các chuyến đi của giới trẻ theo
kiểu du lịch bụi phải tự lo toan mọi thứ, ông
bà Gerard và Linda mua trọn gói hành trình
của mình tại một công ty du lịch lớn của Mỹ.
Từ Denver, ông bà bay đến New York rồi từ
New York bay sang Nhật trước khi đến Hà
Nội để cùng các du khách Mỹ khác cũng qua
đây trước đó hình thành một nhóm chừng
15 người đi du lịch trong vòng gần 1 tháng
tại Việt Nam. “Mọi thứ trong chuyến đi đều
được sắp xếp rất chi tiết và hoàn hảo” - ông
Gerard cho biết.
“Trong đoàn chúng tôi có các hướng
dẫn viên người Việt rất tận tình, chuyến đi
di chuyển bằng các phương tiện hiện đại
nhưng cũng có lúc đi xe lửa, xe máy, đi bộ,
đi xe đạp, được ngủ trên thuyền tại một làng

chài, đến mỗi nơi đều được thăm các địa
điểm nổi tiếng” - bà Linda cho biết.
Tại Đà Lạt, đoàn du khách của bà được
hướng dẫn đi thăm các di tích kiến trúc cổ,
thăm chùa Linh Phước với các bức khảm
bằng mảnh chén sành, thăm và nói chuyện
với sinh viên Đại học Đà Lạt, thăm một làng
người dân tộc thiểu số, thưởng thức cà phê
chồn, đến chợ Đà Lạt… Buổi tối, vợ chồng
bà được mời đến một gia đình người Đà Lạt
cùng ăn cơm tối để tìm hiểu đời sống người
địa phương.
“Tôi rất thích Đà Lạt, khí hậu mát dịu giống
thành phố Denver của tôi cũng ở độ cao trên
1.500 m so với mặt nước biển, nhưng mùa
đông này các bạn có trời rất đẹp, còn bên tôi
có tuyết phủ. Tôi thích hoa mà Đà Lạt lại có
rất nhiều hoa. Sau chuyến đi này, nhất định khi
về nước tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè tôi biết” bà Linda tươi cười.
Còn với ông Gerard, ấn tượng nhất với
ông chính là con người Việt. Ông bảo đâu
đâu trên đất nước này suốt chuyến đi từ Bắc
vô Nam, từ người dân trong phố, trên đồng
ruộng cho đến những người dân tộc thiểu
số trên núi cao, dù cuộc sống còn nhiều khó
khăn nhưng luôn thấy nụ cười, thấy những
con người cởi mở, thân thiện, dễ mến.
Những chuyến đi dài ngày như thế qua các
vùng đất của Việt Nam đã giúp cho các du
khách nước ngoài hiểu thêm về đất nước và
con người Việt Nam với rất nhiều kỷ niệm
đọng lại. Như Topaz Hagag kể, có lần ở Lào
Cai cô bị nhiễm lạnh không ăn uống được,
một chủ nhà trọ địa phương đã đưa cô một gói
trà gừng để uống thử. Trên đất nước Israel của
cô, gừng cũng được dùng nhiều nhưng không
chế biến thành trà như thế này, cô thử uống
và gói trà đã phát huy được tác dụng “Tôi đã
mua cả một hộp như thế để mang theo trong
cả cuộc hành trình này, chắc khi về nước tôi
sẽ thử tìm cách làm trà theo cách Việt Nam đã
làm” - Topaz Hagag suy nghĩ.

THỦY ĐIỆN CỔ NHẤT VIỆT NAM

TRÊN CAO NGUYÊN LANG BIANG
Nằm lọt giữa thung lũng, bao
quanh là núi đồi và rừng xanh,
Nhà máy Thủy điện Ankroet
hiện lên như một tòa lâu đài cổ
kính nơi “thâm sơn cùng cốc”.
Đặc biệt, khi màn đêm buông
xuống, Thủy điện Ankroet sáng
bừng lên như một lâu đài tráng
lệ giữa đại ngàn. Mặc dù đã
được “cải lão hoàn đồng” và
áp dụng công nghệ hiện đại,
nhưng những nét đẹp độc đáo,
cổ kính và vết cũ dấu xưa vẫn in
đậm tại nhà máy thủy điện cổ
nhất Việt Nam.
Nét hoang sơ, cổ kính hài hòa với thiên nhiên của Nhà máy Thủy điện Ankroet.
DUY DANH
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ược khởi công xây dựng từ năm 1942, đến
năm 1945, Nhà máy Thủy điện Ankroet
chính thức đi vào hoạt động. Việc đưa nhà
máy đi vào hoạt động đã đóng góp không
nhỏ cho quá trình xây dựng và phát triển, kiến thiết thành
phố Đà Lạt qua từng giai đoạn.

Đồng hành với sự phát triển của Đà Lạt
Cảm nhận đầu tiên khi đến với Nhà máy Thủy điện
Ankroet là con đường nhỏ uốn lượn quanh co xuyên qua
rừng thông thơ mộng và ven theo suối thác hùng vĩ. Cách
thành phố Đà Lạt khoảng 20 km, Nhà máy Thủy điện
Ankroet được xây dựng dưới một thung lũng bao quanh là
đồi núi và rừng xanh thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương. Kiến
trúc của nhà máy cũng như đập nước và kênh dẫn được xây
hoàn toàn bằng đá chẻ theo lối kiến trúc đặc trưng của vùng
tây nam nước Pháp thuở ấy.
Theo các tài liệu còn lưu lại thì vào thập kỷ 30 của thế
kỷ XX, Toàn quyền Decoux đã cho khảo sát và quyết
định xây dựng Nhà máy Thủy điện Ankroet từ đồ án quy
hoạch Đà Lạt của kiến trúc sư Lagisquet. Công trình Nhà
máy Thủy điện Ankroet được khởi công xây dựng từ năm
1942 và đến năm 1945 thì hoàn thành đi vào hoạt động.
Ban đầu nhà máy được lắp đặt 2 tổ máy, mỗi tổ máy có
công suất 300 kW. Nhà máy phát điện đưa về Đà Lạt hòa
điện với Nhà máy điện diesel, chủ yếu cấp điện cho Đà
Lạt, nơi được người Pháp xây dựng để trở thành thành
phố nghỉ dưỡng và làm việc trên cao nguyên Lang Biang.
Trò chuyện với chúng tôi anh Ngô Thế Minh - công
nhân Nhà máy Thủy điện Ankroet cho biết, ở đây phong
cảnh hữu tình, khí hậu trong lành và rất nhiều nhóm du
khách cũng tìm đến để tham quan, chiêm ngưỡng nhà máy.
Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho nhà máy hoạt động,
vận hành phát điện, chúng tôi không mở cửa cho khách
Những tổ máy mới được thay thế vận hành ngày nay.

tham quan nên những người thích khám phá các cỗ máy
cổ không có điều kiện tới gần mà chỉ ngắm nhìn nhà máy
từ xa.
Hiện nay, dấu vết thời gian vẫn được lưu trữ lại trong
khuôn viên của nhà máy như tổ máy cổ, bánh xe cộng tác,
van chính của đường ống và một số dụng cụ thô sơ thi công
nhà máy như xẻng, búa, đục và xe đẩy thô sơ... Các thiết
bị ban đầu ấy nay có phần bị hoen rỉ và bạc màu thời gian
nhưng tất cả là những hiện vật quý giá cho thế hệ sau nghiên
cứu, khám phá, tham quan, chiêm ngưỡng.
Dẫn chúng tôi đi tham quan những cỗ máy cổ còn lưu
giữ nơi đây, anh Trần Minh Ngọc - công nhân Nhà máy
Thủy điện Ankroet cho biết, qua thời gian những công
nghệ cũ từ vận hành bằng tay và bán tự động theo nguyên
lý cơ - điện - từ đã dần được thay đổi sang công nghệ kỹ
thuật số, tự động hóa, điều khiển bằng công nghệ tiên tiến
nhưng anh em công nhân nơi đây vẫn rất trân quý những
cỗ máy cổ này. Chúng tôi xem đây như những tư liệu quý,
vết tích thời gian và một thời để nhớ về nhà máy khi mới
đi vào hoạt động.

Được xây dựng và đi vào vận hành hơn hai phần
ba thế kỷ qua, năm 2004, Nhà máy Thủy điện
Ankroet đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt
Nam xác lập kỷ lục về nhà máy thủy điện đầu
tiên tại Việt Nam. Theo nhiều nguồn tài liệu khác
nhau thì Nhà máy Thủy điện Ankroet cũng chính
là nhà máy thủy điện đầu tiên được xây dựng ở
Đông Dương.
Một thuở khoét núi xây đập
Theo thiết kế ban đầu của người Pháp, đập - hồ của
Thủy điện Ankroet là đập tự tràn xây bằng đá chẻ dài 97
m, cao 10 m, dung tích hồ chứa 1 triệu m3 nước. Thủy
Tổ máy cổ còn lưu giữ tại nhà máy.

khẩu và đường hầm bê tông xuyên núi dài 536 m hình
móng ngựa với đường kính 1,65 m và có giếng thủy áp
cuối đường hầm cao 44 m, đường kính 4 m. Đường ống
thủy lực nối xuống nhà máy bằng thép dài 160 m, đường
kính 0,65 m, lưu lượng tối đa 0,9 m3/giây. Tại nhà máy
lắp đặt 2 tổ máy, mỗi máy 300 kW, tua-bin hiệu BELL,
máy phát hiệu CEM-LEHAVRE do Mỹ sản xuất. Nhà
máy thủy điện đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam thời
bấy giờ do Sở Công chánh Đông Dương quản lý.
Lúc bấy giờ, khi khoa học công nghệ chưa phát triển
hiện đại, máy móc cơ giới hóa chưa như bây giờ, thì việc
để xây dựng được một nhà máy thủy điện giữa rừng sâu
là cả một kỳ công. Theo lãnh đạo Nhà máy Thủy điện
Ankroet, để xây dựng công trình thủy điện đầu tiên ở Việt
Nam, người Pháp đã tuyển mộ những dân phu, lao động từ
miền Trung và miền Bắc nước ta vào để đắp đập, khoét núi
dựng xây nguồn điện sáng. Lúc bấy giờ, những người công
nhân chủ yếu làm thủ công và sử dụng sức người là chính.
Do địa hình hiểm trở nên từng khối đá, từng khối vật liệu
xây dựng cũng như những thiết bị máy móc đều được các
công nhân thời đó vượt suối, băng rừng, cõng, gùi, kéo vào
công trình. Những vật tư, thiết bị nào có thể tháo rời được
đều được tháo rời, rồi dùng sức người vận chuyển vào nhà
máy. Tuy nhiên, công phu nhất là công trình đường hầm
xuyên núi được đào thủ công với muôn ngàn hiểm nguy
rình rập.
Do môi trường làm việc giữa rừng già, nơi rừng thiêng
nước độc với dịch bệnh, giá rét và đầy rẫy ruồi vàng, muỗi,
vắt, thú dữ, tai nạn lao động… nên nhiều người đã nằm lại
mãi trên công trình này. Để ghi nhớ công ơn của những
người đã một thời đắp đập, khoét núi, xây dựng vận hành
nhà máy xưa kia, năm 2005, một đài tưởng niệm cũng đã
được xây dựng trong khuôn viên của Nhà máy Thủy điện
Ankroet. Trong đài tưởng niệm có tấm bia đá ghi rõ hai câu
đối: “Ơn góp sức ngàn năm vẫn nhớ/Công xây nên muôn
thuở không quên”. Những công nhân nơi đây cũng cho biết,
vào những dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm ngành, anh em nhà máy
đều chăm sóc, quét dọn và nhang khói đầy đủ cho đài tưởng
niệm cũng như các mộ phần của những công nhân đã nằm
lại trên công trình.
Nhà máy Thủy điện Ankroet tuy đã trải qua quá trình cải
tạo, nâng cấp nhưng nơi đây vẫn giữ được vẻ ngoài cổ kính,
hài hòa với thiên nhiên. Với lối kiến trúc đặc trưng, cảnh
quan thơ mộng và ý nghĩa về mặt lịch sử, ngoài công năng
phát điện thì Nhà máy Thủy điện Ankroet còn chứa đựng
tiềm năng phát triển du lịch rất lớn chưa được “đánh thức”.
Hy vọng một ngày không xa, nhà máy thủy điện cổ nhất
Việt Nam này không chỉ phát điện hòa vào mạng lưới quốc
gia phục vụ phát triển quê hương, đất nước mà còn là địa chỉ
tham quan du lịch lý thú cho du khách gần xa và góp phần
làm phong phú thêm cho ngành du lịch Đà Lạt.
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VỀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Đơn Dương là một trong bốn huyện của
cả nước được chọn để thí điểm xây dựng
mô hình huyện nông thôn mới (NTM)
kiểu mẫu. Theo đó, mục tiêu đặt ra là xây
dựng vùng đất trù phú này đạt NTM kiểu
mẫu về nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao (CNC) theo hướng thông minh
giai đoạn 2018 - 2025. Với tiền đề đã đạt
được là huyện NTM đầu tiên của khu vực
Tây Nguyên vào năm 2015, mục tiêu đưa
ra được kỳ vọng sẽ là hiện thực ở thời
điểm không còn xa...

Những con đường hoa tạo diện mạo cho nông thôn mới kiểu mẫu. Ảnh: Chính Phong

HỒNG THẮM

Nhịp sống vùng rau…
Những ngày cuối năm, ánh nắng vàng
chiếu xiên qua những cánh đồng rau xanh
ngát. Ở vùng chuyên canh cây rau thương
phẩm này, dù thời điểm cuối ngày nhưng
hoạt động mua bán vẫn diễn ra tấp nập. Xe
tải đậu ngay sát vườn, đảm bảo chuyên chở
dễ dàng, nhanh chóng.
Kiểm tra một loạt các thông số về độ ẩm,
nhiệt độ… và click chuột, hệ thống tưới tự
động trong nhà kính ngay lập tức hoạt động,
cung cấp nước cho hơn 2 sào ớt chuông đang
sắp tới hồi thu hoạch. Xong xuôi công việc, anh
Bùi Ngọc Cung thong dong đi trên một trong
những con đường làng đẹp nhất của thôn Lạc
Thạnh, xã Lạc Lâm. Cả con đường dài gần 1,5
km được trồng rất nhiều loại hoa, cây xanh…
như khoác tấm áo tươi mới, giàu sức sống lên
vùng quê. Phóng tầm mắt ra xa hơn, những
diện tích nhà kính, nhà lưới đang dần được phủ
trên diện rộng -điều mà chỉ cách đây chừng 3, 4
năm là chuyện hiếm có.
Giờ đây, không riêng gì Lạc Thạnh mà toàn
thể Nhân dân xã Lạc Lâm tự hào về quá trình
chung sức, đồng lòng. Theo Phó Chủ tịch
UBND xã Trương Quang Kiên, năm 2018,
huyện Đơn Dương xây dựng được 10 khu dân
cư kiểu mẫu thì Lạc Lâm có tới 4 khu. Các khu
dân cư kiểu mẫu chính là nền tảng để tiến đến
mục tiêu xã NTM kiểu mẫu vào năm sau.
Chứng kiến đám cháu nội, ngoại tung tăng
vui đùa ngoài sân, ông Nguyễn Hóa (thôn
Quảng Thuận, xã Quảng Lập) nở nụ cười
mãn nguyện. Cả đời người gắn bó với ruộng
vườn, nay ông an tâm giao lại cho các con, vui
thú điền viên tuổi già. Nhờ sự đồng thuận của
người dân mà giờ đây, khắp các đường làng
ngõ xóm của Quảng Lập đều được tôn tạo cảnh
quan. Hệ thống đèn điện chiếu sáng được huy
động từ nguồn xã hội hóa 100%. Các tuyến
đường hoa, cây xanh như làm tăng thêm vẻ trù
phú cho mảnh đất này.
Có những con số thống kê cho thấy sự khởi
sắc rõ rệt của Đơn Dương như: Thu nhập bình

Với hệ thống tưới tự động thông minh, thông qua
vài cú lướt smartphone hay click chuột, dù ở đâu
anh Bùi Ngọc Cung cũng có thể kiểm soát được việc
sản xuất trong nhà kính của mình.

quân đầu người toàn huyện đạt 58,02 triệu
đồng. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm,
thủy sản đạt trên 7.537,4 tỷ đồng, tăng 7,5%
so với cùng kỳ. Diện tích sản xuất rau, hoa
ứng dụng CNC chiếm 86,4% diện tích canh
tác rau toàn huyện (25% sản lượng nông sản
toàn huyện được ký kết hợp đồng tiêu thụ sản
phẩm). Giá trị thu nhập từ sản xuất rau, hoa
ứng dụng CNC đạt trên 300 triệu đồng/ha/năm,
nhiều mô hình đạt trên 1 tỷ đồng/ha/năm. Số hộ
nghèo trên toàn huyện còn 441 hộ, chiếm tỷ lệ
1,87%. Từ đây, diện mạo nông thôn huyện Đơn
Dương đã khởi sắc rõ rệt, kết cấu hạ tầng kinh
tế - xã hội được nâng cao, chất lượng đời sống
vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải
thiện đáng kể…

Phát triển nền nông nghiệp
chất lượng cao
Nông nghiệp là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn
của huyện Đơn Dương, đặc biệt là nông nghiệp
ứng dụng CNC trong sản xuất rau, hoa và chăn
nuôi bò sữa.
Trong bối cảnh khoa học công nghệ đang
phát triển mạnh mẽ và chủ trương về việc đẩy
mạnh hơn nữa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
trong sản xuất nông nghiệp thì Đơn Dương hiện
có nhiều điều kiện để tiếp tục đi trước, nhằm
hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp
theo hướng thông minh.
Hiện nay, nếu xét đến tính chất kiểu mẫu về
nông nghiệp ứng dụng CNC thì huyện Đơn
Dương đã trở thành một điển hình tiêu biểu bởi
100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp do các

Người dân Ka Đô tiến hành thu hoạch rau. Ảnh: Lê Thanh Bảo

doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn huyện đều đã
được ứng dụng CNC trong quy trình sản xuất,
chế biến sản phẩm. Đối với 3 sản phẩm chủ lực
là bò sữa, rau và hoa do người dân tự tổ chức
sản xuất: 100% hoạt động chăn nuôi bò sữa đều
ứng dụng CNC trong nhiều khâu sản xuất (thái
cỏ, vắt sữa, chuồng trại, cơ giới hóa...); 84%
diện tích trồng rau, hoa có ứng dụng CNC (nhà
lưới, nhà kính, thủy canh, cơ giới hóa, tưới nước
tiết kiệm kết hợp với bón phân, tin học hóa,
công nghệ sau thu hoạch...), đem lại thu nhập
bình quân không ngừng tăng lên mỗi năm.
Với những nhà nông bắt kịp xu hướng, ứng
dụng những thành tựu của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 vào quá trình sản xuất, những
bước đi đầu tiên không tránh khỏi bỡ ngỡ
nhưng nhờ tinh thần vừa làm vừa học, tham
khảo ở nhiều nơi, dám chấp nhận thử thách, đối
mặt với thất bại, nhiều mô hình cho thu nhập
trên một tỷ đồng mỗi năm như một minh chứng
cho một hướng đi đúng đắn từ đây về sau.
Mặc dù vậy, nhìn chung các loại hình công
nghệ áp dụng hiện nay của các nông hộ được
đánh giá là chủ yếu đang tích hợp các công
nghệ đơn giản. Các công nghệ phức tạp và
đầu tư lớn còn tương đối hạn chế như sản xuất
trong nhà kính, ứng dụng công nghệ thông tin
cùngcác công nghệ tự động và bán tự động…
Hoạt động sản xuất nông nghiệp tuy phát triển
mạnh nhưng cần đầu tư cho công tác tổ chức
sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết hiệu quả
và bền vững cũng như vấn đề tiêu thụ nông sản.
Dựa trên những kết quả thực tế đạt được,
Đề án Xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn

NTM kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng CNC
theo hướng thông minh giai đoạn 2018 - 2025
đã được hoàn thành, đang chờ Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn thẩm định.
Theo đánh giá thì với những yêu cầu về một
nền nông nghiệp thông minh, trong những năm
tới, các doanh nghiệp hay trang trại lớn sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương
hoàn toàn có thể đáp ứng được ít nhất 4-5/7
yếu tố, nghĩa là có tính chất “theo hướng thông
minh” mà Đề án này đặt ra, tích hợp vào nền
tảng nông nghiệp ứng dụng CNC đã có. Đây
cũng là định hướng của tỉnh về phát triển nông
nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai
đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.
Ông Nguyễn Đình Khoát, Chánh Văn
phòng điều phối Nông thôn mới cho biết
thêm, trên cơ sở thực tế, Ban Chỉ đạo NTM
kết hợp với huyện Đơn Dương để cùng thống
nhất đưa ra các mục tiêu, kế hoạch triển khai
trong Đề án xây dựng NTM kiểu mẫu ở Đơn
Dương. Là một trong bốn huyện đầu tiên làm
thí điểm, điều quan trọng hiện nay là chúng
ta cần vừa làm vừa sửa, vừa điều chỉnh các
nội dung sao cho sát với tình hình thực tế tại
địa phương để đảm bảo quá trình xây dựng
được suôn sẻ, phù hợp với khả năng và nguồn
lực của huyện. Định nghĩa về một nền nông
nghiệp thông minh có nhiều yếu tố, tuy nhiên,
thực tế ở nước ta chưa thể so sánh với các
nước trên thế giới. Trong điều kiện triển khai
cụ thể nào đều rất cần sự thúc đẩy, đồng hành,
hỗ trợ của Nhà nước, của các cấp, các ngành
để mục tiêu đạt được thành tựu.

Một góc Ka Đô trù phú, bình yên. Ảnh: Lê Thanh Bảo
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thuốc riêng để tăng độ bền và độ
an toàn cho hệ thống ống. Theo
Quang Thực, cách này sẽ đảm
bảo tiết kiệm nhất và giữ được
tuổi thọ bền hơn cho hệ thống.
Thiết bị thông minh không chỉ
giúp điều khiển tưới tiêu như một
chiếc remote từ xa, mà còn giúp
quản lý cả nhật ký đồng ruộng,
có thể quản lý và xác định lượng
thuốc trừ sâu hoặc lượng phân bón
cần thiết, giúp nông dân dễ dàng
đánh giá và đưa ra phân tích chính
xác và hợp lý cho vườn cây.

Khi nhắc đến Đạ Huoai, ai cũng nghĩ đây là một huyện thuần nông, kinh tế, trình
độ kỹ thuật và khoa học còn kém phát triển. Chính vì vậy, ít người có thể ngờ, ở một
nơi xa xôi hẻo lánh, nắng khô hanh hao hầu như suốt bốn mùa lại có cách làm nông
nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông minh như của Ngô Quang
Thực. Qua đó, nhằm giải phóng sức lao động và hướng đến xây dựng cuộc sống nông
nhàn, giàu có, sung túc.
NGUYÊN THI

Canh tác sầu riêng
bằng smartphone
Khi mà mô hình chăm sóc vườn
rau, vườn hoa bằng smartphone ở
thành phố rau hoa công nghệ cao
Đà Lạt vẫn còn chưa thật sự phổ
biến thì cách mà một nông dân ở
thôn Phước Trung, xã Phước Lộc,
Đạ Huoai đưa công nghệ thông
minh này vào áp dụng cho vườn
cây ăn trái - sầu riêng của mình ở
một vùng đất khô cằn sỏi đá tận
vùng sâu của huyện Đạ Huoai đã
khiến không ít người địa phương
“đàm tiếu” nghi ngờ về tính hiệu
quả của cách làm này. Bỏ qua
những lời gièm pha, nghi ngại,
nông dân trẻ Ngô Quang Thực
sau quá trình học hỏi từ sách vở,
internet, đến thực tế tại các vườn
cây ăn trái ở miền Tây, đã tự vẽ
mô hình theo khung diện tích
vườn của mình rồi gom tiền đi
mua ống nước, hệ thống tưới tiêu
về tự lắp ráp, cài đặt hệ thống và
cho chạy thử nghiệm kỹ thuật
mới này vào vườn sầu riêng rộng
7 sào nằm ở ngay bên hông căn
nhà của gia đình.
Bây giờ thì từ công đoạn tưới
nước đến phun thuốc đã được anh
số hóa và chỉ cần lướt nhẹ những
đầu ngón tay trên chiếc điện thoại
smartphone là sáng sớm đã có thể
thảnh thơi ngồi ở chiếc bàn nhỏ
đặt bên cửa sổ nhà nhìn ra vườn,
vừa ăn sáng vừa trò chuyện với
vợ con và ngắm vườn sầu riêng
giống mới được trồng theo tiêu
chuẩn VietGAP xanh mát đang
đón những giọt nước sạch trong
“nhảy múa” dưới nắng sớm. Một
ngày làm nông của thanh niên trẻ
vùng nông thôn Đạ Huoai một
năm nay bắt đầu đơn giản và nhẹ
nhàng như thế!
“Gần đây, một số hộ gia đình
cũng đang bắt đầu thử nghiệm
cách làm nông nghiệp thông minh
này để tiết kiệm sức lao động,
dù cho chi phí ban đầu để thiết
kế kỹ thuật đầu tư cũng khá tốn
kém. Việc di chuyển để tưới nước,
phun thuốc, bón phân trên diện
tích vài sào cho đến vài hecta sầu
riêng ở vùng đất lòng chảo của
cao nguyên B’Lao vốn nổi tiếng
ít gió với cái nắng hanh hao là
không hề dễ dàng. Những vườn
sầu riêng rộng lớn hiện đang đúc
rút kinh nghiệm từ mô hình đi
trước để tổ chức tốt hơn trên vườn
của họ, thay thế cho sức lao động
của những người nông dân” - ông
Ngô Duy Lực, Chủ tịch UBND xã
Phước Lộc cho biết.
Nói về chi phí đầu tư cho mô
hình kỹ thuật này, Ngô Quang
Thực chia sẻ: “Thực ra tất cả mọi
người đều có thể tự làm được mà
không cần phải thuê thợ về làm.
Ở nông thôn như tụi em thì ai
cũng biết đi đường ống nước, biết
gắn và nối các đầu ống tưới. Chi

CHÀNG TRAI

TIÊN PHONG
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VƯỜN SẦU RIÊNG

Chỉ cần lướt điện thoại, 10 phút sau, 7 sào sầu riêng
đã được tưới với độ ẩm đồng đều.

Tác giả tham quan, nghe giới thiệu về mô hình kỹ thuật
do Ngô Quang Thực tự lắp ráp tại vườn sầu riêng VietGAP.
Đạ Huoai được coi là huyện thuần nông của tỉnh, trong đó
phần lớn diện tích đất trồng cây ăn trái. Thời gian gần đây,
Đạ Huoai nổi lên là vùng đất cực kỳ phù hợp với cây sầu
riêng. Theo thống kê, hiện toàn huyện có khoảng 2.760 ha
sầu riêng các loại; trong đó, có 1.950 ha đã cho thu hoạch.
Vụ thu hoạch năm nay, tổng sản lượng sầu riêng của toàn
huyện ước đạt khoảng 20.000 tấn; trong đó, sầu riêng ghép
các giống Thái Lan (Mong Thong, Ri6, Đô Na) đạt khoảng
14.676 tấn và sầu riêng hạt là 5.364 tấn; năng suất bình
quân đạt khoảng 11,2 tấn/ha.

phí chỉ tập trung vào việc mua
ống nước, hệ thống tưới tiêu và
chi phí dành cho thuốc, nước...
Như trên diện tích 7 sào sầu riêng
VietGAP của gia đình, em đầu tư
hết khoảng 100 triệu đồng. Bù lại,
mình giải phóng được rất nhiều
sức lao động mỗi ngày cho việc
tưới nước, phun thuốc cho cây.
Từ khi áp dụng mô hình kỹ thuật
này, năng suất vườn sầu riêng
cũng tăng lên khoảng 30%”.
Với ứng dụng tiên tiến, chỉ

trong khoảng 10 phút thôi thì
công việc vốn mất 2 đến 3 giờ
đồng hồ mỗi ngày khi thực hiện
bằng tay đã được hoàn thành.
Mục tiêu của Ngô Quang Thực
là giảm gánh nặng thể chất và cải
thiện năng suất. Kỹ thuật này khi
ứng dụng vào vườn sầu riêng có
đầu tư ban đầu không quá lớn bởi
mọi người đều có thể tự làm, bù
lại, chi phí lao động lại giảm đi
không ít và năng suất cây trồng
nhờ được kiểm soát chặt chẽ nên

cũng tăng đáng kể.
Tuy nhiên, việc áp dụng công
nghệ vào nông nghiệp không đồng
nghĩa với việc bỏ mặc cho công
nghệ ở mọi công đoạn. “Việc còn
lại của chúng ta sau khi giải phóng
được sức lao động là để tâm đến
thể trạng cây cối, dành thời gian
thăm nom cây cối trong vườn để
hiểu hơn về bệnh tình của cây,
nhằm có hướng xử lý kịp thời
trong trường hợp cây bị bệnh, trái
không đạt chuẩn như mong muốn”
- Ngô Quang Thực nói.
Rất nhiều nông dân trong vùng
cũng như ngoài huyện đã tìm đến
vườn của Ngô Quang Thực để
tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm và
cả chia sẻ những hiểu biết cũng
như nhận định của họ để góp
ý cho kỹ thuật đang ứng dụng
trên vườn của anh. Hiện anh vẫn
đang tiếp tục không ngừng cải
tiến kỹ thuật ghép nối các đầu
nối ống tưới nước và có ý định
tách hệ thống tưới nước và phun

Thúc đẩy ứng dụng
công nghệ cao
vào nông nghiệp
ở Đạ Huoai
Vài năm trở lại đây, vượt lên
những khắc nghiệt của thời tiết
và sự cằn cỗi của đất đai, ngày
càng nhiều người ở huyện cửa
ngõ Lâm Đồng này biết cách đưa
công nghệ vào ứng dụng trong
hoạt động trồng trọt, nhất là đối
với các vườn cây ăn trái, đặc biệt
là cây sầu riêng, một loại cây ăn
trái đang dần trở thành “bản sắc”
khi nhắc đến vùng đất này. Đã
xuất hiện rất nhiều những mô
hình trồng sầu riêng ghép giống
mới cho thu hoạch “khủng” đang
được ứng dụng công nghệ hiện
đại vào một số khâu quan trọng
trên ruộng vườn để giảm tối đa
sức lực cho người nông dân.
Chính nhờ thế mà dù có gặp khó
khăn về địa hình và thời tiết khắc
nghiệt thì nông nghiệp Đạ Huoai
hiện cũng đang phát triển nhảy
vọt và trở thành loại hình top
đầu giúp nông dân làm giàu trên
mảnh đất khô cằn sỏi đá này.
Theo số liệu thống kê của
huyện, phát triển nông nghiệp,
đặc biệt là cây sầu riêng theo
hướng khoa học công nghệ cao,
bền vững có sản lượng và chất
lượng cao đáng kinh ngạc mà vài
năm về trước chắc khó có ai dám
mơ tới. Sự hiệu quả của nông
nghiệp công nghệ cao được thể
hiện ở chỗ mang lại nguồn thu
nhập rất lớn hàng năm cho mỗi
hộ gia đình. Ước tính năm 2018,
cây sầu riêng đã mang lại cho
người dân Đạ Huoai nguồn thu
hơn 800 tỷ đồng. Trong đó, nhiều
hộ dân có được nguồn thu nhập
từ 2 - 4,5 tỷ đồng/hộ.
Nguyễn Tấn Tài, một thương
lái thu mua sầu riêng ở vùng này
nhận định, công nghệ đang hiện
đại hóa nông nghiệp và đang thu
hút ngày càng nhiều những người
trẻ tuổi trở lại với đất đai. “Rất
nhiều vườn sầu riêng tôi thu mua
ở vùng này ứng dụng công nghệ
cao vào sản xuất, từ khâu giống
đến việc ứng dụng thiết bị thông
minh vào quá trình tưới tiêu, canh
tác. Họ đều đang có tư duy rất
mới là sẽ ứng dụng các thiết bị
điều khiển từ xa ở các khâu được
coi là độc hại như phun thuốc trừ
sâu, bón phân... Tương lai không
xa, cách làm này không chỉ góp
phần tăng năng suất lao động,
năng suất và chất lượng sản phẩm
mà còn đang thu hút nhiều người
trẻ quay trở lại với nghề nông vốn
một thời gian dài bị cho là nghề
cùng đường chỉ dành cho những
người nghèo và ít kiến thức”.
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NHỮNG NHÀ

“SÁNG CHẾ”
HỌC SINH

Những sáng kiến của các em học sinh mang đậm dấu ấn
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra những định
hướng phát triển trong tương lai…

N.BRỪM - T.ĐỒNG

Hệ thống sơn tay cải tiến
Đó là em Nguyễn Phạm Phúc
Đức, học sinh lớp 12A1, Trường
THPT Di Linh, người đã đoạt
giải nhì về giải pháp “Hệ thống
sơn tay cải tiến” tại Hội thi Sáng
tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo
thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh
Lâm Đồng lần thứ 14, năm 2018.
Em Nguyễn Phạm Phúc Đức
được biết đến là học sinh xuất sắc
từ bậc tiểu học đến trung học phổ
thông. Em là một trong những
học sinh của trường luôn nỗ lực
trong học tập, say mê nghiên cứu,
học hỏi để ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống,
mà cụ thể là “hệ thống sơn tay
cải tiến”. Em chia sẻ: “Hệ thống
sơn tay cải tiến được cấu tạo gồm
bình sơn, hệ thống đường ống,
van điều khiển và con lăn. Bình
sơn áp lực được làm bằng kim
loại hoặc bằng nhựa, được thiết
kế với thể tích chứa từ 10 - 15 lít
dung dịch, bình có chiều cao từ
40 - 45 cm, trọng lượng từ 1,5 2,5 kg, chịu áp suất nén khoảng
2,5 atm. Bình sơn áp lực có áp
suất cao đẩy sơn ra ngoài qua
hệ thống ống dẫn, đến van điều
khiển đưa sơn ra con lăn”.
Tính sáng tạo của “Hệ thống
sơn tay cải tiến” là sơn được đưa
đến bề mặt con lăn một cách bán
tự động với một lượng sơn nhất
định thông qua đường ống và
van điều khiển. Người thợ sơn có
thể điều chỉnh lượng sơn theo ý
muốn để lượng sơn vừa đủ, chất
lượng và đồng đều. Thầy giáo
Nguyễn Văn Trường, người trực
tiếp hướng dẫn em Nguyễn Phạm
Phúc Đức cho biết: “Đề tài này
có ưu điểm, khi sơn ở các mảng
tường lớn và giảm được một
phần sức lao động cho người thợ
sơn. Với công nghệ ngày càng
phát triển, sau này kết hợp với hệ
thống tự động hóa nhiều hơn thì
hiệu quả mang lại sẽ được nâng
cao. Trong quá trình thực hiện đề
tài, ý thức tham gia của em Phúc
Đức rất tốt. Em luôn tự giác, chủ
động tìm tòi và thực hiện tốt nội
dung mà thầy giao cho. Những
vấn đề chưa hiểu em luôn chủ
động gặp gỡ, trao đổi với thầy
để được làm sáng tỏ. Vì vậy, tôi
luôn đánh giá rất cao ý thức ham
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Phương Uyên và Công Minh trong ngày được nhà trường và Thành Đoàn Bảo Lộc biểu dương về sáng kiến Real Act.
học hỏi của em”.
Cũng theo thầy giáo Nguyễn
Văn Trường, mặc dù công trình
khía cạnh nhân văn của sản phẩm.
đồng tác giả Real Act với Phương
nghiên cứu “Hệ thống sơn tay
“Với việc giành giải ba cấp quốc
Uyên thì nguyên tắc hoạt động
cải tiến” của em Nguyễn Phạm
gia và giải nhì cấp tỉnh đã nói
của Real Act dựa trên sự tương
Phúc Đức có một số điểm còn
lên sự vượt trội về mặt khoa học
tác giữa Camera Intel RealSense
hạn chế nhất định như thiết bị
kỹ thuật của sản phẩm. Real Act
và TensorFlow. Camera giữ vai
chưa được gọn nhẹ. Nhưng với
cũng cho thấy tính nhân văn rất
trò then chốt trong quá trình
ưu điểm vượt trội hơn hẳn so
cao trong việc hỗ trợ người khiếm
hoạt động của nền tảng Intel
với sơn tay thông thường
thính, khiếm thanh trao đổi với
RealSense, với chức năng như
nên hệ thống này đã được
người bình thường được dễ dàng
con mắt người là ghi nhận các
ban giám khảo cuộc thi
hơn, giúp họ tự tin hơn trong cuộc
động tác cử chỉ của các ngón tay,
đánh giá cao về hiệu quả,
sống, cũng như bớt sự phụ thuộc
cánh tay, đầu và nét mặt người sử
tính khả dụng, ý thức
vào người khác” - Hiệu trưởng
dụng, rồi gửi dữ liệu này về máy
thực tiễn và đã giải quyết
Trường THPT Bảo Lộc Nguyễn
tính để máy tính xử lý và thực thi
được những vấn đề tồn tại
Thị Thùy Phương chia sẻ.
các tác vụ tiếp theo. TensorFlow
trong cuộc sống đề ra. “Hệ
Tuy nhiên, Hồ Nguyễn Phương
sau đó được sử dụng để nhận
thống sơn tay cải tiến” đã
Uyên cho rằng, Real Act vẫn
diện từ ngữ phù hợp. Ngoài ra,
khắc phục được động tác
còn những hạn chế, cần tiếp tục
Real Act còn được thiết lập chức
gập người xuống
nghiên cứu, cải tiến để hoàn thiện
năng chuyển ngôn ngữ nói thành
lấy sơn và
hơn trong tương lai. Hạn chế đầu
video nhân vật 3D diễn tả ngôn
đứng lên để
Em Nguyễn Phạm Phúc Đức
tiên là kích thước sản phẩm khá
ngữ ký hiệu trên cơ sở dữ liệu
sơn, thay
với bằng khen về Đề tài “Hệ thống sơn tay cải tiến”.
cồng kềnh, chưa phù hợp lắm
có sẵn. “Trường hợp chuyển đổi
vào đó người
với việc luôn phải mang theo bên
ngôn ngữ ký hiệu thành ngôn ngữ
thợ chỉ cần
người. Hạn chế tiếp theo là vì
nói, người sử dụng chỉ việc nhấn
bấm nút điều khiển, lượng sơn sẽ cùng học Trường THPT Bảo
Lộc. Thiết bị Real Act như chiếc
luôn phải mang theo bên người
nút Act to Speech tại giao diện
được phân bổ đều đặn giúp cho
nên khả năng rơi rớt Real Act
chính, rồi hướng camera vào ký
việc lăn sơn thuận lợi, nhẹ nhàng, “bánh mì chuyển ngữ” trong câu
chuyện chú mèo máy thông minh
sẽ rất cao nhưng độ bền thiết bị
hiệu cần chuyển ngữ, một lúc sau
giảm được thời gian, chi phí và
chưa chịu được những va đập
từ ngữ sẽ được phát ra dưới dạng
hiệu suất công việc được nâng lên Doraemon đã giành giải ba Cuộc
thi Khoa học kỹ thuật cấp Quốc
mạnh. Một hạn chế nữa là các
âm thanh. Còn đối với trường hợp
đáng kể. Bên cạnh đó, với thiết
linh kiện để chế tạo Real Act đều
muốn chuyển đổi ngôn ngữ nói
kế đơn giản, giá thành thấp, dễ sử gia dành cho học sinh trung học
phải nhập khẩu từ nước ngoài,
sang ngôn ngữ ký hiệu, người sử
dụng, không hao hụt sơn…, hiệu năm học 2017 - 2018 và giành
giải nhì Cuộc thi Sáng tạo thanh,
dẫn đến việc thiếu tự chủ. “Quan
dụng lại nhấn nút Speech to Act
quả tăng gấp 1,5 lần so với sơn
trọng nhất là khả năng nhận
cũng tại giao diện chính và đọc
tay thông thường, góp phần đáng thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm
Đồng lần thứ 14, năm 2018.
dạng các động tác cử chỉ người
từ ngữ cần chuyển đổi vào micro,
kể trong lĩnh vực phát triển kinh
Nói về ý tưởng sáng chế Real
sử dụng của Real Act chưa thật
một lúc sau trên màn hình thiết bị
tế, bảo vệ môi trường.
Act, em Hồ Nguyễn Phương
chuẩn xác. Nguyên nhân lỗi này
sẽ xuất hiện cử chỉ tương ứng” Thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn
là do có người cao, có người thấp
Nguyễn Công Minh chỉ cách sử
Văn Huy nhận xét: “Em Nguyễn Uyên, học sinh lớp 11A7, Trường
THPT Bảo Lộc cho biết: “Người
lại thêm khoảng cách xa - gần
dụng Real Act.
Phạm Phúc Đức là một trong
bình thường không biết ngôn ngữ
khác nhau. Ngoài ra, Real Act
Theo thầy giáo Hoàng Trung
những học sinh rất chăm ngoan,
ký hiệu mà muốn giao tiếp với
thỉnh thoảng vẫn gặp trục trặc
Sơn, giáo viên Vật lý Trường
hiền hậu. Em là học sinh giỏi
người khiếm thính, khiếm thanh
trong việc chuyển hình ảnh sang
THPT Bảo Lộc, người trực tiếp
nhiều năm liền của trường, của
thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
giọng nói và ngược lại chuyển
hướng dẫn Hồ Nguyễn Phương
lớp và luôn được nhiều bạn bè
Trong khi đó, các thiết bị chuyển
giọng nói sang hình ảnh” - Hồ
Uyên và Nguyễn Công Minh sáng
yêu mến, bởi sự năng nổ, hòa
ngữ dành cho các đối tượng này
Nguyễn Phương Uyên trao đổi.
chế Real Act - thì thiết bị này có
đồng, quan tâm giúp đỡ bạn bè.
hiện còn quá ít, giá thành lại cao
Vì vậy, mục tiêu trong thời gian
tính ứng dụng thực tế rất cao.
Bên cạnh đó, em luôn chịu khó
tới của Hồ Nguyễn Phương Uyên
“Trước hết, tính ứng dụng thực tế
tìm tòi, say mê nghiên cứu một số và khó sử dụng. Ngày nay, việc
ứng dụng công nghệ thông tin
và Nguyễn Công Minh là tiếp tục
cao của Real Act thể hiện ở chỗ
lĩnh vực mà mình yêu thích”.
trong chuyển đổi ngôn ngữ ở
nghiên cứu để Real Act ngày càng
giá thành rẻ (một máy Real Act
Với niềm đam mê cháy bỏng
dạng văn bản đã trở nên phổ biến,
hoàn thiện. “Để giải quyết những
có giá khoảng 6 triệu đồng). Thiết
trong lĩnh vực khoa học, công
vấn đề đó, chúng tôi tập trung cải
bị này lại dễ sử dụng hơn và cũng
nghệ thông tin, em Nguyễn Phạm thế nhưng vẫn chưa có ứng dụng
tiến Real Act theo hướng tích hợp
hiệu quả hơn so với các thiết bị
Phúc Đức ước mơ sau này sẽ trở chuyển đổi ngôn ngữ ở dạng ký
hiệu. Từ thực tế trên, tôi cùng
nhằm thu nhỏ kích thước, đồng
hiện có. Bên cạnh đó, Real Act
thành kỹ sư chuyên ngành thiết
Nguyễn Công Minh đã mày mò
thời nâng cấp các khả năng nhận
còn phù hợp với mọi lứa tuổi, có
kế, chế tạo ô tô.
chế tạo Real Act có khả năng
biết của thiết bị. Có như vậy thì
thể sử dụng cho nhiều đối tượng
Real Act chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu
Real Act mới trở thành một công
khác nhau” - thầy giáo Hoàng
“bánh mì chuyển ngữ” thành ngôn ngữ viết hoặc ngôn
cụ đắc lực trong việc chuyển đổi
Trung Sơn nhận xét. Cùng quan
Real Act là thiết bị hỗ trợ người ngữ nói và ngược lại chuyển đổi
ngôn ngữ dành cho người khiếm
điểm với thầy giáo Hoàng Trung
khiếm thính, khiếm thanh của 2
ngôn ngữ viết hoặc ngôn ngữ nói
thính, khiếm thanh và có thể áp
Sơn, nhưng bà Nguyễn Thị Thùy
em học sinh Nguyễn Công Minh sang ngôn ngữ ký hiệu”.
dụng rộng rãi ra thị trường” Phương, Hiệu trưởng Trường
và Hồ Nguyễn Phương Uyên,
Theo Nguyễn Công Minh Nguyễn Công Minh chia sẻ thêm.
THPT Bảo Lộc, lại đánh giá cao

Thiết bị flycam có thể quan sát những cánh rừng từ trên cao.

“MẮT THẦN” NƠI RỪNG NÚI
Không thể lội hết trong những cánh rừng bạt ngàn, nhưng làm sao vẫn giám sát được “đời
sống” của rừng và những nguy cơ bị xâm hại? Và nhờ sự trợ lực của những “mắt thần” sẽ
giúp lực lượng kiểm lâm dõi trông màu xanh bạt ngàn núi non trên quê hương Lâm Đồng.
HOÀNG YÊN

Đưa công nghệ vào rừng
Những ngày giáp tết, tôi hẹn với Chi cục
Kiểm lâm Lâm Đồng, đặt vấn đề rằng tôi
muốn nhìn thấy những cánh rừng của Lâm
Đồng mà dẫu có khát khao chạm tới cũng
không thể hiện nay ra sao. Chi cục trưởng
Nguyễn Khang Thiên hẹn tôi một buổi làm
việc, khi lên ông mở bản đồ rừng của Lâm
Đồng cho tôi xem, ông chỉ cho tôi rừng nào
là rừng đặc dụng, rừng nào là rừng phòng
hộ, rừng nào là rừng sản xuất, còn chỗ kia
một màu vàng đích thị là đất sản xuất nông
nghiệp của người dân. Ông chia sẻ, hiện
nay, tỉnh Lâm Đồng có diện tích quản lý,
bảo vệ rừng khá lớn với 596.157 ha, chiếm
tỷ lệ 61% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, trong
đó tỷ lệ che phủ rừng đạt 53,6%. Có được
con số đó, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ
của đội ngũ cán bộ kiểm lâm, người dân
và chính quyền địa phương. Ông Nguyễn
Khang Thiên còn khoe “hiện nay, lực lượng
kiểm lâm đã có nhiều hệ thống thiết bị ứng
dụng công nghệ thông minh trong việc bảo
vệ và phát triển rừng được đầu tư từ ngành
và nhiều dự án hỗ trợ. Tò mò về những công
nghệ hỗ trợ ra sao cho công tác quản lý,
bảo vệ rừng, tôi liên hệ với Vườn Quốc gia
Bidoup - Núi Bà, nơi vừa được hỗ trợ thiết
bị bay không người lái flycam do Tổ chức
JICA tài trợ nằm trong khuôn khổ hỗ trợ
Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang
giám sát tài nguyên rừng. Ông Lê Quang
Minh, cán bộ Vườn Quốc gia Bidoup - Núi
Bà cho biết, từ tháng 6/2018, Vườn bắt đầu
ứng dụng thiết bị flycam hay còn gọi là “mắt
thần” kết hợp phần mềm Pix4D Mapper Pro
để chụp, biên tập ảnh máy bay giám sát tài
nguyên rừng. Tuy mới được triển khai không
lâu nhưng công nghệ quay flycam đã và đang
tạo ra những đột phá mới mẻ trong công tác
thu thập thông tin dữ liệu, nhờ hệ thống định
vị chính xác và quan sát trực quan hiện trạng
rừng biến động trong điều kiện di chuyển
trên hiện trường khó khăn, hiểm trở. Việc phổ
biến công nghệ flycam vào thực tiễn sẽ cho
phép các cán bộ kỹ thuật có thể ngồi ở nhà và
theo dõi diễn biến rừng, đất lâm nghiệp qua
từng năm, các tác động bồi đắp của tự nhiên
và sạt lở do biến đổi khí hậu từ “trên trời”
mang lại. Trước đây, nếu muốn có những
thước phim và ảnh chụp từ trên cao, phải sử
dụng đến trực thăng với chi phí rất tốn kém
và đòi hỏi phải sử dụng cán bộ có trình độ
chuyên môn cao trong quay phim, chụp ảnh.
Giờ chỉ bằng các chuyến bay đơn giản và
một hệ thống được lập trình để xử lý hình
ảnh là đã có các thước phim chân thực và

quý giá, việc tiếp theo còn lại chỉ là tập huấn
cho cán bộ cách thực hiện các chuyến bay và
điều chỉnh máy quay, sử dụng hệ thống xử lý
hình ảnh nhuần nhuyễn.
Có dịp ngồi trò chuyện với ông Võ Danh
Tuyên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT mới
hay, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích rừng lớn,
chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến
vấn đề quản lý và bảo vệ rừng. Qua đó, tỉnh đã
có những nguồn vốn để đầu tư vào các công
nghệ bên cạnh sự quan tâm của các tổ chức
trong và ngoài nước tài trợ hệ thống công nghệ
hiện đại vào việc “quản rừng”. Điển hình như,
tại Di Linh, sau hơn một năm được đưa vào sử
dụng hệ thống Terra-i về hiện trạng sử dụng
đất được cung cấp miễn phí tại trang web của
Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế
khu vực châu Á (viết tắt là CIAT), đã giúp
nhận được thông tin cảnh báo sớm về nguy cơ
mất rừng trên địa bàn. Việc triển khai Terra-i ở
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng còn đem lại ý
nghĩa như giám sát chặt chẽ các trang trại/diện
tích trồng cà phê; giám sát việc thực hiện các
dự án bảo tồn, thủy điện... Và “Bản đồ rừng
được xây dựng bởi hệ thống Terra-i” cho ta
biết vị trí nào là rừng ở huyện Di Linh, từ đó
hệ thống sẽ tự động phát hiện những thay đổi
ở khu vực được xác định là rừng… Về số liệu
và thông tin cảnh báo mất rừng từ hệ thống
Terra-i mang tính kịp thời cao do cập nhật theo
hình thức quản lý thời gian thực. Cứ sau 16
ngày cung cấp một lần; đưa ra được mức cảnh
báo tại mỗi điểm với 3 mức độ ưu tiên là cao,
trung bình, thấp, tương ứng với diện tích được
phát hiện có sự thay đổi tại địa điểm đó. Trên
cơ sở này các Hạt Kiểm lâm và đơn vị chủ
rừng có cơ sở để lập kế hoạch tăng cường tuần
tra mặt đất, xác định hoàn thiện dữ liệu các
nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng
kịp thời. Qua đó, đưa ra cảnh báo giúp các đơn
vị liên quan tham gia trong công tác quản trị
rừng có được những thông tin cập nhật, giảm
chi phí theo dõi nhưng lại đề ra hành động ứng
phó kịp thời.
Ngoài những thiết bị hiện đại trên, lực
lượng “Cảnh sát rừng” Lâm Đồng còn được
trang bị các hệ thống thiết bị di động áp dụng
công nghệ viễn thám và GIS có sử dụng ảnh
VNREDSat-1; thiết bị ghi dữ liệu hành trình
Qstarz BT-Q1000XT để giám sát việc tuần
tra khoán quản lý, bảo vệ rừng của hộ gia
đình mà phổ biến nhất hiện nay là sử dụng
máy tính bảng có cài sẵn phần mềm cập nhật
diễn biến rừng. Toàn bộ dữ liệu rừng, đất lâm
nghiệp được theo dõi và lưu trữ trong một bộ
cơ sở dữ liệu trung tâm, được cập nhật và kết
xuất, cung cấp thông tin báo cáo bất kỳ thời
điểm nào phục vụ việc quản lý, điều hành.
Thông qua máy tính bảng, smartphone, tích

Cán bộ kiểm lâm điều khiển thiết bị flycam.

hợp hệ thống FORMIS để theo dõi, báo cáo
diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp.
Tại đây, hệ thống cho phép người dùng điều
tra, thu thập thông tin hiện trường, cung cấp
dữ liệu đầu vào cho hệ thống theo dõi diễn
biến rừng và đất lâm nghiệp chung, trên cơ
sở dữ liệu nền kiểm kê rừng toàn quốc. Ông
Nguyễn Khang Thiên cho biết thêm: Khi đưa
công nghệ vào công tác quản lý rừng, “lính
rừng” sẽ nhanh chóng phát hiện ra những vụ
cháy rừng, các điểm khai thác rừng trái pháp
luật, qua đó giúp các đơn vị quản lý có những
phương án phòng, chống kịp thời, hiệu quả
nhất; đồng thời giúp họ theo dõi diễn biến
rừng của khu vực quản lý, bảo vệ theo định
kỳ, với các cơ sở dữ liệu cập nhật và bằng
chứng theo thời gian.

Tuần tra trên đầu ngón tay
Khi mà cách mạng công nghiệp lần thứ 4
đang dấy lên vô cùng mạnh mẽ, mở ra cơ hội
cho tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực
lâm nghiệp. Và, trong thời gian qua, lực lượng
kiểm lâm đã từng bước áp dụng công nghệ
vào lĩnh vực bảo vệ rừng, để theo dõi diễn
biến rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng…
Ông Trịnh Văn Tiến, Hạt phó Hạt Kiểm
lâm Lạc Dương bồi hồi nhớ lại, vào những
năm 2005, khi ấy ông vẫn còn là cán bộ kiểm
lâm địa bàn xã Đưng K’Nớ, thời ấy điện
thoại liên lạc còn chưa phổ biến đừng nói gì
tới công nghệ hỗ trợ nghề rừng. Anh em cán
bộ kiểm lâm cứ liên tục luân phiên bất kể
ngày đêm đi tuần tra rừng. Nơi ăn, nghỉ của
các anh là những lều lán di động, nên thiếu
thốn, khó khăn đủ bề. Rừng quá mênh mông,
trong khi sức lực của đội ngũ kiểm lâm rất
nhỏ bé so với đại ngàn. Ông Tiến nói: Kể
lại lịch sử những chuyến đi rừng ngày xưa,
để nói rằng, hiện nay, nhờ các thiết bị công
nghệ, nghề đi rừng của anh em đỡ vất vả rất
nhiều, với một vài thao tác anh em có thể cập
nhật diễn biến rừng chỉ bằng các máy tính
bảng và smartphone.
Ông Nguyễn Văn Trung, Hạt trưởng Hạt
Kiểm lâm Đức Trọng chia sẻ: Ngày xưa, khi
đi tuần tra rừng, lực lượng kiểm lâm phải
sử dụng bản đồ bằng giấy và la bàn, khi
phát hiện ra một vụ phá rừng, anh em phải
dùng thước dây để đo, đếm nay có thiết bị
GPS thì không ai dám sử dụng bởi tâm lý
sợ hỏng thiết bị. Khi cuộc cách mạng công
nghệ thông tin phát triển, đòi hỏi các cán bộ
kiểm lâm phải học hỏi để áp dụng thuận lợi
cho công việc của mình. Nếu như trước đây,
việc đi tuần rừng thực sự là “không kham
nổi” do diện tích rừng trên địa bàn lớn,
trong khi lực lượng kiểm lâm lại quá mỏng,
nay khi áp dụng được những công nghệ vào

công tác quản lý, bảo vệ rừng thì công việc
trở nên tốt hơn.
Trước kia, khi có bất kỳ tác động nào vào
rừng như phá rừng, cháy rừng, xâm lấn đất
lâm nghiệp…, chủ rừng và cơ quan chức
năng phải đến địa điểm đó, dùng máy định
vị ghi lại tọa độ, tiếp đó sẽ phải sử dụng
thêm máy tính, bản đồ… mới xác định được
diện tích, vị trí, thiệt hại. Nhưng hiện tại, lực
lượng kiểm lâm, các chủ rừng và người dân
tham gia tuần tra rừng đã và đang hướng tới
việc đi tuần từ những chiếc máy tính, điện
thoại thông minh. Ông Liêng Hót Ha Bran,
cán bộ tuần tra bảo vệ rừng Thôn 1, xã Liêng
S’rônh, Đam Rông chia sẻ: “Được các cán
bộ tập huấn sử dụng chiếc điện thoại thông
minh để tuần tra rừng, đến nay, tôi đã sử
dụng thành thạo các thao tác. Chính nhờ việc
đi tuần rừng và theo dõi diễn biến rừng trong
chính chiếc điện thoại di động của mình, mà
công tác tuần tra, quản lý và bảo vệ rừng trên
diện tích tôi nhận khoán tốt hơn rất nhiều.
Bởi mọi diễn biến của rừng đã được cập
nhật, để từ đó tôi sẽ có biện pháp báo cho lực
lượng chức năng ngăn chặn kịp thời”.
Ông Nguyễn Khang Thiên khẳng định,
việc áp dụng công nghệ vào quản lý rừng
là việc cần thiết hiện nay, bởi nếu không có
công nghệ, việc quản lý sẽ tiếp tục gặp nhiều
khó khăn, và hiệu quả của công tác quản lý
sẽ không cao. Khi được hỏi liệu việc áp dụng
công nghệ ở đây có gặp khó khăn, ông Thiên
cho biết: Việc áp dụng công nghệ khó hay dễ
là do kiểm lâm ở đó có nhận thức được sự
quan trọng của công nghệ hay không thôi.
Hiện nay, Lâm Đồng cũng đã được rất nhiều
tổ chức hỗ trợ các thiết bị công nghệ và phổ
quát máy tính, smartphone cho các trạm kiểm
lâm để đưa công tác quản lý, bảo vệ rừng
một cách tốt nhất.
Ông Võ Danh Tuyên, Phó Giám đốc Sở
NN&PTNT nhìn nhận, nếu những cánh
rừng Việt Nam được “số hóa”, được quản
lý, bảo vệ theo nền tảng nguyên tắc 4.0 thì
chắc chắn mọi thứ sẽ trở nên đơn giản và
minh bạch vô cùng. Khi đó, lực lượng kiểm
lâm và chủ rừng sẽ hạn chế được việc đi
lại, giám sát ở trong rừng. Thay vào đó, họ
chỉ cần “bước vào thế giới công nghệ” để
đi tuần rừng. Đây được coi là một bước đột
phá trong công tác quản lý và bảo vệ rừng,
nên trong thời gian tới, Sở NN&PTNT sẽ
trình UBND tỉnh những kế hoạch trang bị
thêm các thiết bị công nghệ mới như công
nghệ viễn thám, quản lý địa hình địa lý
toàn cầu, cảnh báo phòng cháy chữa cháy,
cập nhật theo dõi diễn biến rừng ngành lâm
nghiệp để bảo vệ rừng Lâm Đồng ngày
càng thêm xanh.

25

Truyện ngắn: ĐỖ KIM CUÔNG
Minh họa: PHAN NHÂN

hi tôi ra đời, cả cha mẹ tôi đều trở thành những
người thất nghiệp. Không nhà cửa. Không ruộng
vườn. Mẹ tôi mỗi sớm bày cà phê ra bán ngoài
vỉa hè cho những người lao động. Cha tôi chạy xe
ôm để kiếm tiền nuôi vợ con. Nói như bác Tư Kèn - “Cô chú
ấy đều là những người có danh, có giá, biên chế nhà nước, có
lương đàng hoàng… Ấy vậy mà họ dám rũ bỏ tất cả để làm dân
thường. Thiệt là uổng - Rít xong hơi thuốc lá cuốn tổ sâu, bác tặc
lưỡi - Người ta bỏ ra cả đống tiền xin việc còn chả được. Cô chú
Hào bỏ việc như không. Đúng thiệt là trẻ người non dạ, coi trời
bằng vung”. Bác Tư Kèn giương mắt nhìn soi vào mặt tôi như
nhìn con chim công trong vườn kiểng. Như thể không tin bác
hỏi: “Vậy cháu là con cô Ba Hiền, thiệt hả?”.
Đấy là cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi với bác Tư Kèn sau 15
năm tôi trở lại cao nguyên. 15 tuổi, tôi lớn phổng phao, xinh đẹp,
nói giọng Bắc đặc sệt, không nói ngọng n với l. Ấy là cũng bởi
tôi luôn được mẹ rèn giủa bằng phẩm chất và nghề nghiệp của cô
giáo dạy văn cấp II. Bữa ấy xuống xe, tôi say nôn ra mật xanh,
mật vàng. Bác Tư Kèn chở tôi trên chiếc xe đạp thồ, nhem nhúa,
cũ nát từ bến xe về tá túc tại nhà ông bà ngoại. Thỉnh thoảng bác
lại khen tôi “giống mẹ như chang!”.
Ngoại tôi, một người đàn bà xuất thân trong gia đình khá giả,
sống bằng nghề buôn bán, lần đầu tiên nhìn thấy đứa cháu sau
nhiều năm xa cách, ứa nước mắt thương cảm. Thương cho sự
nghèo khổ của một đứa cháu ngoại mà bà nâng đỡ, cưu mang tôi
từ khi còn trong bụng mẹ. Còn trong ánh mắt của đám anh chị
em con dì, con cậu họ hàng ruột thịt của mẹ tôi, chúng vừa tỏ ra
ngạc nhiên thích thú vì có một người chị họ dân Bắc, vừa có ý
coi thường cái cách ăn mặc tuyềnh toàng, đơn giản của tôi, vốn
quen sống nghèo khổ, tằn tiện.
Thêm một vài năm nữa, tôi mới vỡ lẽ ra nhiều điều về cuộc
tình của cha mẹ. Trong suy nghĩ của nhiều người quen biết cha
mẹ tôi ở thành phố này, việc hai người yêu nhau và đi đến hôn
nhân là chuyện động trời. Một anh sĩ quan quân đội làm nghề
đặc biệt, đảng viên, đang sống và công tác ở một vùng mới giải
phóng, trong rừng còn đầy rãy Phun-rô, phản động chống phá
cách mạng, thiếu gì đối tượng lại đi yêu một cô giáo dạy văn có
gia đình thành phần tiểu thương, gia đình có người đi lính cho
chính quyền cũ. Chỉ riêng cái chuyện lý lịch, gốc tích nhà vợ là
không được. Là mất lập trường. Là không thuận lẽ đời.
Ông nội tôi, một cán bộ tham gia cách mạng từ thời kháng
chiến chống Pháp ở vùng địch hậu Hà Nam Ninh, từng có chân
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Một hôm, ông nhận thư của anh
con trai trưởng báo tin sắp cưới vợ là người như thế… như thế.
Trong bữa cơm chiều, ông gầm lên như con thú bị trọng thương.
“Không được! Ai ngờ nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà”. Bàn
tay sần sùi gầy guộc của ông không kìm nén được sự tức giận,
đập mạnh lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, long đinh. Be rượu đặt trên
mặt bàn rung lên bần bật. Ly rượu mới rót ra chưa kịp uống sóng
sánh trào ra mặt bàn. Bà nội tôi vốn là người nhà quê, đến lúc về
già mới được hầu hạ chồng sợ xanh mắt mèo, đứng co rúm sau
hàng cột, không dám hé răng. Hình như chưa hả giận, ông chửi
“Thằng con bất hiếu, nó phản bội tổ tông, phản bội công lao nhà
trường XHCN nuôi dạy nó… Tôi phải bắt nó về quê chứ không
để đi tha phương cầu thực, trở thành đứa bất lương như thế này”.
Ông bà ngoại tôi nghe tin con gái yêu người xứ Bắc đang
làm việc nhà nước cũng không vui vẻ gì. Nhưng ông vốn hiền
lành, không nói gì. Bà ngoại cắn răng, đành chịu thua đứa con
gái ương bướng. Hai gia đình không thuận tình cho đôi trai gái
lấy nhau. Nhiệm sở cha tôi đang làm việc càng phản đối quyết
liệt. Mấy phen ông phải làm kiểm điểm. Lời to nhỏ, khuyên can
khôn dại nhưng không thể nào thuyết phục nổi, tính gan lì của
cha tôi. Đám cưới diễn ra. Phía bên nội lấy cớ tàu xe đi lại khó
khăn, đường đi cách trở không ai vào dự. Một lễ ăn hỏi đơn giản.
Không đưa dâu, đón dâu, không một tiếng pháo nổ. Không xe
con chăng đèn, kết hoa. Một đám cưới với dăm bảy mâm
cỗ bày trong không gian nhà ngoại. Đơn
vị cha tôi chỉ có một
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vài người bạn chí cốt dự đám cưới và không khỏi ngậm ngùi.
Cưới xong, bà ngoại cho cha mẹ tôi ở tạm trong gian nhà ngang
vốn trước đây làm nhà kho. Đã nhiều lần, tôi tự hỏi, tự cắt nghĩa
mối tình đầy tai ương, trắc trở này. Và chỉ có một cách trả lời: đó
là sức mạnh của tình yêu. Vì chỉ có yêu, một tình yêu mãnh liệt
và không tính toán hơn thiệt mới giúp cho cả cha tôi, mẹ tôi có
đủ dũng khí đạp qua mọi điều ong, tiếng ve, qua cả sự ngăn cách,
kỳ thị xã hội áp đặt, định kiến. Cha tôi không phiền lòng khi nhận
quyết định ra khỏi ngành. Mẹ tôi sau mấy năm đi dạy học cũng
giã từ đám trò nhỏ dễ thương để được sống với người mình yêu
thương. Mẹ tôi ngày ngày không còn được mặc chiếc áo dài, đạp
xe tới trường là buồn lắm. Đi dạy học là nghề mẹ tôi đã từng ao
ước từ khi còn là một nữ sinh yêu kiều, mơ mộng.
Đã có lần vào ngày nghỉ tôi về thăm nhà ngoại. Tôi lén nhìn
gian nhà nhỏ lợp tôn phía sau, liền kề với nhà bếp, bây giờ không
ai ở trống vắng, lạnh lẽo. Bức tường rêu phong ẩm mốc. Những
chiếc lá khô rơi lả tả xuống mái tôn, trong cái nắng bỏng rát giữa
ngày hè. Tôi tự hỏi: chả lẽ ta ra đời từ đây? Vào những năm “tám
mươi, chín mươi” cuộc sống còn nhiều khó khăn, đường sá xa
xôi cách trở, người Nam kẻ Bắc trong gia đình nhà ngoại chả

kẹo lạc. Cha tôi vốn gan lì, hệt như những lần khi xưa vác súng
đi bắt cướp, đuổi Phun-rô, phá án, ông lầm lũi, cam chịu. Đến
khi chỉ còn hai cha con, cha tôi nói với ông nội mỗi câu: “Thưa
thầy mẹ, con đưa vợ con về. Có điều gì không phải xin thầy mẹ
thông cảm!”. “Tùy anh chị!”. Ông nội tôi nói sẵng lạnh lùng
và cầm chiếc đóm châm lửa hút thuốc. Còn tôi, bé bỏng như
một cây nấm, ngơ ngác nhìn con chó vàng đang vẫy đuôi ngoài
chân đống rơm, nhìn cây cau ở cạnh bể nước có chùm quả đeo
nặng, chợt buông một câu thật ngô nghê: “Mẹ ơi, coi kìa, cây
cau đẻ nhiều con quá”. Nội tôi đang nhả khói thuốc bật cười,
rơi cả kiếng.
Tôi vẫn còn nhớ trận đòn của mẹ tôi năm tôi lên sáu, khi lần
đầu được cắp sách đến trường. Tôi ghét đi học, phải đến ngồi
cạnh những đứa trẻ con không hề quen biết. Cầm chiếc cặp bên
trong có những cuốn vở, tôi đã vất ngay xuống nền sân ẩm ướt.
Mẹ tôi trợn tròn đôi mắt, bà kéo tôi ra ngay sau bụi tre ở đầu cổng
và phát đánh “đét” một cái vào lưng tôi. Tôi bặm môi “ứ” thèm
khóc. Khóc là hèn - cha tôi bảo vậy! Tôi giương mắt nhìn lại mẹ.
Chính mẹ tôi lại bật khóc. Bà ngồi sụp xuống và ôm tôi vào lòng,
nói: “Con ơi, chỉ vì con, vì em con mà mẹ phải chịu đựng như
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mấy ai nhắc nhở quan tâm tới cha mẹ tôi. Có lần, tôi hỏi mẹ:
“Sao mẹ dám theo cha về Bắc?”. Mẹ tôi cười độ lượng. Mãi sau
mẹ tôi mới bảo: “Ông nội dọa tự tử, nếu ba con không về. Còn
mẹ… Mẹ muốn chứng tỏ cho mọi người biết-cuộc sống cơ cực
đến mấy, còn có một tình yêu”. Tôi phì cười nghe mẹ nói. Mẹ
tôi vốn là một người đa cảm, sống có phần lãng mạn. Từ lúc
còn là thanh nữ bà đã chất chứa biết bao những mối tình chỉ có
trong tiểu thuyết. Nhưng tình yêu trong sách vở không bao giờ là
cuộc đời. Tôi nghĩ vậy. Đã có lần tôi to tiếng đôi co với chồng về
chuyện dạy con, về chuyện chọn màu gạch lát nền, chúng tôi cãi
nhau ra trò. Khi đã nguôi ngoai cơn giận, tôi nửa đùa, nửa thật
bảo anh: “Anh có tin là khi yêu nhau, ta mới chỉ hiểu nhau được
10%, nhiều nhất là 20% không?”. Chồng tôi, trợn tròn mắt bảo:
“Em chỉ vẽ chuyện. Đã lấy nhau thì phải lo cho con cái, lo làm
thật nhiều tiền… Anh là một người làm kinh tế việc tính toán lỗ
lãi bây giờ là quan trọng nhất. Anh không có suy nghĩ theo kiểu
nghệ sĩ như em!”. Hết chuyện! Tôi chỉ biết cười trừ.
Nhưng tôi thấm thía những năm được sống trong cái làng
Lầm bé nhỏ ven bờ sông Đáy. Tôi vẫn không quên chuyến
tàu Bắc Nam, cả gia đình tôi chuyển nhà với ba bốn cái bao tải
chứa xoong chậu, bát đĩa, quần áo… và cả một tạ gạo, vài cân
cà phê hạt mang về làm quà. Tôi như một chú mèo con ngoan
ngoãn nằm lọt thỏm giữa cái khe hẹp của hai hàng ghế, chất đầy
gạo ngô, xoài, cau, cá khô, nước mắm của cánh buôn chuyến
đường dài. Tàu đi hai ngày ba đêm từ ga Nha Trang mới về tới
ga Nam Định. Thêm một chuyến xe lam chạy về làng. Lần đầu
tiên tôi được nhìn thấy những con bò, con dê tha thẩn bên sườn
núi đang tung tăng bứt lá ăn. Làng Lầm của tôi nằm lọt thỏm
giữa một vùng đồng bằng bao quanh là những rặng núi đá vôi
có những hình thù kỳ dị. Cuộc đón tiếp cha mẹ tôi và đứa cháu
gái đứng đầu một tộc họ, diễn ra không mấy vui vẻ. Mẹ tôi giữ
thái độ im lặng. Bà đã rũ bỏ tất cả những kỷ niệm êm đềm, đẹp
đẽ thời con gái để chấp nhận theo chồng về quê. Sau này tôi
mới biết, trong ý niệm của ông tôi và những người có quyền
chức ở làng, ở xã cho rằng: cha tôi - con trai cả của một ông
Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ vì lấy vợ - con gái một gia đình không
có lý lịch trong sạch, về làng “trắng tay, làm anh dân thường”
đã là sự xỉ nhục cho làng mạc, dòng họ. Ông nội tôi ngậm đắng
nuốt cay khi gặp con trai, con dâu và cháu nội. Không có tiệc
rượu, bữa cơm cúng gia tiên chỉ có một số bà con thân thiết
tới thăm, uống nước chè suông, nhai

thế này đây. Ba mẹ chịu nhục, chịu khổ để cố cho các con có
miếng cơm, manh áo hơn người. Để nói với người ta rằng - ba
mẹ đã thương nhau thì có thể làm được tất cả. Con phải thương
mẹ, con phải đi học, học cho giỏi nhất cái làng này”.
Có thể, hôm đó tôi chưa hiểu hết những điều mẹ tôi nói
nhưng tôi cũng nghe lời bà, đeo cặp đến lớp học trường làng.
Bản tính của tôi ham chơi, hơn là ngồi học. Năm tuổi tôi đã
biết theo bà nội dắt con trâu được hợp tác xã nông nghiệp làng
Lầm “ưu ái” ông nội là lão thành cách mạng, phân cho chăn
dắt, chăm bẵm để lấy mỗi năm vài trăm điểm. Nuôi trâu còn có
cái lợi là có phân để bón ruộng. Tôi cũng là những đứa trẻ lanh
mắt, lẹ tay vào mỗi buổi sáng chạy nhanh trên con đường làng
để cắm cành tre vào bãi phân trâu còn nóng hổi, bốc khói, ngai
ngái mùi cỏ khô. Bà nội, các cô tôi lát nữa sẽ ra xúc đống phân
trâu vào chiếc rổ sảo, đưa về nhà ủ phân xanh, bón ruộng. Buổi
chiều, theo mấy đứa trẻ trong xóm ra bờ mương be bờ, tát cá.
Mặt mũi lấm lem bùn đất.
Nhưng điều này là có thật: Mẹ tôi đã chứng minh cho ông bà
nội tôi, cả dòng họ Vũ cho bà con làng Lầm, bà không phải là
một đứa con gái quen ăn chơi đua đòi, chỉ biết ăn bám chồng,
móng tay móng chân sơn xanh, sơn đỏ “đi ra quét ngõ cũng
phải bôi kem, son phấn” - như những kẻ xấu miệng truyền tụng,
loang ra làng trên xóm dưới.
Làng Lầm, quê tôi - một điển hình của làng quê xứ Bắc. Gần
như cả làng đều là nông dân. Quá nửa số gia đình đều có con, em
đi bộ đội. Nhiều người là thương binh, liệt sĩ. Thương binh, bộ
đội phục viên về làng cũng lại làm anh dân cày. Tháng ba, ngày
tám đàn ông ngồi bế con cho vợ đi làm thuê, cuốc mướn. Họa
hoằn lắm mới có một vài người đi “thoát ly”, cũng chỉ làm anh
công nhân cầu đường hoặc ngồi bơm xe, vá lốp ở ngoài cây đa
đầu cổng làng. Trong làng, hàng quán duy nhất là gánh hàng xén
của mụ Mến ở gần đình bán vài ba cuốn vở, cây bút, cây kim,
sợi chỉ. Ai muốn mua thứ khác thì ra “bách hóa” của hợp tác xã
bán theo sổ, theo hộ khẩu. Hàng hóa cũng không có gì nhiều.
Làng Lầm không có chợ. Ngay gốc đa đầu làng, mỗi buổi sáng
có vài ba người đi buôn hàng rong quanh các làng sang bán mớ
tép khô, cá khô, bìa đậu, nước mắm, muối… Một vài anh đi câu
cá đêm, đi đánh dậm, đi cất vó tôm có được con
tôm, con tép, xâu cá nào cũng
mang tới

gốc đa, đổ tôm cá ra mấy tàu lá chuối ngồi bán. Món điểm tâm
sang nhất là gánh bánh đúc lạc, bánh bèo của bà Quy người làng.
Bánh bèo đổ ra bát lót lá chuối. Chỉ những người ốm, người già,
trẻ con gia đình khá giả mới có tiền ăn thứ quà quê ấy. Nội tôi, có
lương hưu, cả tháng ông cũng chỉ dám mua bánh đúc, bánh bèo
một đôi lần, ăn sáng. Tôi là cháu gái nội, đầu bảng được ông cho
nửa cái bánh bèo hoặc một miếng bánh đúc có vài hạt lạc, đã là
oách lắm! Bà nội, ba mẹ tôi, các cô tôi thì đừng hòng mơ tưởng
được ông cho ăn bánh đúc, bánh bèo. Họ lót dạ bằng khoai lang,
ngô hầm để đi làm đồng.
Những ngày đầu về làm dâu, lần đầu tiên mẹ tôi vào bếp nấu
cơm. Cơm nấu nồi đồng, đun bằng rơm suýt làm cháy nhà. Mùa
tháng năm trời nóng, để nấu chín được một nồi cơm to cho cánh
thợ gặt ăn đâu phải dễ. Mẹ tôi nhét đầy rơm vào trong chiếc bếp
được kê bằng ba ông đầu rau đen nhẻm. Rơm khô bén lửa bốc
cháy đùng đùng. Mẹ tôi sợ quá hét toáng lên, may mà cha tôi ở
gần đấy, hắt nước dập tắt được ngọn lửa. Ấy vậy mà chỉ một thời
gian ngắn, mẹ tôi đã có thể làm được mọi việc từ chuyện cơm
nước, giã cua, làm lươn, làm ốc, phụ giúp cha tôi việc đồng áng,
cày cuốc, tát nước, chở phân ra đồng, chăm sóc vườn cây, luống
khoai, trồng rau trên mảnh đất phần trăm của nhà. Không bao
giờ tôi còn được nhìn thấy mẹ tôi tha thướt trong những chiếc
áo dài như đã từng nhìn thấy bà mặc trong những tấm ảnh cất ở
album, thỉnh thoảng lại giở ra xem vào những lúc cả nhà ngồi
trên chiếc giường gỗ xoan ọp ẹp ở gian nhà ngang, vừa ăn ngô
rang vừa coi ảnh trong ánh điện đỏ quạch. Làng Lầm gần đường
quốc lộ, gần ga xe lửa. Đứng từ cổng nhà tôi, vào mỗi buổi chiều
nhìn thấy rõ những toa tàu đen trũi, lầm lũi nhả khói đen trời.
Ban đêm tiếng còi tàu vào ga nghe càng róng riết, heo hắt.
Nhưng cả cha và mẹ tôi đều có chung một ý tưởng là không
chịu chấp nhận phận nghèo. Đã có lần, tôi nghe ông bảo mẹ tôi:
“Mình đã mất tất cả: nghề nghiệp, danh dự, sĩ diện với bà con
làng xóm thì mình ngại gì không bung ra làm ăn để kiếm tiền”.
Danh dự và sĩ diện của ông, sau này tôi hiểu, ý ông muốn nói
đến mình không phải người nhà nước, không có lương, không
có tem phiếu, không được bà con trong làng kính trọng (!). Cha
mẹ còn được chút ít vốn còm cõi nhờ buôn bán thuốc tây, thuốc
lá ngày ở Tây Nguyên. Vàng đổi ra tiền đem đi buôn. Buôn vải,
buôn áo quần, thuốc lá, phân đạm, buôn gạo, buôn xoài, từ Nam
ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Có chuyến một vốn bốn lời, cũng có
chuyến mất sạch. Nhưng tôi biết chắc một điều, nhờ buôn bán
mà cuộc sống gia đình tôi khá lên. Ngôi nhà mái rạ, tường đắp
đất trộn rơm được cha tôi dỡ ra thay thế bằng một ngôi nhà xây
ba gian, đổ mái bằng, có cầu thang leo lên sân thượng. Vào mỗi
buổi tối oi nồng, nóng bức cả nhà tôi leo lên đấy, rải chiếu ngồi
ngắm trăng. Cha tôi đã mua được một chiếc Hon đa 67, thỉnh
thoảng chở cả nhà ra thị xã Ninh Bình hay vào Tam Điệp ăn phở
bò. Có lần ông còn đưa hai mẹ con vào tận trong núi coi đền
thờ vua Đinh, vua Lê và cho ăn thịt dê. Vào những năm “chín
mươi”, khi chiếc ti vi còn là thứ xa xỉ cha mẹ đã sắm được ti vi
màu và đầu máy chiếu video, để kinh doanh chiếu phim cho cả
làng xem. Nội tôi thấy thằng con “trời đánh, thánh vật” - như ông
thường nói, ăn lên làm ra, lại tỏ ra bực bội, luôn mồm chửi: “Tiên
sư mày! Đi cho lắm vào, cái hay cái tốt không học, toàn mang
những thứ “văn hóa đồi trụy” về phá nát làng…”. Chửi vậy thôi,
nhưng vào những tối thứ bảy, chủ nhật chiếu phim “Công lý và
báo thù”, “Tam quốc diễn nghĩa”, phim chưởng Hồng Kông,
ồn ào không ngủ được, ông nội lại lững thững ghé mắt vào
xem. Và chỉ đến khi tên tuổi cụ Vũ Đào làng Lầm được réo to
trên chiếc loa treo ở cây gạo đầu làng, ông mới ngã ngửa người
ra, ngỡ ngàng. Cô phát thanh viên còn nói rõ: Cụ Vũ Đào là
người có công đóng góp hơn một nửa số tiền xây lại nhà thờ tổ
đã bị phá đi từ chống Pháp và một khoản tiền lớn để dựng lại
đình làng. Buổi đêm, lúc vắng người, ông căn vặn hỏi con trai
“Tiền đâu? Vợ chồng anh ăn cắp hả?”. Ông con trời đánh trả
lời: “Tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng con làm ra, cũng là
tiền của thầy mẹ! Con thay thầy dựng lại nhà thờ tổ? Cúng giỗ
hàng năm, kẻo con cháu quên tổ tông, ông bà!”. Đúng quá, nội
tôi cứng họng, thở dài. Những ao đầm ở làng Lầm xưa nay hợp
tác xã bỏ hoang, giao cho xã viên “nuôi cá cá chết, thả bèo bèo
tan”. Cha tôi đấu thầu với hợp tác xã, ông thuê
người, thuê máy xúc nạo vét
mua cá giống,

ba ba, lươn đem về nuôi… Ba ba, tôm cá xuất khẩu, bán cho
nhà hàng Hà Nội. Trúng to! Vào ngày giỗ tổ, cha tôi là người
tập hợp anh em họ mạc mổ lợn, làm vài chục mâm cơm mời
anh em trong họ và đãi khách.
Có một chuyện mà cha tôi và chú Thoản sẽ ân hận suốt đời.
Chú Thoản gọi cha tôi bằng anh, nhưng hơn cha tôi tới mươi
tuổi. Chú Thoản là thương binh, bộ đội chống Mỹ về làng được
bà con tín nhiệm bầu vào chức Chủ tịch xã, Phó Bí thư Đảng ủy.
Một hôm, chú Thoản đến gặp cha tôi bàn công chuyện làm ăn.
Ông nội tôi đang ngồi dí sát tai vào chiếc đài pin nghe tin tức.
Thấy cháu đến chơi, ông ra ngồi ghé hút thuốc lào hóng chuyện.
Bất chợt chú Thoản bảo ông nội: “Ông này, kỳ tới họp chi bộ
chúng con có ý xin phục hồi đảng viên cho anh Hào. (Hào là
tên cha tôi)”. Nghe thủng câu nói, chợt mắt ông tôi trợn ngược:
“Anh nói thật hay đùa?”. “Lại chả thật! Chú ấy nuôi sống nửa cái
làng này bằng nghề phụ. Không tham ô, tham nhũng, hết lòng
với người bà con… Đảng viên thì cũng chỉ đến vậy!”. Nội tôi
vụt đứng dậy. Ông cầm chiếc se điếu chỉ thẳng vào mặt anh Chủ
tịch xã: “Cái thằng này mà là đảng viên ư? Nó thoái hóa, biến
chất… Các anh láo… Các anh định phá đảng hử… Tôi… Tôi
sẽ kiện…!”. Nói chưa dứt câu, nội tôi ngã vật xuống nền nhà,
mắt trợn ngược, sùi bọt mép. Ông nội phải đi nằm viện ở tỉnh
mất nửa tháng. Mẹ tôi, cha tôi lo thuốc men, cơm nước chu toàn,
nhưng từ dạo ấy nội tôi liệt hẳn một bên cánh tay, tiếng nói méo,
không còn tròn vành rõ chữ. Ông không bao giờ nói chuyện với
cha tôi nữa. Có việc nhà, ông gọi mẹ tôi vào nói lại với cha tôi.
Nhưng từ ngày gia đình tôi trở nên khá giả, có chút vốn liếng,
mẹ tôi lại là người không vui. Trong bà chất chứa một nỗi buồn
sâu thẳm. Bông hoa đầu tiên chào đời là tôi còn được cưng nựng,
quý mến nhưng đến bông hoa thứ hai, em gái tôi ra đời đã nhìn
thấy những ánh mắt ngán ngẩm của gia đình bên nội, của cha tôi,
của bà con họ mạc. Họ mong mẹ tôi sinh hạ một hoàng tử để có
đứa cháu nội đích tôn, tộc trưởng dòng họ Vũ cho thế kỷ XXI.
Lần đẻ thứ hai, em Diệp phải mổ? Mẹ lại bị cắt dạ con. Niềm hy
vọng có một đứa cháu đích tôn không còn nữa.
Nhiều ngày, nhiều tháng, cha tôi vắng nhà luôn. Phần thì mải
lo công việc nuôi tôm cá, hùn tiền vay ngân hàng mua máy cày,
máy bơm nước, mở doanh nghiệp dịch vụ sản xuất nông nghiệp,
đi giao đãi với các quan chức hàng huyện, hàng tỉnh để nhờ họ
giúp đỡ làm ăn. Cái tài nói chuyện và uống rượu của cha tôi
được phát huy tối đa. Có bận ông đi dăm bữa, nửa tháng mới về
nhà. Áo quần nồng nặc mùi rượu, thuốc lá và cả mùi son phấn.
Kinh tế gia đình tôi khá giả. Khuôn viên nhà cũ chật hẹp, cũ kỹ.
Ngôi nhà mái bằng trở nên lạc hậu, lố bịch so với những ngôi
nhà tầng hiện đại đã bắt đầu mọc lên ở thành phố. Cha tôi quyết
định đập đi căn nhà mái bằng. Trên mảnh vườn của nội tôi giờ
được dựng lên một ngôi nhà xây ba tầng, kiểu dáng nhà hiện đại,
thiết bị nội thất sang trọng. Nội tôi vẫn giữ ngôi nhà lợp ngói ta
xưa kia, chỉ đồng ý cho cha tôi thay mấy cây cột đã bị mọt; lật
hàng gạch đỏ luôn ẩm ướt thay bằng gạch hoa. Cha tôi dành hẳn
một phòng tầng một ngôi nhà xây để làm chỗ ở cho ông bà nội,
nhưng ông kiên quyết không ở ngôi nhà tây. Ông cũng chẳng
mấy khi bước chân lên ngôi nhà “địa chủ” (!). Nhà “địa chủ” là
chữ ông nội tôi gọi căn nhà của cha tôi với một giọng mỉa mai,
thù ghét. Nhưng nội tôi không còn sức khỏe và tài lực gì để phế
truất quyền thừa tự của anh con trai trưởng. Cha tôi bỗng dưng là
người có tiếng nhất làng. Lãnh đạo cấp trên, thỉnh thoảng lại mời
cha tôi đi họp, cấp dưới nể phục. Như thể trêu tức ông nội, cha
tôi mua xe con, xe tải đủ cả. Hàng trăm hộ dân biết ơn cha đem
lại việc làm cho con cháu họ, dù chỉ là làm công hưởng tiền theo
thời vụ. Ở nhà quê, mỗi ngày đi làm kiếm được vài chục đồng đã
là quý. Cha tôi còn lập ra tổ thợ xây, tập hợp những thợ nề giỏi
quanh vùng, đấu thầu công trình xây dựng của huyện, của tỉnh.
Nhiều người trong làng, trong xã vui vì kiếm được công ăn việc
làm, có thêm tiền đưa về cho vợ con. Công việc cực khổ, vất vả
nhưng còn hơn đói nhăn răng, không việc làm.
Chỉ thương mẹ! Nỗi buồn của một kẻ tha hương luôn đeo bám
bà. Từ khi tôi hiểu được vị mặn của nước mắt, tôi thường bắt gặp
bà khóc thầm, nét mặt luôn u ám, ít nụ cười vui. Quan hệ giữa
cha và mẹ không còn mặn nồng ấm áp như trước. Một hôm, chỉ
có hai mẹ con ở nhà, mẹ bảo: “Dạo này mẹ không ngủ được con
ạ!”. Tôi nhìn kỹ gương mặt bà. Mắt mẹ quầng thâm làn da trắng
mịn, đôi mắt mơ mộng xưa kia giờ đuôi mắt đã xuất hiện những
nếp nhăn. Mẹ lại bảo: “Đêm nào mẹ cũng mơ thấy cảnh

đồi núi chập chùng. Có bận mẹ còn mơ thấy hai mẹ con đuổi
nhau giữa sườn đồi mọc toàn hoa lau, hoa dã quỳ vàng rực…
Đẹp ơi, là đẹp!”. Trong đáy mắt của bà lóng lánh ngấn nước.
Mẹ tôi bỏ nhà đi vào một ngày cuối năm. Dạo ấy, cha tôi có
công chuyện, đánh xe đi biên giới mua hàng. Đến trưa, rồi chiều
tìm khắp trong làng, ngoài bãi không thấy mẹ tôi. Không ai biết
mẹ tôi đi đâu. Về sau phát hiện khi dời khỏi nhà, bà chỉ mang
theo một túi nhỏ, đựng vài bộ áo quần và đồ nữ trang. Bà để lại
một mảnh giấy nhỏ gửi cho cha tôi. Vỏn vẹn có mấy dòng: “Tôi
sống với ông 15 năm. Đã có một tình yêu. Đã làm tròn bổn phận
của một người vợ, người mẹ, với ông bà nội, với con cái. Gia
đình ta cũng đã đủ ăn, đủ mặc, đảm bảo cho con cái sống yên ổn,
hạnh phúc. Giờ là lúc tôi phải ra đi”. Mẹ dành riêng cho 2 chị em
tôi một dòng. “Uyên và Diệp thương! Mẹ yêu các con. Mẹ luôn
che chở cho các con!”.
Diệp - em gái tôi chưa tới mười tuổi, đang đi học ở trường
làng. Về nhà thấy mất mẹ, òa khóc. Ông nội, bà nội ngậm tăm.
Thương cháu mà chả biết làm gì. Cha tôi vẫn chưa về. Con Diệp,
vừa la hét, vừa khóc chạy ra ngoài cánh đồng tìm mẹ. Những
mảnh ruộng cuối năm xanh mướt ngô, khoai, rau vụ đông. Ngan
ngát một màu hoa cải vàng. Thảng thốt tiếng còi tàu vọng lại
chìm trong màn mưa phùn trắng đục.
Cha tôi nhắn tin trong mục “Tìm người nhà mất tích” trên Đài
Phát thanh - truyền hình tỉnh. Cha cử người vào Tây Nguyên, dò
hỏi tung tích mẹ tôi phía bên ngoại. Ông bà ngoại và các cô các
dì hoảng loạn. Không một ai biết mẹ tôi ở đâu. Con người chứ
đâu phải là hạt cát. Có một vài cái xác chết trôi sông, cả nhà túa
đi tìm, nhưng không phải mẹ. Một thời gian sau, cha tôi đã có thể
ung dung đi lại công khai giới thiệu với mọi người về người đàn
bà trẻ chưa tới tuổi 30 đã đem đến cho ông một niềm hy vọng,
là cái thai trong bụng, một bé trai 7 tháng tuổi, đủ để nối dõi tông
đường. Nhưng “bà mẹ kế” của tôi sống ở thành phố chứ nhất
quyết không cam chịu về làm dâu ở làng Lầm.
Thêm hai mùa đông nữa, khi tôi vào Tây Nguyên theo học
ở một trường nghệ thuật, tôi mới được gặp mẹ. Mẹ tôi không
chết, cũng chẳng mất tích. Bà chỉ im lặng, âm thầm đau khổ
sau những năm chung sống với cha tôi. Cắn răng chịu đựng tất
cả mọi nỗi ưu phiền. Mẹ lặng lẽ tự giải thoát mình tìm đến một
khung trời tự do. Xã hội chuyển đổi, mẹ tôi trở về với nghề buôn.
Nhờ trúng cà phê mấy vụ vốn liếng của mẹ tôi tăng nhanh. Bà
trở về với mảnh đất Tây Nguyên, mua đất xây nhà. Từ việc tôi
được đi học ở trường nghệ thuật, chuyện ăn chuyện mặc, sống
trong khu ký túc xá của nhà trường, một tay mẹ tôi lo cả. Quen
biết với những người bạn cũ, họ sẵn lòng giúp đỡ mẹ tôi. Sự
khoáng hoạt, lanh lẹ trong cuộc sống thương trường và khi vận
hội đến đã cho mẹ tôi tất cả. Nhà cửa, trang trại trồng cà phê, hồ
tiêu, cao su, tiền bạc, các tiện nghi sinh hoạt… Cái thiếu nhất
của bà là một tình yêu và hạnh phúc gia đình đầm ấm, nề nếp
như bà hằng mong ước. Tôi, em Diệp - những đứa con của bà
vẫn không bù đắp được. Trong sâu thẳm, bà vẫn còn yêu cha
tôi. Tình yêu một thời đã đem đến cho mẹ tôi cả niềm vui và
nỗi buồn, đi qua những tháng năm cơ cực, nghèo hèn, đau khổ
nhưng lại giúp cho bà hiểu ra sức mạnh nội tại ở chính mình và
giá trị của cuộc sống.
Bây giờ tôi đã là diễn viên trong một đoàn nghệ thuật. Đã có
gia đình riêng. Chồng tôi là kỹ sư công nghiệp, làm chủ một
doanh nghiệp khai thác đá. Gia đình nhỏ của tôi có nhiều niềm
vui, nhưng không khỏi có những buồn phiền. Những va vấp
trong cuộc sống thường nhật của một người đàn bà ở vào một
thời kỳ đầy biến động và xáo trộn vẫn luôn xảy ra. Chỉ biết rằng,
mỗi khi bế tắc, chán nản, tôi lại tìm về với mẹ. Mẹ tôi không
sống ở thành phố mà ẩn mình trong một ngôi nhà nhỏ, ấm áp
giữa những vườn cà phê, cao su xen kẽ với những cánh rừng
thông xanh rợp. Không khí trong lành của buổi sớm mai. Yên
tĩnh không một tiếng còi xe. Lảnh lót tiếng chim họa mi. Phảng
phất mùi hương hoa nhài từ những luống hoa ngoài vườn đưa
tới. Tôi như được hòa vào thiên nhiên cây cỏ.
Ngoài hàng hiên, mẹ tôi bình thản ngồi nhâm nhi tách cà phê
chơi đùa với đứa cháu ngoại.
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Ầu ơi tiếng Việt

Nhạc sĩ Đình Nghĩ.
TRỊNH CHU

iếng Việt. Tiếng nước tôi. Tiếng mẹ
ru. Tiếng lòng tôi. Tiếng nói mà mỗi
người con dân Việt nặng lòng với
hồn dân tộc đều muốn tin rằng, nó là thứ
tiếng đẹp nhất, trong sáng nhất, phong phú
nhất, thiêng liêng nhất không những luôn
thức gợi mà còn biết nở sáng trong âm nhạc
Đình Nghĩ. Ầu ơi tiếng Việt có nỗi dùng
dằng, lay thức rất riêng của Đình Nghĩ về
tiếng mẹ đẻ, cũng là nguồn cội dân tộc.
Ca khúc được Đình Nghĩ viết theo hình
thức hai đoạn đơn (A - B) cộng thêm phần
coda (đoạn kết) mang tính chất phức điệu
hai bè cách quãng dâng cao rồi kết thúc
mạnh mẽ. Giai điệu Ầu ơi tiếng Việt hoàn
toàn dựa trên nền âm nhạc ngũ cung. Cụ
thể ở đây là bài Nước non ngàn dặm ra đi
điệu Nam Ai - Nam Bằng trong Nhã nhạc
Cung đình Huế. Mở đầu ca khúc là cái nhìn
nghệ thuật của thi ca và âm nhạc: “Yêu câu
ca dao thương tiếng nước tôi/ dập dồi mơ/
đêm xanh mờ”. Sự khởi đó chỉ là cái cớ, cái
giăng mắc để hình bóng người mẹ trở về,
hiện rõ lên trong nỗi nhớ người con, cho
thấy nỗi thương khó bời bời của mẹ: “Đời
mẹ nhọc nhằn giữa dòng sông trắng/ thuyền
ngược xuôi/ chở buồn vui”. Thăm thẳm hồi
tìm hình bóng mẹ, âm nhạc vì thế giàu nỗi
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yêu thương, nặng chất hồi cố, xa cũ, bâng
khuâng: “Yêu câu ca dao thương tiếng nước
tôi/ mùa nổi trôi/ long đong chờ/ Lời mẹ
ngọt mềm đợi hoàng hôn tím/ ngược chiều
say/ đàn cò bay”.
Tìm vọng hình bóng mẹ, với nhiều thổn
thức thương yêu, nhưng Đình Nghĩ không
muốn dừng lại trong niềm hoài cổ. Vì thế,
khi chuyển sang đoạn B, biên độ xúc cảm
được mở rộng, nét nhạc sáng rõ hơn, ánh
xạ một bức tranh quê hương nhiều cung
điệu làng xưa, bến nước, bóng núi, câu ca
cổ: “Tiếng Việt/ rung rinh con tim mặt trời/
soi nghiêng chớp vắng/ chắn sóng cùng về/
Tiếng Việt/ rêu phong Nam Ai - Nam Bằng/
thanh âm ríu rít/ quấn quýt đưa nôi/ Tiếng
Việt/ sao Hôm - sao Mai bên trời/ trăng
rơi suối mát/ ngút ngát nương đồi/ Tiếng
Việt/ trên hai vai sương vơi đầy/ heo may
gió bấc/ lất phất chân đê”. Phải là người
yêu quý tiếng mẹ đẻ, trách nhiệm với tiếng
nói dân tộc, mới viết được những câu nhạc
đẹp như thế, mới đưa tiếng Việt thoát khỏi
phạm trù ngôn ngữ học thông thường,
nghĩa là phương tiện dùng trong việc giao
tiếp, để trở thành linh hồn dân tộc, như học
giả Phạm Quỳnh đã đúc kết: “Truyện Kiều
còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta
còn”. Một xác tín cực chuẩn từ cảm quan
triết học về mối quan hệ giữa kiệt tác của
nghệ thuật ngôn từ với tiếng nói dân tộc
và văn hóa dân tộc. Ở Ầu ơi tiếng Việt,
một lần nữa Đình Nghĩ cũng khẳng định,
tiếng nước tôi chính là linh hồn dân tộc tôi:
“Thiêng liêng thiêng liêng tiếng nước tôi/
mẹ ầu ơi/ linh hồn người Việt”.
Mẹ, quê xứ cũng là nơi chia sẻ, cầm níu,
neo đậu nỗi nhớ quắt quay của những người
con xa xứ: “Đi muôn phương mang bao thứ
tiếng quê hương/ Thiêng liêng thiêng liêng/
tiếng nước tôi/ linh hồn người Việt”.
Ầu ơi tiếng Việt đã và sẽ còn gợi thức
trong ta một nỗi bâng khuâng, nhẹ nhõm và
thấm đẫm trách nhiệm.

Vị
của
Mẹ
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uối năm, gió mang bụi mưa vô tình phất
ngang gò má, ướt đẫm mi ngái ngủ trong mỗi
sớm mai xuống phố. Nghe mùi xuân chạm
mùa, lại thấy ruột gan như nóng lên, sự bồn chồn, lắng
lo của kẻ ly hương, đất khách mưu sinh thèm bữa cơm
đoàn viên mẹ nấu.
Lớn lên bằng gia vị thương yêu ngọt ngào của mẹ,
bằng sự chăm bẵm vị tha, hồn hậu và vỗ về, và sau
những quở trách luôn là những bữa cơm chứa chan
mùi vị ngọt ngào của mẹ. Giản đơn thôi, như bát canh
rau hái vội, như mớ tép tôm tạt ngang chợ chiều sau
buổi làm về, nhưng ấy là vị cho ta hình hài, là tôi, là
phần người hiện hữu giữa chốn nhân sinh.
Chẳng có đứa trẻ nào lớn lên trong con mắt của mẹ,
cũng như chẳng có đứa con nào vô tâm đến độ không
nhận ra bóng dáng mẹ mình dù có lẫn giữa trăm ngàn
người xa lạ. Có lẽ vì thế, nên chẳng có bữa cơm nào mẹ
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nấu không ngon. Nồi cá kho dù quá lửa, bát canh dẫu
thiếu tay nêm, miếng xào hơi dư mắm muối... thì vẫn là
vị rất riêng của mẹ, vị cho ta lớn lên, vị của hy vọng, vị
để sau này không làm người xấu - dù đôi khi ta chẳng
thể tốt với nhiều người giữa cuộc đời.
“Con ăn phần lườn đi, để cái đầu cho mẹ, mẹ thích ăn
đầu cá”, rất nhiều đứa trẻ đã lớn lên bằng sự lo toan,
dung dị rất đỗi phụ nữ trong những năm tháng khó khăn
của mẹ mình như thế. Và cũng chẳng có đứa trẻ nào
đánh rơi hồn nhiên, đủ khôn ngoan để biết những tảo
tần, xa xót mẹ nhận trong ngọt ngào, thảo thơm mẹ dành
cho con của mẹ.
Đâu đó trong cuộc mưu sinh, gần thì cũng dăm bữa
nửa tháng, xa thì một năm vài bận nếu đủ đầy, khốn
khó có khi bẵng đi, họa hoằn lắm mới có dịp ghé ngang
nhà cũ, dúi mẹ vài đồng làm quà báo hiếu. Ở đời,
“nước mắt chảy xuôi”, những đứa con dẫu có trưởng
thành, ông kia bà nọ hay sa ngã giữa cám dỗ thường
tình thì vẫn gục đầu vào lòng bao dung, hít hà gò má
già nua, nằn nì xin xỏ bữa cơm mẹ nấu.
Chạm đầu ngõ, tuổi thơ ùa về, khiến cho những đứa
con đã lớn trở nên nhõng nhẽo đến độ với riêng mẹ con
có “học sói trán chưa viết tròn chữ Mẹ”. Với những
thứ trên trời dưới biển, với những đoán định, phán xét
mù khơi dẫu rằng vấp ngã hay sự khôn ngoan cũng
chẳng thấm vào đâu dù chỉ vài sợi tóc mẹ bạc thêm
trong mỗi ngày qua đi tất tả, ngóng mong.
Đâu đó trong những bữa tiệc ê hề, thừa mứa đầy
những thứ ngon của lạ, người ta vẫn kháo với nhau
rằng, “cơm mẹ tôi nấu là ngon nhất”. Chẳng ai dám
phủ nhận điều đó, bởi những ai đã lớn lên, đã đi qua

Thieâng lieângthieânglieângtieáng Nöôùc toâi.
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những năm tháng có mẹ, còn mẹ, được ăn những bữa
cơm mẹ nấu, với riêng gia vị lo toan của mẹ, sẽ là
những bữa cơm ngọt lành nhất. Là những tháng hạnh
phúc nhất, hạnh phúc đến ám ảnh, khắc khoải và
mong chờ.
Sẽ không đâu ngon bằng cơm nhà mẹ nấu, dù đấy là
“cơm mẹ nấu ngấy bùn mùa lũ”. Bởi những bữa cơm
ấy, có cả sự nhọc nhằn, sự thân thuộc, gần gũi giúp
ta xóa bỏ được nhiều mỏi mệt, kể cả lớp “son phấn”,
“mặt nạ” ta tự tô vẽ cho mình giữa nhốn nháo của
cuộc đời. Đối diện với mẹ, với tất bật, chăm chút của
mẹ ta như trở về với bản ngã của mình, nơi mình sinh
ra, nơi mình được nuôi dưỡng. “Vị yêu thương” của
bữa cơm gia đình sẽ không có gì thay thế được, bởi
trong đó còn là sự thấu hiểu tâm tính, thẩm thấu tính
cách và cả những nuông chiều mà mẹ dành cho những
đứa con mình rát ruột sinh ra.
Không còn mẹ, nên tôi thấu cảm được sự khắc khoải
da diết và mong chờ ấy vô giá đến chừng nào. Có lẽ vì
thế, chẳng bao giờ tôi từ chối lời thỉnh cầu của hai cô
con gái nhỏ mỗi khi có thời gian: Chiều nay Ba nấu
cho con món này... Chẳng đủ ngon như nhiều người,
nhưng tôi biết chúng sẽ cảm nhận được vị yêu thương
tròn trịa và đủ đầy, để nhớ về, để trở về sau mỗi lần vấp
ngã và trưởng thành.
Lại xuân nữa đang chạm ngõ, hàng hàng, lớp lớp
người tứ phương chẳng quản đường xa, xe cộ chật chội
lũ lượt về quê vui Tết ấy cũng chỉ để tìm lại vị của thời
gian nơi quê xứ mà trong đó có bữa cơm mẹ nấu. Vâng,
vị của mẹ thấm đẫm trong cả cuộc đời.

Đà Lạt ngày cuối năm 2018

VŨ HẢI ĐƯỜNG

NGUYỄN THÁNH NGÃ

UÔNG THÁI BIỂU

Chạy trốn cánh đồng

Đà Lạt mùa xuân
sắp về

Trịnh ca

Ta như là kẻ trộm
Chạy trốn khỏi cánh đồng
Con cua giương chiếc còng chứ nào đâu có đuổi
Ta tự làm ngã mình lại đổ tại gốc rạ ngáng chân.
Đã toan giũ sạch áo quần
Kì cọ những cáu bùn phù sa châu thổ
Xỏ đôi giày nhoáng nhoàng ra phố
Vẫn thấy mình thứ thiệt nhà quê.
Nói gì thì nói bông lúa vẫn thơm ghê
Dẫu đời người có sân si chắc lép
Vẫn thèm rúc đầu vào đống rơm rặm rụa
Lẩn trốn tuổi thơ mình.
Chiều nay đàn cò đậu trắng cánh đồng
Lội bì bõm vào tháng cuối năm sậm sệt
buồn vui vũng nước
Chúng mải tranh giành nhau con cá
Mổ nhầm vào giấc mơ tôi.

LÊ HÒA

Heo may đã chớm dã quỳ
Phố quen rét lạ, lỡ thì đồi thông
Hoa đào thắp lửa trên không
Đường Hùng Vương, lá tàn đông rơi chiều
Những cung đường gió liêu xiêu
Bồ công anh nở, chậm nhiều bước chân
Em nâng phượng tím đầy sân
Hoa ban sẽ nói trắng ngần thủy chung
Chắc là hoa cúc bao dung
Cơn mưa phùn ướt ngập ngừng lay-ơn
Bên nhau tuylip nắng hờn
Trời buông khăn giữa hoàng hôn xuống tràn
Dốc cao nhìn phố thêm gần
Nhà tôi xa quá mùa xuân sắp về!
Giọt phùn quán cóc lê thê
Câu thơ chùng giữa âm tê tái gầy
Bên em nỗi nhớ chưa đầy
Áo len xưa chợt trong tay hơi nồng
Mắt hồ mây nước mênh mông
Trao nhau sợ buốt cành hồng trên tay...

Gà gáy rộ tan dần sương giá
lửa bếp nhen khói ấm sân nhà
xoan trơ cành tịnh không sắc lá
chim Diều rít lưỡi gọi rét xa
làng đã thức trời vừa tang tảng
lưng áo thắt rơm lục tục ra đồng
chân nẻ răm lùa sương cỏ buốt
sà sã tay gầu tát suốt vụ đông
rau tháng chạp nõn nà mặt ruộng
bắp cuốn hành ken nây nả khoai vồng
ngồng cải đơm thấp tho hoa nắng
tuần trăng này vào tết Táo công
qua hanh hao sương gió ruộng đồng
làng lam lũ ủ mùa đông xanh lại
tình rơm rạ xóm giềng âm ỉ cháy
một mùa xuân rực ấm phía quê làng.

Ôi những dòng sông nhỏ
Chở con thuyền hư vô trôi về đâu
Qủa tim hữu hạn chứa nhịp đập vô hạn
Những người tình rồi cũng bỏ đi mau
Một nốt trầm lăn
Một dòng ngược phách
Còn gì hay không… còn gì hay không…

PHẠM VĨNH

Em hồn nhiên, vui cuộc sống yên bình
Nhặt củi hái măng nuôi gà trồng chuối
Trường sơ tán, nơi xa xôi miền núi
Làm mẹ làm cha - dáng phụ nữ nông trường.

Mỗi con đường đều rẩy run kỷ niệm
Phút ban đầu tay ướm vai thon
Và em nhỉ?! Thế mà mười năm lẻ
Đã có nhau ấm áp những đêm tròn

Tháng chạp

Anh khóc thay tiếng bầy chim di trú
Khóc đớn đau niềm sám hối sau cùng
Đá cũng vậy trơ lỳ từng sớ
Dù từng rung những nhịp phách da vàng

Anh từng mơ, lạc vào cõi thần tiên
Học cách gói hương hoa trong trời đất
Rồi anh kiếm hương hoa tinh túy nhất
Gói tặng em bày tỏ tấm chân tình!

Chỗ ngồi cũ cơn mưa vừa chạm dốc
Chiều nay mây lại trắng chân đồi
Ta đợi em dã quỹ vàng mắt gió
Hương cà phê thoang thoảng bồi hồi

VƯƠNG TÙNG CƯƠNG

Và gió cũng cuốn đi rồi em ạ
dấu chân hoang hằn vết những đoạn đường

Bài thơ cho em

Đà Lạt lên men

Em vẫn ước một đồi hoa lộng nắng
Anh giản đơn chỉ ước tết cỏ hồng
Làm quầng nhớ quấn quanh vồng mây trắng
Ủ đêm dài để Đà Lạt lên men...!

Gió đã cuốn đi rồi em ạ
những cơn mưa
những trận bão
những nụ hôn

HUỲNH DŨNG NHÂN

Chút tình lễ hội trà hoa
Anh muộn màng đến xứ lạnh tìm em
Chao chát từ triền đồi nghiêng gió
Em tròn như ngực đất ngọt ngào
Em ấm đến tận cùng môi lạ
Ôi búp trà cao nguyên
Vị đắng biết hóa mình làm ngọt
Trên môi hôn trời đất muộn màng
Hoang dã như bờm ngựa hoang
Em biết chứ
Người ta có thể say trà
Như anh say em
Cô bé chơi trò ú tim trong lễ hội
Anh tình nguyện uống trà suốt đêm
Mặc chúng bạn hành hạ cây đàn
Anh sẽ làm thơ khi không em bên cạnh
Và rót cho em khi chỉ một mình
Chẳng ai gọi bỗng cứ “ơi” một tiếng
Ngoảnh lại buồn chẳng thấy em đâu
Chỉ thấy tách trà cô đơn khung cửi
Hương thơm bay quyện mây trắng ngang đầu
Tìm thấy em rồi… rồi không thấy
Hóa ra mình đã ở trong nhau.

Chẳng gói được hương hoa. Anh gói hết yêu thương
Ủ thành rượu - rượu ái tình gửi gắm
Để sớm tối, dù cách xa ngàn dặm
Em luôn say - say kỷ niệm vợ chồng.
Đường ta qua Phú Thọ - Lâm Đồng
Trải gió rừng thông thấm mưa rừng cọ
Qua thử thách thác ghềnh gian khó
Lòng thêm tin ngày hoa trái dâng mùa.
Cảm ơn em, vẫn giữ nếp quê xưa
Đời nóng lạnh, em bình tâm đón nhận
Chẳng ỷ lại chồng con. Chẳng phàn nàn vướng bận
Nội ngoại gần xa em lo liệu chu toàn!
Tình chẳng già. Trẻ mãi khúc ca Xoan
Đời thanh thản. Ấm nghĩa tình bè bạn
Rượu ái tình trong lòng ta không cạn
Thì em ơi! Ngày tháng vẫn còn dài…

HỒ MINH

PHẠM QUỐC CA

Nhón xuân

Gió thơm

Bước còn đỏng đảnh đồi sương
Mạch nguồn tươi nõn gót hương nhón kề
Hãy đăm đắm! Hãy mải mê!
Sắc tươm cành biếc vỗ về nụ xanh.

Nắng rượu mật ong vàng thành phố
Vạn Thành, Thái Phiên vàng cúc, thắm hồng
Vàng sót lại bông dã quỳ nở muộn
Vàng bên hiên tiếng gáy cu cườm…
Có một người mải mê viết đọc
Xuân đến tận phòng - ngọn gió thơm

Đà Lạt, ngày 1/1/2019
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Xúc cảm một vùng hồ
Tùy bút: TẠ VIỆT ANH

hông phải Mai anh đào, loài hoa riêng
có của Đà Lạt, mà là bích đào, giống đào
của Nhật Tân Hà Nội. Đó là những gốc
đào nở sớm tôi gặp một buổi sáng đi dạo
giữa khuôn viên Dalat Edensee, khu nghỉ dưỡng 5 sao
ven hồ Tuyền Lâm. Cánh đào hồng thắm, lộc đào biếc
xanh cùng cái se lạnh trong sương sớm cao nguyên
cho cảm giác dường như một mùa xuân đã sớm về. Và
không chỉ có đào. Mimôda, hồng trà, bạch trà rồi cẩm
tú cầu, hồng môn… mỗi loài một vẻ làm nên bản hòa
sắc phong phú bắt nhịp cùng hòa âm của thông, của
gió, tạo nên một bầu không khí lãng đãng như thực,
như mơ khiến lòng người chỉ muốn nghĩ, muốn mong
những điều thật tốt đẹp, an lành.
Những người tạo dựng nên khu nghỉ dưỡng cấp
cao này đã khéo chọn tên những loài hoa như hoa đào
(Jasmine), hoa trà (Camelia), Mimôda (Mimosa) đặt
tên cho những khu căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng được
xây cất nương theo những cánh đồi thông ven hồ
Tuyền Lâm này. Đà Lạt là xứ hoa, nhưng những loài
hoa được trồng nơi đây thật phù hợp với những ngôi
nhà theo kiến trúc châu Âu, với khung cảnh mờ sương,
với những vạt đồi thông cùng gương nước hồ Tuyền
Lâm bí ẩn, mơ màng.
Từng nhiều lần đến Đà Lạt. Đã hơn một lần đến
Trúc Lâm Thiền viện để có những lúc ngẩn ngơ trước
hàng thông xanh viền theo gương nước Tuyền Lâm.
Đây là lần đầu tiên tôi được đắm mình trong cái khung
cảnh nên thơ của vùng hồ - Rừng thơ mộng này. Chỉ
cách Sân bay Liên Khương khoảng nửa giờ xe chạy,
cách Đà Lạt chừng non nửa con đèo, khu sinh thái hồ
Tuyền Lâm như một thế giới khác hẳn. Khác so với
Đà Lạt, dù được coi là thành phố mộng mơ vẫn không
tránh khỏi những ồn ã của chốn thị thành. Càng khác
với Sài Gòn, Hà Nội những bụi cùng khói. Người ta
vẫn bảo Đà Lạt một ngày có đủ bốn mùa. Sớm mai thời
tiết như mùa xuân dịu dàng, buổi trưa là mùa hè ấm áp,
buổi chiều sang tiết thu lãng mạn và mùa đông se lạnh
khi đêm về… Có lẽ hồ Tuyền Lâm là nơi biểu hiện rõ
nhất nét đặc biệt ấy của đất trời Đà Lạt. Chúng tôi đã có
những chiều tối ấm áp, bên ngọn lửa lò sưởi bập bùng
trong khi ngoài kia thông reo vi vút cùng tiếng sương sa
lộp bộp trên những tàu lá.
Cũng cần phải nhắc lại rằng, vùng đất đang hiện
diện những Dalat Edensee, Terracotta hotel & resort,
Swiss-Belresort Tuyền Lâm, Samco Tuyền Lâm, Bình
An Village… vốn là nơi đứng chân của Thị ủy Đà Lạt
trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, khi
ấy là chiến khu suối Tía hay chiến khu Quang Trung.
Nhắc lại như vậy bởi những từ “chiến khu”, “căn cứ”
gợi nhớ tới nhiều nơi từng là chỗ đóng quân của các
cơ quan đầu não Dân, Chính, Đảng, những đơn vị vũ
trang trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm
lược. Dù đất nước đã hòa bình, xây dựng cuộc sống
mới hơn bốn chục năm, nhưng đời sống vật chất và
tinh thần của người dân nhiều nơi trong những vùng
đó vẫn không được cải thiện bao nhiêu. Có một thực
tế khách quan là những chiến khu, căn cứ xưa, thường
là vùng sâu, vùng xa nên ít có điều kiện phát triển.
Hồ Tuyền Lâm, vùng chiến khu một thời đã may
mắn không chịu chung tình trạng đó. Tiềm năng mà
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thiên nhiên ban tặng vùng đất này đã được đánh thức
nhờ tầm nhìn, cái tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng
và thành phố Đà Lạt qua nhiều thời kì. Khá thú vị
là con hồ với diện tích mặt nước gần 400 héc-ta in
bóng những rừng thông xanh mướt một cách hài hòa
như tự ngàn đời vẫn thế, lại là con hồ nhân tạo, mới
chỉ hình thành mấy chục năm nay nhờ bàn tay, khối
óc con người. Một bạn đồng nghiệp Báo Lâm Đồng
kể rằng, quãng những năm 1982 -1987, Ty Thủy lợi
Lâm Đồng, được Bộ Thủy lợi đầu tư, đã xây dựng
một đập nước dài 235 m ngăn dòng suối Tía tạo thành
hồ Quang Trung, nay được đặt tên là hồ Tuyền Lâm.
Ngày 30/8/1998, Bộ Văn hóa - Thông tin ra Quyết
định công nhận hồ Tuyền Lâm là Di tích Lịch sử - Văn
hóa. Và ngày 15/2/2017, hồ Tuyền Lâm lại trở thành
thắng cảnh Quốc gia. Điều lý thú nữa, tuy là một thắng
cảnh, hồ Tuyền Lâm còn mang đến nguồn lợi kinh tế
không chỉ từ du lịch. Làn nước trong xanh của con hồ
chảy qua một đập tràn 6 bậc, tạo nên một khung cảnh
nên thơ thu hút du khách cũng là nguồn nước tưới cho
vùng đất canh tác thuộc huyện Đức Trọng nằm dưới
chân đèo Prenn. Dự án điều chỉnh quy hoạch Khu Du
lịch hồ Tuyền Lâm đến năm 2010 và tầm nhìn đến
năm 2020 được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đã
biến một vùng chiến khu xưa thành khu du lịch sinh
thái, nghỉ dưỡng, hội thảo hiện đại, sang trọng, trong
khi vẫn giữ nguyên cảnh quan môi trường vốn có.
Lại nghĩ tới một hệ lụy của sự phát triển kinh tế
nói chung và du lịch nói riêng. Không ít vùng đất sau
một thời gian phát triển kinh tế, du lịch, đã đứng trước
những thách thức nan giải về ô nhiễm môi trường cả
sinh thái lẫn văn hóa. May mắn là cho đến lúc này, hồ
Tuyền Lâm vẫn giữ nguyên là một vùng hồ - rừng như
bao năm trước với những khu nghỉ dưỡng dù hiện đại
mà vẫn hài hòa, tôn trọng cảnh quan nơi đây. Có một
cảm giác biết ơn với những người đã tạo dựng khu
nghỉ dưỡng này, vào một buổi chiều ngồi đọc sách
trong chiếc sô pha ấm áp mà vẫn ngắm được một cành
thông la đà ngang cửa sổ hay một lần thức giấc dường
như nghe được cả tiếng cá quẫy nhẹ trên mặt hồ buổi
sớm mai…
Đà Lạt đang trong những ngày kỷ niệm 125 năm
hình thành và phát triển. Một đề án xây dựng thành
phố Đà Lạt trở thành “TP thông minh” giai đoạn 2018
- 2025 được công bố. Đây sẽ là một dấu mốc như
nhiều cột mốc về văn hóa, kinh tế đáng ghi nhớ trong
lịch sử hơn một thế kỷ của Đà Lạt, Lâm Đồng… Và
chắc chắn trong những dấu mốc ấy, có sự kiện hình
thành Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm, một việc làm có
tầm nhìn xa, một tấm lòng vì cuộc sống.
Lúc chúng tôi lưu luyến rời Tuyền Lâm, những
cây Mai anh đào đang cữ ngủ đông. Khoảng tháng 10
hàng năm loài hoa riêng có của Đà Lạt này dần rụng
lá, chỉ còn những cành nhánh khẳng khiu. Người Đà
Lạt gọi đó là giấc ngủ đông của loài hoa này. Để đến
khi đất trời chuyển mùa cữ giữa tháng Giêng lịch
Tây, Mai anh đào bừng tỉnh, nở hoa báo hiệu xuân
về. Khi ấy, cả vùng hồ phủ một sắc hồng rạng rỡ của
một rừng hoa tươi thắm, khoe sắc đón xuân. Còn
hôm nay đây, cũng vùng hồ này, những cánh bích
đào xứ Bắc đã như sứ giả báo tin một mùa xuân mới,
mang đến cho du khách một xúc cảm phong phú về
vùng hồ thơ mộng này…
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ôi đến thành phố Đà Lạt mộng mơ nhiều lần,
mỗi lần một cảm xúc, công việc khác nhau. Và,
đúng là kể từ lần đầu đến thành phố cao nguyên
cùng gia đình vào dịp nghỉ lễ 2/9/2006 ấy, bao
kỷ niệm, ấn tượng về “thành phố ngàn hoa” không dễ nhạt
phai… Trái lại, nó ngày càng lắng đọng, bồi tụ chan chứa
biết bao tình cảm về con người, cảnh vật, cuộc sống nơi đây,
dẫu có đổi thay theo thăng trầm thời gian đi nữa…
Hẳn nhiên rồi, lần đầu tiên, bao giờ cũng đầy ấn tượng,
cũng nhung nhớ đến chẳng thể nào quên, nhất là khi đi du
lịch cùng gia đình. Thế nên, ngay cả khi không cần xem
lại những tấm ảnh chụp bằng máy ảnh kỹ thuật số hơn 12
năm về trước có đầy đủ thông tin về ngày tháng năm, tôi
vẫn nhớ nơi gia đình mình ở là khu biệt thự cổ nằm lưng
chừng đồi sát hồ Xuân Hương bình lặng đẹp mê mải. Vẫn
nhớ khá nhiều điều về những nơi đã ghé thăm, như Vườn
hoa trung tâm thành phố, Thung lũng Tình Yêu, Thung lũng
Vàng, hồ Than Thở, hồ Tuyền Lâm, đỉnh Liang Biang…
Và đương nhiên, cả những quán cà phê, quán nhạc Trịnh rất
đặc trưng, rất Đà Lạt lãng mạn, trữ tình, buồn buồn những
chiều mưa… Và đương nhiên, cả những món ăn đường phố
riêng có mỗi chiều đông đúc, tấp nập thực khách, hay những
phiên chợ đêm giữa trung tâm thành phố tấp nập du khách
thập phương, rực sáng mỗi đêm. Cả chợ Đà Lạt bày bán
nhiều sản vật địa phương, nhất là rau các loại, hoa quả tươi
ngon... Cả những cửa hàng bán các loại sản phẩm liên quan
đến đặc sản atiso trứ danh...
Đà Lạt là thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng. Với độ cao 1.500
m trên mặt nước biển, Đà Lạt tiết trời mát lạnh và là nơi
nghỉ dưỡng lý tưởng. Từng một thời nổi tiếng với các điểm
tham quan như Thung lũng Tình Yêu, hồ Than Thở, Đồi
Thông Hai Mộ, thác Voi… Đà Lạt ngày nay không còn
giữ được vẻ hoang sơ như xưa. Các điểm tham quan chính
hiện nay khi du lịch Đà Lạt gồm có hồ Xuân Hương, đỉnh
Langbiang, Dinh Bảo Đại, Biệt điện Trần Lệ Xuân, Thiền
viện Trúc Lâm, hồ Tuyền Lâm, Nhà ga Đà Lạt (Nhà ga Trại
Mát)… Chỉ cách Sài Gòn chừng 300 km, thành phố Đà Lạt
là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời, giúp du khách thoát khỏi cái oi
bức nóng nực của vùng đồng bằng Nam Bộ.
Nhiều người khắp cả nước, hay trên thế giới đến Đà Lạt là
để du lịch, là để thấy và trải nghiệm những cảm xúc không
phải thành phố du lịch nào cũng có. Không chỉ với khí hậu
trong lành, môi trường trong sạch, những đồi thông vi vút
gió reo, những khu vườn, cánh đồng bạt ngàn hoa các loài
đua nhau khoe sắc... Đà Lạt còn chú trọng phát triển du lịch,
hẳn nhiên rồi, bởi đó là thế mạnh, là “đòn bẩy” để kích thích

T

nông nghiệp phát triển, biến đổi cơ cấu kinh tế theo hướng
phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
Chẳng thế mà chừng mươi năm gần đây, ngoài những sản
phẩm du lịch truyền thống, Đà Lạt nói riêng, Lâm Đồng
nói chung, đã có thêm “đặc sản” du lịch canh nông (du lịch
nông nghiệp) đầy hứa hẹn những gọi mời, cuốn hút đối với
du khách trong và ngoài nước, thậm chí là với chính du
khách địa phương.
Tôi đã có nhiều dịp đến Đà Lạt không phải để du lịch,
nhưng luôn được may mắn đến những địa chỉ du lịch quen
thuộc, được biết những sản phẩm du lịch cũ xưa hay mới
chập chững những bước đi đầu. Mặc dù chỉ mới bắt đầu
làm quen với du lịch canh nông từ tháng 3/2018, nhưng Cầu
Đất Farm (thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành phố Đà
Lạt) đã là địa chỉ để người địa phương không ngại ngần giới
thiệu với du khách gần xa, với cả lãnh đạo các nơi có dịp đặt
chân đến Lâm Đồng. Với ngay cả người dân địa phương,
đây cũng là địa chỉ hấp dẫn họ đến để tham quan quy trình
sản xuất nông nghiệp sạch, hay chụp ảnh tại những vườn
hoa các loại như cẩm tú cầu, xác pháo nữ hoàng xanh
(salvia), mõm sói, mao địa hoàng, oải hương (lavander),
hướng dương… Đặc biệt, các bạn trẻ cũng hay đưa nhau
đến đây để chụp những bộ ảnh cưới với phong cảnh không
khác là bao so với châu Âu...
Bỏ ra chưa đầy 100.000 đồng mua vé vào cổng, du
khách được gửi xe máy, ô tô tại bãi xe rộng thênh rồi đi xe
điện miễn phí, chụp ảnh thoải mái, tham quan các vườn
rau, quả và có thể mua sản phẩm mang về… Du khách
được hướng dẫn đi theo lộ trình cụ thể, được nghe hướng
dẫn về quy trình trồng rau thủy canh, nông nghiệp công
nghệ cao, mua sắm sản phẩm, ngồi nghỉ uống sinh tố được
chế biến từ các loại rau, củ, quả của trang trại. Khi ra về,
mỗi du khách đều được nhận một phần quà nhỏ. Tất nhiên,
ai muốn mua rau, củ, quả gì đang vào kỳ thu hoạch cũng
được đáp ứng nhiệt tình...
Làm du lịch canh nông sớm hơn, từ tháng 5/2017, nhưng
Giám đốc Trần Huy Đường của Công ty TNHH trang trại
Langbiang Farm - cà phê Green Box (42 Xô Viết Nghệ
Tĩnh, Phường 8, thành phố Đà Lạt) lại làm khác mọi người.
Với những lợi thế riêng có, như nhà ở phố trung tâm, có
kinh nghiệm làm nông nghiệp cũng như buôn bán, ông
Đường đã bỏ bớt diện tích trồng rau, hoa để mở quán cà
phê, sinh tố bán đúng sản phẩm an toàn của nhà trồng...
Hiện nay, nhà ông Đường có 27 ha trang trại trồng hoa, rau,
củ, quả, thuê khoảng 100 người làm việc thường xuyên.
Ông Đường mới đầu tư chừng 3 tỷ đồng làm du lịch canh
nông, đó là “phần nổi thôi”, và ông cũng nhìn thấy hướng
ra, bởi “phi thương bất phú”, nếu chỉ trồng hoa và bán đơn
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thuần, không kết hợp mở quán bán các sản phẩm nhà làm
ra, với thu hút du khách vào tận vườn, trang trại tham quan,
mua sản phẩm thì lợi nhuận không thể cao... Thế nên, ông
bộc bạch rằng, những việc đã làm với du lịch canh nông
“mới chỉ là chấm phá thôi. Tôi sẽ mở rộng, hợp tác với
bà con, mở thêm ẩm thực rau an toàn... Mình bảo đảm
chất lượng, giá cả hợp lý, thái độ phục vụ tốt nên sẽ có
thị trường. Sau đó, tôi sẽ chuyển giao công nghệ, thương
hiệu..., thành lập chuỗi mô hình không chỉ ở trong tỉnh”.
Tham vọng của ông Đường không phải không có cơ sở, bởi
ngay ở những bước đi đầu với sản phẩm du lịch mới, đã
thấy những tín hiệu khả quan, ở số lượng khách, ở doanh
thu... Cũng dạng du lịch canh nông không chỉ tham quan,
mua rau, củ, quả tại vườn, Phan Tuấn Linh còn đang biến tổ
hợp du lịch canh nông DL Nature’s (125 quốc lộ 20, tổ Lâm
Văn Thạnh, Phường 11, thành phố Đà Lạt) thành một địa
chỉ uy tín, hút khách trong và ngoài tỉnh với cửa hàng bán
các đặc sản Đà Lạt, quán cà phê, sinh tố, những vườn rau,
củ, quả… đang cho tham quan miễn phí và cả một nhà hàng
buffet rau rộng chừng 1.000 m2 (trong tổng diện tích 6.000
m2 tại trụ sở). Tận dụng triệt để cơ sở vật chất để bán hàng
từ sáng đến đêm (ăn sáng, cà phê, ăn trưa, buffet rau), bán
với giá hợp lý, thậm chí thấp hơn mặt bằng chung, Linh hy
vọng tổ hợp du lịch canh nông của mình sẽ ngày một thu hút
du khách hơn, với những ấn tượng đáng nhớ về chất lượng
sản phẩm, sự thân thiện, mến khách, trách nhiệm, tận tình
của người Đà Lạt...
Tôi cũng nhiều lần đến thăm các trang trại nông nghiệp
công nghệ cao, đến những địa điểm du lịch ở Đà Lạt và
vùng lân cận, như đi xe trượt cảm giác mạnh để ngắm thác
Datanla, hay nhẩn nha, thảnh thơi thăm nhà ga cổ, Nhà thờ
Con gà, Dinh Bảo Đại, Thiền viện Trúc Lâm, hay những
ngôi chùa tuyệt đẹp như Linh Quy Pháp Ẩn, Linh Phước,
Linh Sơn, Linh Phong...
Đà Lạt ngàn hoa, mộng mơ, đắm say, quyến rũ ngày càng
đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch. Thế nên, nó ngày
càng đáp ứng được nhu cầu của đa dạng các đối tượng. Và
con số du khách trong và ngoài nước (chưa kể du khách địa
phương) đến với Đà Lạt ngày một nhiều hơn có lẽ cũng là
minh chứng thuyết phục, ý nghĩa. Và chắc rằng, những sản
phẩm, điểm đến và việc nâng cao chất lượng du lịch sẽ ngày
càng được phát triển, chú trọng hơn. Để du khách sẽ khó có
thể nhạt phai khi đến Đà Lạt sau khi lướt êm ru trên những
con đường nhựa ngoằn ngoèo, đẹp đẽ uốn lượn bên rừng
thông vi vút gió reo. Đẹp như tranh vẽ.
Với riêng tôi, chắc còn nhiều lần vào Đà Lạt nữa. Chắc sẽ
không thể nhạt phai biết bao kỷ niệm, đặc biệt là với nhiều
người Đà Lạt đã gặp, khó quên...
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CẢM HỨNG VỀ ĐÀ LẠT

PHẠM CHÂU MỸ KIM

Cảm hứng về Đà Lạt
Đà Lạt vào Đông.
Trong tiết trời se lạnh cuối năm nơi thành
phố mộng mơ và xinh đẹp, tôi gặp đạo diễn
Nhâm Minh Hiền khi anh cùng ê kíp đang
thực hiện những cảnh quay cuối cho bộ
phim truyện truyền hình dài tập “Hoa Cúc
vàng trong bão”.
Tôi và anh thân nhau khi anh còn là một
quay phim, một đạo diễn trẻ làm phim tài
liệu, phim ca nhạc và các chương trình văn
nghệ - giải trí của Đài Phát thanh - Truyền
hình Lâm Đồng. Với anh, gần 10 năm sống
và làm việc tại đây đã giúp anh trưởng
thành và để lại những dấu ấn khó phai
trong lòng khán giả, đồng nghiệp và bạn
bè bởi tinh thần, trách nhiệm của một nhà
báo; qua những cảm xúc, tính thẩm mỹ gửi
gắm trong từng tác phẩm truyền hình mà
anh thể hiện...
Lâu lắm rồi mới gặp nhau, chúng tôi hỏi
thăm nhau về nhiều điều. Anh mở lòng:
Tuy không sinh ra và lớn lên tại thành phố
thơ mộng - thành phố của thi ca, hội họa...
Nhưng Đà Lạt như là quê hương thứ hai
của tôi. Và nơi đây, đong đầy trong tôi
những kỷ niệm đẹp, gợi mở cho tôi bao
ước mơ, hoài bão.
Một trong những ước mơ mà Nhâm Minh
Hiền luôn khao khát là được làm một bộ
phim truyện về đề tài lập nghiệp của giới trẻ
Đà Lạt. Bởi vậy, sau những thành công của
bộ phim “Yêu từ thuở nào”, “Chiếc vòng
Ngọc huyết”, trở về Đà Lạt lần này với vai
trò đạo diễn để làm phim “Hoa Cúc vàng
trong bão” do Mega GS Communication
sản xuất cho VTV3 là niềm vui, là hạnh
phúc của anh.
“Hoa Cúc vàng trong bão” - Biên kịch của
Tường Loan, là câu chuyện, là đề tài hoàn
toàn lấy cảm hứng về Đà Lạt; nhiều hình
ảnh gồm những cảnh đẹp nhất, độc đáo nhất
của Đà Lạt đã được thu hình. Nhất là những
cánh đồng hoa cúc vàng trải dài tít tắp, một
hình ảnh ẩn dụ về sức sống mãnh liệt của

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền.

con người Đà Lạt; dù bão táp vẫn sống và
vươn lên để tạo hương thơm cho đời.

Tiếng lòng người đạo diễn
Với đề tài tâm lý xã hội, “Hoa Cúc vàng
trong bão” là câu chuyện phim xoay quanh
cuộc đời của một cô gái tên Cúc (do diễn
viên Khánh Hiền đảm nhận), một người con
gái hiếu thảo với cha mẹ, tấm gương vượt
khó trong học tập.
Cúc vốn dĩ là một cô gái hiền lành, có một
cuộc đời cũng rất đỗi bình dị, thế nhưng số
phận lại không cho Cúc có cuộc sống dung
dị như cô mong muốn. Năm thứ tư đại học,
còn một năm nữa là tốt nghiệp ra trường,
nhưng lại là năm gặp nhiều sóng gió nhất
của Cúc. Thảo, sinh viên năm thứ tư chuyên
ngành Hóa - một cô bạn ganh ghét, đố kỵ
(Hồ Bích Trâm thủ vai) đã dùng cách tàn
ác nhất để hại Cúc - đó chính là tạt axit vào
mặt cô, hủy hoại dung nhan và tương lai của
một cô gái trẻ. Cúc từ đó phải xoay xở trước
những biến cố liên tục xảy ra, từng cơn sóng
dữ dội cứ ập đến như muốn vùi dập một

Ê kíp làm phim “Hoa Cúc vàng trong bão”. (Ảnh do nhân vật cung cấp).
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- Thể loại phim: Tâm lý, xã hội.
- Hãng sản xuất: Công ty TNHH
Mega GS Communication.
- Đạo diễn: Nhâm Minh Hiền.
- Biên kịch: Tường Loan.
- Giám đốc sản xuất: Vũ Thị Bích Liên.
- Số tập: 40 tập (45 phút/tập).
- Diễn viên chính: Khánh Hiền,
Bạch Công Khanh, NSƯT Công Ninh,
Hoài An, Thịnh Vinh, Phương Dung,
Bảo Trí, Hồ Bích Trâm, Huy Cường,
Hà Trí Quang, Thùy Phạm, Huỳnh
Trang Nghi, Văn Dũng... và một số
diễn viên khác.
- Thời gian phát sóng: 14h 00 thứ
Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên
VTV3.
Bắt đầu từ ngày 5/1/2019.

cánh hoa bé nhỏ.
Thế nhưng giống như tên của một loài
hoa có sức sống mạnh mẽ, của hình ảnh
người con hiếu thảo, Cúc đã cố vươn mình
vượt qua hết tất cả; vượt qua thị phi để có
thể tồn tại trong cuộc sống bình thường. Đó
là cả một hành trình dài đầy đau thương và
tủi nhục; nhưng với ý chí và nghị lực của
mình, Cúc đã vươn lên và thành đạt và là nữ
doanh nhân thành công.
Câu chuyện muốn chuyển tải đến khán

giả thông điệp về sự đau khổ của những nạn
nhân bị tạt a xít đã phải gánh chịu như thế
nào. Qua đó, bộ phim đưa ra lời cảnh báo
những chiêu trò xấu trong kinh doanh hóa
chất và thực phẩm, lên án những tệ nạn xã
hội và bên cạnh là phản ánh cách sống, suy
nghĩ lệch lạc của một bộ phận thanh niên hư
hỏng, vi phạm pháp luật...
Cái kết có hậu là một cái kết xứng đáng
cho những gì mà cô gái Cúc đã trải qua.
Con người quá đỗi bi thương rồi cũng sẽ có
ngày tìm thấy được tương lai tươi sáng khi
bạn biết cố gắng cho dù có gặp nhiều bão tố,
phong ba.
Những năm tháng sống và làm việc ở
Đà Lạt, Nhâm Minh Hiền có nhiều trải
nghiệm trong việc chọn những bối cảnh
phù hợp, những khung hình lung linh sắc
màu về thành phố cao nguyên này để đưa
vào “Hoa Cúc vàng trong bão”. Anh chia
sẻ: Là người từng sống và hiểu về vùng đất
Đà Lạt, tôi muốn mang hơi thở, nhịp sống
của con người Đà Lạt vào trong phim thành
công! Chính vì vậy mà nét đẹp con người,
tính cách và cảnh vật Đà Lạt được đưa vào
phim cực kỳ nên thơ và ấn tượng. Và tôi rất
vui khi được đóng góp công sức nhỏ bé của
mình cho Đà Lạt mến yêu nhằm giới thiệu
với khán giả, du khách trong và ngoài nước
biết đến, hiểu thêm về Đà Lạt. Và đây cũng
là tiếng lòng của tôi hướng về Đà Lạt khi
thành phố trải qua 125 năm hình thành và
phát triển. Rất mong khán giả đón nhận.
Đã có trên 20 bộ phim truyện truyền hình
qua tay anh đạo diễn, trong đó có những
tác phẩm đoạt giải cao tại các kỳ Liên
hoan Truyền hình toàn quốc hay Lễ Cánh
diều ở hạng mục phim truyền hình. Nhưng
với Nhâm Minh Hiền, anh vẫn luôn đam
mê làm phim với một tinh thần lao động
nghiêm túc, đầy trách nhiệm. Anh cho biết,
năm 2019 sẽ tham gia dự án phim truyền
hình “Vợ quan” - một bộ phim với đề tài
chính luận, sản xuất cho HTV.

Diễn viên Khánh Hiền
(vai Cúc) trong “Hoa Cúc vàng
trong bão”.

NGUYỄN THANH ĐẠM

iết ông trên 30 năm, từ thời
Tổng Biên tập Báo Kiên
Giang Trương Thanh Nhã
ra Hà Nội học khóa cao cấp
Trường Nguyễn Ái Quốc (Học viện Chính
trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và khi ấy chúng
tôi còn là sinh viên trường báo chí, sau lại
gặp ông với cương vị Chủ tịch Hội Nhà
báo tỉnh Kiên Giang trong những kỳ hội
họp của báo giới. Ấn tượng trong tôi ông là
người trầm tĩnh, kiệm lời, luôn luôn mủm
mỉm cười hiền hậu như chất đất, nết người
An Giang chân thành, mộc mạc... Trương
Thanh Nhã có những năm tháng tham gia
kháng chiến chống Mỹ trước 1975 rồi gắn
bó, chọn Kiên Giang là quê hương thứ hai.
Thời gian thấm thoát trôi, cuối năm 2018,
gặp lại ở Đà Lạt không ngờ phong thái cựu
Tổng Biên tập trông phong sương, mạnh
mẽ không ai nghĩ tuổi đã ngoài 70. Và,
càng ngạc nhiên khi biết ông trở thành hội
viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam năm
2007, có tác phẩm nổi tiếng trong nước và
thế giới. Ông thân tình ký tặng tôi tập sách
ảnh “Theo cánh Hạc bay” (NXB Tổng hợp
TP HCM ấn hành 2018) chuyên đề về loài
Sếu đầu đỏ ở miệt đồng bằng sông Cửu
Long còn gọi là Hạc - loài chim linh thiêng
và quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ của Việt
Nam và thế giới. Ở Việt Nam có hai nơi
Sếu đầu đỏ về trú ngụ vào mùa khô hàng
năm là Tràm Chim - Đồng Tháp và Kiên
Lương - Kiên Giang. Sách khổ 24,5x32cm,
giấy cút sê dày, bìa cứng in rất công phu,
rất đẹp - Thấy tôi thán phục, ông tươi cười
và nhỏ nhẹ: “Mất hai năm lương hưu chứ
không ít đâu. Nhưng đam mê nghề nghiệp
mà... thì đành “chơi chịu” vậy!
Quả là người chịu chơi, 14 năm qua ông Trương Thanh Nhã tâm sự - Từ 2000
- 2014, say mê, cần mẫn, kiên trì theo cánh
Hạc bay ở Kiên Giang. Từ đồng cỏ năn ở
Hòn Chông, Rạch Đùng, núi Sơn Trà, núi
Huỷnh, núi Bà Tài, núi Mo So, núi Mây,
xã Bình An đến những cánh đồng cỏ năn ở
Lung Kha Na, Lung Lớn, kinh Thời Trang,
kinh 9, Hòa Điền... Sau thời gian gắn bó
với Sếu, tôi đã nắm được quy luật đường đi
nước bước của Sếu, nơi ăn chốn ở, những
tập tính sinh hoạt của chúng. Đặc biệt là nhờ
sự giúp đỡ nhiệt tình của những người dân
địa phương. Một yếu tố quan trọng không
thể thiếu đó là sự may mắn. Từ đó giúp tôi
có những khoảnh khắc, những bức ảnh đẹp!
Năm tháng miệt mài như duyên nợ với
biết bao công sức nhọc nhằn theo cánh
Hạc, ông chia sẻ: “Sếu là loài chim sở hữu
nét đẹp nhiều tầng, nhiều lớp với những
biến tấu trải rộng theo không gian và thời
gian, vì vậy bản thân Sếu đã là “nghệ sĩ”
của thiên nhiên”...
Bám theo Sếu, mỗi lần bấm máy chụp
ảnh, ông như quên hết chuyện đời, đầy cảm
xúc săn tìm và khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn
bên trong và dáng dấp quý phái, tao nhã của
loài chim bằng những cú nhấp máy chăm
chút đến từng đường nét... Có những năm
tết đến, Trương Thanh Nhã không ăn tết
với gia đình mà ăn tết với Sếu trên những
cánh đồng năn. Tập sách ảnh đã là một
phần thưởng xiết bao vinh dự, tự hào đối
với nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Thanh Nhã.
Trong lời giới thiệu “Theo cánh Hạc bay”,
ông Mai Văn Huỳnh - Ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên
Giang trân trọng viết: “Có người nhận xét
rằng: Cái chất thực tế của nghề làm báo
khó có thể dung hòa với sự mềm mại và sự
thăng hoa của nghệ thuật. Song, ở anh, nhà
báo Trương Thanh Nhã trước sự vướng víu
nghiệp đời và bận rộn với công việc quản
lý vẫn chia sẻ, hòa quyện với nhau trong
cuộc sống. Báo cũng là người. Ảnh cũng
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Ảnh chụp Sếu đầu đỏ của nghệ sỹ nhiếp ảnh Trương Thanh Nhã.

NHÀ BÁO, NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH TRƯƠNG THANH NHÃ

HÃY GIỮ GÌN VŨ ĐIỆU CỦA SẾU ĐẦU ĐỎ

Nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trương Thanh Nhã.

là người... Cuốn sách ảnh là kết tinh sự lao
động cần mẫn, chắt chiu, kiên nhẫn, công
phu hòa quyện trong mỗi đường nét, bố cục,
ánh sáng để tạo nên những tác phẩm tuyệt
tác trong nghệ thuật...”.
Bộ sách ảnh nghệ thuật giới thiệu về
vẻ đẹp, sinh hoạt hằng ngày của loài Hạc

được xem là cha của tất cả các loài có cánh
trên trái đất. Sau Phượng Hoàng, Sếu là
biểu tượng phổ biến nhất của sự may mắn,
trường thọ. Sếu được mệnh danh “nhất
phẩm điêu” có tính cách của một người
quân tử... Thông qua nhiều góc độ không
gian, thời điểm và ánh sáng, Trương Thanh
Nhã đã chộp được những khoảnh khắc “ái,
ố, hỉ, nộ” hiếm có cũng giống như đời sống
con người của Sếu đầu đỏ. Tôi đồng cảm
và cảm phục sự thăng hoa tâm hồn khi ông
bấm những tác phẩm thật lãng mạn, thi vị
về những vũ điệu hoan ca gợi sự thanh bình,
tin yêu, chan chứa lạc quan và ăm ắp khát
vọng từ hình ảnh Sếu. Không chỉ vậy, thông
qua lăng kính một nhà báo, nghệ sĩ nhiếp
ảnh dạt dào cảm xúc, mẫn cảm với thiên
nhiên, Trương Thanh Nhã còn chuyển nhiều
thông điệp khẩn thiết tới người xem. Đó
là: Giữ được sinh cảnh vùng đất ngập mặn
Kiên Lương để Sếu đầu đỏ tiếp tục trú ngụ
có ý nghĩa cho cả khu vực châu Á; Mất mát
rất lớn nếu Sếu không về Việt Nam; Đừng
để Sếu bay đi...
Đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều
người chuyên săn ảnh Sếu như các nghệ
sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc, Bùi Bé Tư, Đoàn
Hồng... nhưng đồng nghiệp vẫn vinh danh
Trương Thanh Nhã là “ông vua săn Sếu”.
Mới cầm máy nhưng chỉ sau 5 mùa săn liên
tiếp, ông đã có trên 50 tác phẩm đoạt giải,
được triển lãm trong và ngoài nước. Theo

cánh Hạc bay, Trương Thanh Nhã không
khỏi trở trăn trước việc môi trường sinh
sống của Sếu đầu đỏ bị xâm hại, hành vi săn
bắt chim gia tăng khiến Sếu đến Kiên Giang
giảm sút cấp báo hằng năm gần đây: Năm
2001 có 348 con và năm 2008 còn 174 con,
năm 2009 còn 120 con... Cố nghệ sĩ nhiếp
ảnh Lâm Tấn Tài, nguyên Tổng Thư ký Hội
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh cũng
như nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng rất
ấn tượng và tâm đắc trước những tác phẩm
chụp Sếu của ông nhưng trân trọng hơn là
Trương Thanh Nhã đã truyền tải thông điệp
“Hãy cứu lấy đàn Sếu hiếm hoi này”! Qua
những tác phẩm ảnh nghệ thuật của Trương
Thanh Nhã cũng như tiếng nói đầy trách
nhiệm của truyền thông, các nhà khoa học
nghiên cứu về Sếu ở trong nước và thế giới,
ngày 1/3/2016, UBND tỉnh Kiên Giang đã
ra quyết định thành lập Khu Bảo tồn loài
- sinh cảnh tại xã Phú Mỹ, huyện Giang
Thành nhằm duy trì và thu hút Sếu đầu đỏ
bay về... Điều đó quả thật là niềm vui, hạnh
phúc với Trương Thanh Nhã - một người
nhân văn giàu trách nhiệm xã hội. Mùa
Xuân Kỷ Hợi 2019 cũng là năm nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Trương Thanh Nhã tròn
6 Giáp, xin chúc ông thêm tươi trẻ tâm hồn,
cảm xúc, mỹ cảm để tiếp tục thêm nhiều tác
phẩm ảnh nghệ thuật đẹp có giá trị tư tưởng
cao về đất nước, con người Kiên Giang nói
riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung!
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NTK thời trang Minh Hạnh:

KHAI THÁC VỐN QUÝ TỪ THỔ CẨM K’HO,
CHÂU MẠ VÀ TÔN VINH NÉT QUYẾN RŨ CỦA LỤA
NGỌC NGÀ (thực hiện)
Ảnh: THỤY TRANG

PV: Chị đã từng sử dụng chất liệu thổ cẩm của các dân
tộc khác nhau trên nhiều mẫu thiết kế. Vậy với thổ cẩm
K’Ho, Châu Mạ của Lâm Đồng thì sao? Tiêu chí nào để chị
chọn thổ cẩm truyền thống của các dân tộc này cho bộ sưu
tập mới giới thiệu trong buổi biểu diễn với chủ đề Hoa, chào
mừng 125 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt?
NTK Minh Hạnh: Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng chất
liệu của người K’Ho và Châu Mạ. Theo tôi, để có thể diễn
đạt vẻ đẹp hoàn chỉnh của Lâm Đồng thì không thể thiếu
vắng chất liệu truyền thống của người K’Ho và Châu Mạ.
Một trong những “lỗi lầm” lớn nhất trong quá trình làm
nghề thiết kế thời trang của tôi chính là đến hôm nay mới
chạm được vào chất liệu truyền thống của người K’Ho, Châu
Mạ. Khi đặt chân đến Lâm Đồng và được khám phá sâu hơn
về các dân tộc này, tôi thật sự bị thuyết phục trước tiên là tính
hiện đại trên các hoa văn và màu sắc rất đặc trưng của vùng
đồi núi mà họ sinh sống. Họ diễn đạt cuộc sống qua những
hình ảnh rất đơn giản, chân phương nhưng đầy đủ sức mạnh
vốn có. Tôi đã nhìn thấy được sự thông minh và linh hoạt
của họ qua những cảm xúc được dệt trên những tấm thổ cẩm.
PV: Trong BST của chị, thổ cẩm và lụa như hòa quyện làm
một. Thổ cẩm khá cứng còn lụa rất mềm mại, chị làm cách
nào để hai chất liệu này cùng tôn nhau nổi bật?
NTK Minh Hạnh: Đà Lạt đã được biết đến là thành phố
của hoa, nhưng thực tế Đà Lạt - Lâm Đồng còn có lụa và thổ
cẩm. Trong nghề thiết kế thời trang thì sự đối trọng và tương
phản thường tạo ra những dấu ấn đặc biệt. Mong muốn của
tôi là khám phá nhiều hơn vốn quý của Lâm Đồng, nơi hội tụ
những cảm xúc của vùng đất lành.
PV: Dường như việc chị sử dụng chất liệu thổ cẩm K’Ho,
Châu Mạ làm nên những bộ trang phục ấn tượng không chỉ
mang lại niềm vui mà còn gieo hy vọng cho người dân các dân
tộc này trong việc tiêu thụ sản phẩm thổ cẩm truyền thống. Vậy
việc các NTK bắt tay với bà con các dân tộc thiểu số có thể xem
là một trong những giải pháp tìm hướng đi cho thổ cẩm các dân
tộc nói chung và thổ cẩm K’Ho, Châu Mạ nói riêng? Và làm
thế nào để hài hòa giữa khai thác và bảo tồn?
NTK Minh Hạnh: Khi tôi được tiếp xúc với người K’Ho
và Châu Mạ, tôi có nhiều ý tưởng vì sự linh hoạt của họ
và tôi cũng có nhiều lo ngại với quá trình đô thị hóa nhanh
chóng sẽ dễ dàng làm mất đi những vẻ đẹp hoang sơ trong
đời sống của bà con.
Cho đến nay, nghề dệt thổ cẩm không được xem là nghề
có thể đảm bảo được cuộc sống của bà con làm nghề. Tôi
đã nối kết được các nhà sản xuất lụa và một vài làng dệt thổ
cẩm tại Lâm Đồng để cho ra đời những tấm thổ cẩm cao cấp
hơn mà vẫn giữ được tinh thần của người K’Ho, Châu Mạ.
Đã thuộc về truyền thống thì chắc chắn phải giữ gìn bằng
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Là sự kiện “đinh” trong chuỗi các
hoạt động chào mừng kỷ niệm 125
năm Đà Lạt hình thành và phát triển
được tổ chức trong năm 2018 vừa
qua; bên bờ hồ Xuân Hương, TP Đà
Lạt, lần đầu tiên thổ cẩm của đồng
bào K’Ho, Châu Mạ đã bước lên sàn
diễn thời trang trong bộ sưu tập
(BST) mới nhất của nhà thiết kế
(NTK) Minh Hạnh để cùng tơ lụa Bảo
Lộc khoe sắc như những niềm tự hào
của mảnh đất Nam Tây Nguyên.

tinh thần dân tộc và muốn phát triển bắt buộc phải có tri thức
và phải thích nghi với những đòi hỏi của thời đại. Với tôi,
điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng của con người. Thời
trang biểu diễn lần này là sự kết nối của những giá trị truyền
thống và hiện đại, được sáng tạo bởi những sản phẩm đặc
hữu của tỉnh Lâm Đồng. Tất cả mọi người đều hiểu rằng,
Lâm Đồng có hoa, nhưng lụa và thổ cẩm thì họ chưa biết.
Chúng tôi muốn làm một cuộc biểu diễn để làm mạnh lên cái
vốn quý đó của Lâm Đồng, với một chủ đề liên hoàn giữa

hoa, lụa và thổ cẩm. Câu chuyện ở thời trang không phải là
câu chuyện của sàn diễn nữa, nó là câu chuyện của sở hữu,
của tiêu dùng, của ứng dụng và đó là mục đích. Và Lâm
Đồng phải tự hào với giá trị đó, có trách nhiệm để giữ gìn giá
trị đó.
PV: Quay trở lại với lụa Bảo Lộc, chị đã từng nhận định:
“Lụa Bảo Lộc như hình ảnh cô gái đẹp giam mình trong
ngôi nhà cổ”. Chính vì vậy, năm 2017, chị và các nhà thiết
kế đã tạo ra nhiều bộ sưu tập ấn tượng trên chất liệu lụa Bảo
Lộc để trình diễn trong chương trình “Bảo Lộc ngày mới,
óng ánh sắc tơ” thuộc Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm
Đồng. Đó là một trong những bước ngoặt để lụa Bảo Lộc
có một chân dung mới, diện mạo mới. Và từ đó đến nay, các
nhà thiết kế đã góp sức thế nào để lụa Bảo Lộc dần bước ra
khỏi ngôi nhà cổ ấy, thưa chị?
NTK Minh Hạnh: Với tôi, Lụa Bảo Lộc là chất liệu
thượng thặng của thời trang cao cấp. Lụa Bảo Lộc thiếu một
khâu quan trọng trong thời đại này đó chính là khâu thiết kế.
Tôi hạnh phúc vì lụa đã gọi tên chúng tôi: những nhà thiết kế
Việt. Cô gái đẹp ẩn mình nay đã có những bước đầu tiên xuất
hiện với cuộc đời bằng những thiết kế hiện đại mang tính
ứng dụng cao. Sự kết nối của cộng đồng những người làm
lụa tâm huyết và ý tưởng độc đáo của các nhà thiết kế đã làm
cho lụa trở nên xinh đẹp và gần gũi hơn bao giờ hết.
Điều quan trọng nhất mà tôi nhận ra được đó chính là sự
tự hào của những người đã sống cả cuộc đời cùng lụa. Lụa
Bảo Lộc đã có ít nhất từ mấy chục năm nay, vùng đất được
thiên nhiên ban tặng như sự mặc định của tạo hóa là “Đất
của Lụa”.
PV: Nhà thiết kế Minh Hạnh được xem là người phụ nữ đã
dành nhiều tâm huyết để quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế
giới. Việc chị là một trong những người tạo dựng nên thương
hiệu Vietnam Silk House là một trong những việc làm như
thế nhằm quảng bá cho lụa tơ tằm Việt Nam. Ở Lâm Đồng,
Vietnam Silk House có mặt tại cả hai thành phố Đà Lạt và
Bảo Lộc. Vậy lụa Bảo Lộc có điều kiện vươn ra thế giới hay
không, thưa chị?
NTK Minh Hạnh: Câu chuyện của lụa không phải của
riêng ai và chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để lụa được
xuất hiện với chân dung chân thực của mình. Tôi chỉ là một
que diêm nhỏ xuất hiện đúng thời điểm để kích hoạt. Khi lụa
chứng minh được và thuyết phục được thị trường nội địa thì
việc Lụa Bảo Lộc xuất hiện tại những thị trường thời trang
trên thế giới là điều không quá phức tạp. Hiện tại, Lụa Bảo
Lộc đang chuyển động mạnh mẽ với những con số đáng để
vui mừng. Chỉ mới một năm sau biến cố buồn của lụa Việt,
còn rất nhiều việc phải làm cho lụa trong thời gian tới.

Xin cảm ơn NTK Minh Hạnh!

Hiện Bảo Lộc có 28 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tơ tằm (tăng 6 doanh
nghiệp so với năm 2017). Sản lượng tơ năm 2018 đạt 902 tấn, lụa đạt hơn 3 triệu m,
chiếm 80% sản lượng tơ lụa toàn quốc. Sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc đã vươn ra các thị
trường: Nhật, Ấn Độ, Hàn Quốc, Pháp, Ý, Thái Lan, Lào, Campuchia, Bangladesh, Afghanistan,
Pakistan. Các sản phẩm tơ lụa Bảo Lộc gồm tơ xe các loại, vải lụa tơ tằm; các loại lụa như Satin
(dùng may áo Kimono), lụa Yozu (dùng may khăn choàng đầu cho các vị nguyên thủ khối Ả Rập,
Ấn Độ), các vải lụa Habuta, lụa CDC… dùng may áo dài, quần áo cao cấp, hàng trang trí nội thất
xe hơi, nội thất nhà… Kim ngạch xuất khẩu tơ lụa năm 2018 đạt khoảng 16 triệu USD.

Trong phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh
Hạnh trên chất liệu thổ cẩm của người K’Ho, Châu Mạ,
ngoài những người mẫu chuyên nghiệp đến từ Hà Nội và
TP HCM, còn có sự tham gia của chính những người phụ nữ dân tộc
K’Ho trên địa bàn huyện Lạc Dương.
Chị Ngọc Yến Cơ Liêng - người mẫu đặc biệt khi cùng ba con
nhỏ tham gia biểu diễn nói rằng: “Bà con hiện nay đa phần mua
quần áo ngoài chợ để sử dụng nhiều hơn các sản phẩm từ thổ
cẩm. Nhưng nhờ các nhà thiết kế, sản phẩm thổ cẩm đa dạng
hơn nhiều, có thể sử dụng trong tất cả các trường hợp và đẹp
không thua kém bất cứ loại trang phục nào”.
Còn chị K’Diễm Cơ Liêng không giấu nổi niềm vui:
“Chưa bao giờ thấy thổ cẩm của dân tộc mình lại đẹp
như thế. Hy vọng rồi đây sẽ có nhiều nhà thiết kế tạo
ra các sản phẩm thời trang từ thổ cẩm. Đó là sự giúp
sức quan trọng để bà con trong các buôn làng có thể
sống và giữ được nghề dệt truyền thống”.
Được biết, hiện nhiều nhà thiết kế đã đề nghị được
hợp tác để sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm thổ cẩm
của bà con. Đó là tín hiệu vui cho thổ cẩm truyền
thống của các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng.
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Hoa giấy khoe màu trên các đảo chìm.

Hoa bàng vuông trên đảo Trường Sa Lớn.

HOA TRÊN BIỂN ĐẢO
Tháng tư năm ngoái, tôi vinh dự được
cử tham gia Đoàn công tác của tỉnh Lâm
Đồng ra thăm đảo Trường Sa. Chuyến đi
đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc đặc
biệt, tạc ghi vào ký ức chẳng thể phai
mờ. Nhiều câu chuyện đời thường trên
đảo mà giờ đây dẫu hơn 8 tháng đi qua
kể từ ngày xa đảo, vẫn còn rõ trong tôi
giữa không gian Đà Lạt ngày cuối đông.
VĂN TÒA

au hơn một ngày đêm lênh đênh
trên biển, sáng hôm sau chúng
tôi đặt chân lên điểm đảo chìm
đầu tiên - đảo Đá C. Những chiến
sĩ trẻ xếp thành hàng, đón chúng tôi với nụ
cười thân thiện của người lính, rồi đưa đoàn
chúng tôi vào tham quan nơi mà các chiến
sĩ gọi là trung tâm văn hóa đảo. Tôi đưa mắt
nhìn quanh và vô cùng ngạc nhiên khi thấy
những chậu lan rừng được treo cẩn thận trên
lan can cầu thang dẫn lên tầng hai. Những
cánh hoa màu đỏ sẫm còn tươi nguyên nở
bung chừng vài tháng. Thấy tôi săm soi ghi
lại hình ảnh những chậu hoa, một chiến sĩ
trẻ đến gần, tươi cười nói:
- Hoa Đà Lạt đó chú.
- Tôi hỏi: Ở đây mà cũng trồng được lan
Đà Lạt à cháu?
- Cháu lắc đầu: Dạ không chú ạ, mấy
chậu hoa này là do các cô chú ở Đà Lạt tặng
chúng cháu. Hoa đẹp mà lại lâu tàn. Chúng
cháu trưng bày hoa từ hôm trước tết đến giờ
hơn hai tháng rồi.
Như thường lệ, cứ mỗi dịp chuẩn bị đón
xuân về, mừng tết đến; năm nào, Đà Lạt
cũng có đoàn công tác ra thăm, tặng quà,
chúc tết Nhân dân, chiến sĩ đảo Trường Sa.
Trong các món quà mà đoàn Đà Lạt mang
theo không thể thiếu hoa, sứ giả của tấm
lòng người dân phố hoa gửi về nơi biển đảo.
Đảo - chỉ có sóng, gió và nắng như đổ lửa,
nên hoa ra đảo phải là những loài hoa không
những chỉ đẹp mà còn phải có sức chịu
đựng với thời tiết khắc nghiệt và phải bền
với thời gian. Chính vì vậy mà loài hoa lan
thường được tuyển chọn hàng đầu.
- Sao mình lại treo các chậu hoa ở lan
can cầu thang trong nhà mà không treo ở

S
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ngoài? Tôi hỏi.
- Không treo ở ngoài được đâu chú, gió
mạnh lắm, gió mang theo muối mặn làm
hỏng hoa hết. Hơn nữa, chúng cháu có mấy
chậu này thôi, để trong này mỗi lần sinh
hoạt chung, tất cả anh em chúng cháu đều
được ngắm và đều được ngửi cả mùi thơm
của hoa nữa chú ạ.
Bởi không mang theo được nhiều nên
mỗi điểm đảo đoàn đến cũng chỉ được tặng
dăm ba chậu hoa. Có điểm đảo vì sóng to,
gió lớn, xuồng không thể vào bờ đành phải
chấp nhận thiếu hoa Đà Lạt. Những lúc như
thế, người không nhận được hoa thì kém
vui, còn người không tặng được hoa cũng
rất buồn! Ở những đảo nổi thì thuận lợi hơn,
vì vậy hoa Đà Lạt hầu như đều đến được
đảo. Hôm đoàn chúng tôi đến đảo nổi Sinh
Tồn Đông, hoa Đà Lạt vẫn còn khoe sắc
dưới cái nắng chói chang. Những cánh lan
hồ điệp, một loài hoa được nuôi trồng nhiều
ở Di Linh, Đức Trọng, góp phần tô điểm
thêm sắc xuân nơi đảo vắng. Những người
lính đảo Sinh Tồn Đông khoe rằng: “Chúng
em quý lắm anh ạ. Hoa này “cực đẹp”, thỉnh
thoảng chúng em đưa hoa ra ngoài tắm
nắng, còn chủ yếu là “cất” ở trong nhà”.
Ở Sinh Tồn Đông cũng có một số loài
hoa nở đúng dịp xuân về. Mỗi loài có nét
duyên riêng, trong đó, tôi ấn tượng nhất
là hoa phong ba. Tôi đã từng nghe về cây
phong ba nhưng lần đầu tiên mới được tận
mắt nhìn thấy. Cứ ngỡ, đã là “phong ba” thì
thân phải to, cứng, sừng sững. Nhưng thực
tế không phải vậy, phong ba không cao,
dáng không thẳng, cành lá sum suê, vươn
dài ra biển, trông mềm mại và uyển chuyển
như những vũ công giữa biển trời. Có lẽ,
chính vì thế mà dù cho bão giông cấp mấy
cũng khó mà quật ngã phong ba. May mắn,

Cây phong ba.

Hoa xương rồng ở đảo Đá C.

tôi đến Sinh Tồn Đông đúng vào mùa cây
phong ba trổ hoa nên được chiêm ngưỡng
những bông hoa tuy không sắc màu như
hoa Đà Lạt nhưng rất lạ; tuy không kiêu sa
nhưng “độc đáo”. Từng bông hoa nhỏ li ti,
dày đặt trên cành hoa cong và sần sùi như
râu bạch tuộc. Tiết trời tháng 3 nắng cháy da
người nhưng cây vẫn xanh và hoa vẫn tươi.
Thế nên, mới có chuyện “phong ba” không
cao, nhưng nắng thiêu, bão giật cũng “phải
ngước nhìn”.
Không chỉ ở đảo chìm Đá C; không chỉ
hiện diện trên đảo Thuyền Chài, đảo Len
Đao, hoa Đà Lạt cũng khoe sắc màu trên
mặt biển quanh năm sóng vỗ. Ở nhà giàn
DK1, chỉ vỏn vẹn có được một chậu hoa lan
hồ điệp, nên hoa không là sở hữu của riêng
ai. Hoa được treo cẩn thận ngoài lan can
đối diện với phòng ăn tập thể. Một người
lính kể rằng: “Chậu lan này của Hiệp hội
Hoa Đà Lạt, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng
mang ra đảo tặng. Những năm trước, chúng
cháu cũng được tặng hoa Đà Lạt, thường là
hoa hồ điệp, vũ nữ thân gầy. Hết tết, chúng
cháu thay phiên nhau chăm sóc, nhưng trên
nhà giàn thời tiết, khí hậu khắc nghiệt lắm,
hồ điệp, vũ nữ không thể sống được chú ạ.
Cháu nghe nói ở một số đảo nổi như Niêm
Yết, Trường Sa Đông, Sinh Tồn thì trồng
được, nếu chăm sóc kỹ thì hồ điệp, vũ nữ
cũng cho hoa nhưng cánh hoa nhỏ lắm và
cũng chỉ được một mùa sau đó thôi”.
Tôi không khỏi ngạc nhiên vì ở đất liền
trồng hoa lan đã rất khó, và thực tế tôi đã
nhiều lần thất bại, vậy mà nơi đảo xa muối
mặn này sao có thể trồng được. Hỏi ra mới
biết, hoa lan được treo dưới tán cây phong
ba, cây bàng vuông và các loài cây lớn trên
đảo nổi. Mỗi khi có gió mùa hay bão, anh
em đều mang các giò lan cất trong phòng để

tránh gió... Nhờ chăm sóc cẩn thận nên dù
điều kiện khắc nghiệt, hồ điệp, vũ nữ vẫn
vươn mình trổ hoa khoe sắc cùng “nữ hoàng
bàng vuông” và các loài hoa trên biển như
sứ hồng, sứ trắng, bông giấy, mào gà, bông
trang, hoa mười giờ, cúc nhám, chiều tím
(nhất xinh), muống biển, xương rồng...
Trung tá Nguyễn Cao Võ, Phó đảo
Trường Sa Đông tâm sự: “Ở đất liền, nhất
là vào dịp tết, người người thưởng lãm hoa
trong rạo rực đón xuân về; còn chúng tôi ở
đây dù chỉ vài chậu hoa mang ra từ đất liền,
lòng cũng hân hoan chẳng kém gì”. Một
người lính đảo khác ngồi cạnh bên nói chen
vào: “Buồn nhất là không có hoa chú ạ.
Những năm không có hoa dịp tết thì chúng
cháu tự làm hoa giấy, hoa ốc, lấy san hô
điểm tô màu thành hoa và lá. Vậy là tết!”.
Mấy năm qua, cứ mỗi độ xuân về, tết
đến, nhiều đoàn từ đất liền ra thăm đảo;
tiếng cười nói, hỏi thăm, chúc tụng, hát ca
át cả tiếng sóng biển rì rào, đảo vui như hội.
Nhưng thời gian của những buổi sum vầy
giữa đất liền với biển đảo sớm qua nhanh,
để lại những khoảng trống mênh mông bất
tận. Ngay hôm chia tay những người lính
trên đảo Trường Sa Lớn, tôi đã thấy những
dòng nước mắt chảy dài, những bước chân
bịn rịn không muốn rời xa đảo. Thế mới
biết, dẫu cách xa muôn trùng hải lý nhưng
tấm lòng của “bờ với biển”; của “biển với
bờ” quyện chung vào “thiêng liêng hồn
nước Việt!”.
Đêm nay! Đà Lạt cuối Đông, trời se lạnh,
những giọt sương đêm ngoài hiên rơi rơi!
Đêm nay! Ngoài trùng dương thăm
thẳm có người lính hiên ngang đang canh
giữ đất trời!
Bỗng nhiên, tôi nhận ra rằng: “Người ta là
hoa của đất”!

Phát huy tinh thần xung kích,
tình nguyện, đi đầu, những
năm qua, tuổi trẻ lực lượng vũ
trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng
đã luôn tiên phong trong
mọi phong trào hoạt động,
góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ quốc phòng, quân sự
địa phương.
CHÍNH THÀNH

rung tuần tháng
12/2018, có dịp cùng
đoàn viên, thanh niên
(ĐVTN) Bộ Chỉ huy
Quân sự (CHQS) tỉnh tiến hành
công tác dân vận thường niên tại xã
Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương),
chúng tôi không khỏi xúc động
trước tình cảm, tinh thần trách
nhiệm chăm lo cho đời sống Nhân
dân của các anh.
10 ngày ăn ở cùng đồng bào dân
tộc thiểu số Đưng K’Nớ, giữa cái
nắng oi bức mùa khô, hình ảnh các
ĐVTN lưng áo ướt đẫm mồ hôi,
song trên khuôn mặt ai cũng rạng
ngời niềm vui khi cùng bà con
hăng hái thu hoạch cà phê, khơi
thông cống rãnh, phát cỏ, dựng
nhà,... Hoạt động tình nguyện nào
các anh cũng làm hết sức mình
với khí thế sôi nổi, rộn ràng đã để
lại ấn tượng tốt đẹp, tô thắm thêm
hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong
mắt bà con nơi đây. Qua hoạt động
giao lưu, các cán bộ, chiến sĩ còn
kết hợp tuyên truyền xây dựng lực
lượng dân quân tự vệ, dự bị động
viên, vận động thanh niên thực
hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn
đạt kết quả tốt.
Bộ CHQS tỉnh cho biết, những
năm qua, LLVT tỉnh luôn duy
trì công tác tình nguyện giúp đỡ
Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất
là đồng bào nơi vùng sâu, vùng
xa. Trong năm 2018, những hoạt
động nổi bật của ĐVTN là việc
các đoàn cơ sở và chi đoàn cơ
sở tổ chức phát động phong trào
“Thanh niên LLVT tỉnh Lâm
Đồng rèn đức, luyện tài, xung
kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết
thắng” giai đoạn 2018 - 2022.
Đã triển khai thực hiện hiệu quả
mô hình “Hũ gạo tình thương”
và “Hũ gạo tình quân dân”, hỗ
trợ hơn 1 tấn gạo cho các em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tổ
chức giao lưu thể dục thể thao,
văn hóa văn nghệ với thanh niên
và Nhân dân địa phương, thu hút
trên 600 người tham gia.
Các hoạt động đem lại kết quả
nổi bật gồm: tham gia trồng và

T

Đội Tuyên truyền xung kích LLVT tỉnh biểu diễn văn nghệ phục vụ các dịp sinh hoạt chính trị của lực lượng vũ trang
và bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

SỨC TRẺ Ở LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Cán bộ, chiến sĩ trẻ Bộ CHQS tỉnh tham gia đợt công tác dân vận
tại Đưng K’Nớ (Lạc Dương).

chăm sóc 1.600 cây xanh các loại;
phối hợp với Đoàn Thanh niên các
địa phương tu sửa 28,5 km đường
giao thông nông thôn; đào mới 4
giếng nước cho đồng bào dân tộc
thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tu
sửa và làm mới 33 điểm vui chơi
cho thanh thiếu nhi; nạo vét 12,5
km kênh mương nội đồng; tổ chức
tốt hoạt động vui chơi và tặng quà
cho 965 cháu học sinh giỏi, học
sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tết
Trung thu năm 2018 với tổng số
tiền 215 triệu đồng;...
Trong khi đó, thể hiện vai
trò của tuổi trẻ xung kích tình
nguyện vì cộng đồng, năm 2017
và 2018, lực lượng ĐVTN Công
an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện

nhiều chương trình ý nghĩa và
đạt kết quả tốt như: “Kỳ nghỉ
hồng”, “Thắp sáng đường quê”,
“Hiến máu tình nguyện”, “Trung
thu yêu thương”. Hay như các
hoạt động hỗ trợ người dân làm
chứng minh nhân dân, tặng
quần áo, sách vở cho học sinh
có hoàn cảnh khó khăn,... được
ĐVTN thường xuyên tổ chức tại
các phường, xã vùng sâu, vùng
xa trên địa bàn tỉnh. Riêng năm
2018, LLVT tỉnh đã khám và
phát thuốc miễn phí cho hơn 400
người dân; sửa chữa nhà ở cho 43
gia đình chính sách; nạo vét 7 km
kênh mương, công trình thủy lợi;
tu sửa 6 km đường liên thôn; thực
hiện 2,5 km “Thắp sáng đường
quê” với kinh phí trên 150 triệu

ĐVTN Đội CSGT Công an TP Đà Lạt tặng xe đạp cho học sinh nghèo
hiếu học Trường THCS-THPT Tà Nung dịp cuối năm.

đồng;... Đồng thời, ĐVTN Công
an tỉnh đã tổ chức lễ phát động và
ra quân tham gia nhiều đợt cao
điểm tấn công, trấn áp tội phạm
bảo đảm ANTT các ngày lễ, tết
trong năm, đạt được nhiều thành
tích đáng biểu dương.
Nhìn lại hoạt động trong năm
2018, có thể nói hoạt động công
tác đoàn và phong trào thanh niên
Bộ CHQS và Công an tỉnh luôn
được duy trì thường xuyên và đạt
hiệu quả tốt. Công tác giáo dục,
rèn luyện ĐVTN được quan tâm,
chú trọng đúng mức, có chiều sâu,
góp phần xây dựng cho cán bộ,
ĐVTN phẩm chất đạo đức tốt,
lối sống trong sạch, lành mạnh.
Nhờ có nhận thức chính trị đúng
đắn, lập trường tư tưởng vững

vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật
nên ĐVTN LLVT tỉnh Lâm Đồng
thể hiện được vai trò là lực lượng
xung kích, năng động, sáng tạo
trong thực thi nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đạt
được, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn
Văn Việt trong một hội nghị phát
động phong trào đảm bảo ANTT
địa phương dịp cuối năm bày
tỏ tin tưởng, trong thời gian tới,
ĐVTN LLVT tỉnh sẽ tiếp tục đẩy
mạnh các hoạt động giáo dục
truyền thống, chú trọng rèn luyện
tinh thần sẵn sàng chiến đấu, tích
cực tham gia xây dựng nông thôn
mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ cấp trên giao phó, góp phần
xây dựng quê hương Lâm Đồng
ngày càng giàu đẹp.

ĐVTN Công an tỉnh luôn nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, thực hiện thắng lợi mọi mục tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao phó,
xứng đáng với lý tưởng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
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Là một trong 29 đại diện của Việt Nam có mặt trên con tàu “Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ
45” đi qua nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, Phan Văn Quyền - chàng trai 9X ở Bảo Lộc đã chứng
minh được năng lực của bản thân cũng như hoài bão vươn ra thế giới.

THƯỚC PHIM CỦA QUYỀN

và chuyến hải trình ra thế giới
Phan Văn Quyền.
KHÁNH PHÚC

Đưa tinh hoa văn hóa ra thế giới
Để đến với chuyến hải trình dài gần 50 ngày vươn ra thế
giới, chàng trai 9X Bảo Lộc đã phải vượt qua hơn 1.000
ứng cử viên trong cả nước nhờ vào vốn tiếng Anh lưu loát
và thành tích tốt nghiệp loại ưu ở Học viện FPT TP Hồ Chí
Minh với chuyên ngành Mỹ thuật đa phương tiện. Trên
chuyến hải trình này, Quyền còn được đề cử là lãnh đạo
Đoàn Thanh niên Việt Nam với vai trò là “đại sứ thiện chí”.
Trở về sau chuyến hải trình dài, Quyền đã dành cho phóng
viên Báo Lâm Đồng một cuộc trò chuyện đầy thú vị. Trong
câu chuyện của Quyền luôn có niềm tự hào về việc đem tinh
hoa văn hóa của Việt Nam ra thế giới. “Trong suốt chuyến
hải trình, tôi cùng những đại biểu của Việt Nam mang trong
mình một sứ mệnh lớn lao đó là đem những tinh hoa văn
hóa dân tộc giới thiệu đến gần 300 bạn trẻ đại diện trong
khối ASEAN và Nhật Bản. Đáp lại những tình cảm của
chúng tôi, thanh niên các nước bạn cũng đã giới thiệu những
tinh hoa văn hóa, sự phát triển kinh tế, khoa học - kỹ thuật
của họ với chúng tôi…” - Quyền chia sẻ.
Những tinh hoa văn hóa được Quyền cùng các đại biểu
đến từ dải đất hình chữ S giới thiệu đến bạn bè quốc tế là
những sản vật như lúa nước, rau, hoa và các loại cây ăn
trái, vật nuôi vùng nhiệt đới. Đặc biệt, ở đó còn câu chuyện
về chủ quyền thiêng liêng đối với 2 quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa, là những nét đặc trưng của 36 phố phường
Hà Nội, là vẻ đẹp thơ mộng và quyến rũ của vịnh Hạ Long
cùng với sự trang nghiêm trong dấu ấn Hoàng thành Thăng
Long, sự bí ẩn của Phong Nha Kẻ Bàng, một chút hoài
niệm của Cố đô Huế, Phố cổ Hội An hay như sự hiện đại
của hòn ngọc Viễn Đông TP Hồ Chí Minh… Xen lẫn với
những nét đẹp truyền thống là sự hiện đại, là hình ảnh con
người Việt Nam hiền hòa, mến khách và luôn có tinh thần
yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc sâu sắc. Những
câu chuyện của Quyền, của những người bạn đến từ Việt
Nam đã giúp bạn bè quốc tế biết đến những tinh hoa văn
hóa của đất nước đã được UNESCO công nhận đấy là
“Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”, như: Nhã nhạc
cung đình Huế, Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây
Nguyên, dân ca quan họ Bắc Ninh, Ca trù, Hội Gióng Phù
Đổng, Đờn ca tài tử, Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh… “Khi tàu
neo đậu tại Nhật Bản, đoàn chúng tôi vinh dự được gặp gỡ
Thủ tướng Shinze Abe, nhà Vua Sultan, Hoàng tử Hisahito

và Công nương Akishino. Đối với bản thân, tôi nhận thấy
đây là chuyến đi có “một không hai” trong cuộc đời, nên
ngoài sứ mệnh giới thiệu những tinh hoa của đất nước,
tôi còn tranh thủ giới thiệu đến Chính phủ và Hoàng gia
Nhật Bản cùng các bạn trẻ trong khối ASEAN những nét
đặc trưng về văn hóa, con người và sản vật của vùng đất
Lâm Đồng. Tôi đã giúp họ hiểu thêm về cồng chiêng Tây
Nguyên, văn hóa rượu cần, lễ tạ ơn Yàng… của các dân
tộc bản địa như K’Ho, Châu Mạ, S’Tiêng, Cil và Churu.
Đặc biệt, giúp bạn bè quốc tế có một cái nhìn đầy đủ hơn
về những sản vật của Lâm Đồng như rau, hoa công nghệ
cao, chè, cà phê và tơ lụa. Suốt chuyến hải trình gần 50
ngày, tôi đã có cơ hội hiểu thêm về văn hóa, con người của
những đất nước mình được đi qua. Đặc biệt, khi đặt chân
tới đất nước Nhật Bản, tôi đã học được sự tôn trọng con
người, sự kiên nhẫn, ý chí quyết tâm và cả lòng tự trọng
trong học tập, làm việc của người Nhật” - Quyền chia sẻ.

Ước mơ của “nhà làm phim trẻ”
Mới 23 tuổi, trước khi có chuyến hải trình dài gần 50 ngày
cùng với gần 300 thanh niên ưu tú của các nước trong khối
ASEAN và Nhật Bản trên con tàu “Thanh niên Đông Nam
Á - Nhật Bản”, Quyền từng được biết đến là quán quân
“Nhà làm phim trẻ các nước Đông Nam Á lần thứ II” năm
2016. Quyền đã vượt qua hơn 100 kịch bản tại vòng sơ loại
để trở thành gương mặt duy nhất của Việt Nam cùng 9 đại
diện khác trong khối ASEAN tham gia cuộc thi này được
tổ chức tại Singapore. Với thước phim “Tình nguyện bằng
chính hành động” đã giúp Quyền ghi tên mình lên đỉnh vinh
quang của cuộc thi này.
“Thời điểm tôi được đề cử tham gia vòng chung kết cuộc
thi, bản thân cảm thấy rất áp lực, lo lắng nhưng cũng không
giấu được niềm vinh dự, tự hào. Chủ đề mà Ban tổ chức
đưa ra là mỗi thí sinh phải có được những thước phim kể
về câu chuyện của mình bằng niềm đam mê và nhiệt huyết
trong công tác thiện nguyện. Tuy tác phẩm dự thi của tôi đã
vượt qua vòng sơ loại, nhưng do kinh nghiệm và kiến thức
xây dựng kịch bản phim còn hạn chế nên tôi cảm thấy rất lo
lắng. Sau 4 ngày có mặt tại Singapore, tôi vỡ òa trong hạnh
phúc khi tác phẩm của mình được Ban tổ chức xướng tên
đoạt giải nhất của Cuộc thi…” - Quyền tâm sự.
“Tình nguyện bằng chính hành động” là thước phim với
những câu chuyện cảm động được Quyền ghi lại từ những
chuyến công tác thiện nguyện của mình và những người bạn

Quyền (thứ ba từ trái qua) tham gia Chương trình đối thoại cùng nguyên Tổng thống Mỹ Barack Obama.
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lúc còn học phổ thông. Đó là những công việc thiện nguyện
được Quyền và bạn bè gửi gắm bằng chính trái tim trong
sáng khi tìm về với những buôn làng Châu Mạ, K’Ho bản
địa. Bên cạnh những món quà vật chất, Quyền và bạn bè
còn có nhiều ý tưởng hữu ích với hy vọng giúp bà con đồng
bào DTTS có một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy trong tương lai.
Đó là việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất;
giữ gìn vệ sinh nhà cửa hay xóa bỏ các phong tục lạc hậu
trong đời sống văn hóa; chỉ dạy cho các em nhỏ học hành
để viết tiếp ước mơ con chữ… Tất cả đều được Quyền xâu
chuỗi và kết tinh trong thước phim của mình. Thước phim
dài vỏn vẹn gần 3 phút đã gói gọn tâm tình và ước mơ mà
Quyền mong muốn bà con DTTS bản địa tại chính nơi mình
sinh ra và lớn lên ngày càng vươn lên trong cuộc sống.
Sau cột mốc vinh quang của mình, năm 2017, Quyền
tiếp tục trở thành đại biểu của thanh niên Việt Nam dự các
Hội nghị mô phỏng cấp cao ASEAN (AFMAM), Hội nghị
Thượng đỉnh Thanh niên Đông Nam Á tại Philippines
(AYS), Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN về “Thúc
đẩy khởi nghiệp trẻ”… Đặc biệt, vào cuối tháng 3/2018,
Quyền còn là thanh niên duy nhất đại diện của Việt Nam
tham gia Chương trình đối thoại với nguyên Tổng thống Mỹ
Barack Obama tại Singapore.
Theo Quyền, trong thời kỳ hội nhập, việc tự tin vào chính
bản thân, sẵn sàng bước ra khỏi vùng “an toàn” để vươn ra
biển lớn là những điều rất quan trọng với các bạn trẻ. Chính
những điều này sẽ giúp mỗi bạn trẻ nhận ra nhiều cơ hội xung
quanh mình, từ đó sẵn sàng vượt qua giới hạn của bản thân
để đến với những chân trời mới. “Sau chuyến hải trình vươn
ra thế giới, tôi sẽ tiếp tục công việc khởi nghiệp thiết kế đồ
họa mà mình đã và đang theo đuổi; đồng thời, dành thời gian
hoàn thành Dự án Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số bản địa ở
Lâm Đồng đang còn dang dở” - Quyền dự định cho tương lai.
Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản do
Chính phủ 10 nước thành viên ASEAN và Nhật Bản tổ chức
từ năm 1974 và Việt Nam bắt đầu tham dự vào năm 1995. Trải
qua 45 năm, Chương trình đã trở thành một truyền thống và
là cầu nối tốt đẹp giữa nhiều thế hệ thanh niên ở các quốc
gia trong khu vực. Chuyến hải trình vừa qua, bắt đầu từ ngày
28/10 kéo dài đến ngày 20/12/2018 đi qua 5 nước Nhật Bản,
Brunei, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Phan Văn Quyền (thứ nhất bên phải) cùng 1 đại biểu của Việt Nam và 2 thanh niên ưu tú
trong khối ASEAN trên chuyến tàu “Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản lần thứ 45”.

NGỌC NGÀ

rên những cung
đường ấy, lục hết
tất cả trong ba lô để
mang bánh, kẹo, sữa
cho trẻ em nghèo; vác trên vai gần
30 kg hành lý vẫn mang theo túi
để nhặt rác trong rừng; những cái
ôm với anh em các dân tộc khác
giữa rừng già... tất cả điều đó đã
gây ấn tượng mạnh cho những ai
cùng K’Vâng rong ruổi cho thỏa
cơn “đói rừng”.

T

Ám ảnh
Nghề làm du lịch đến với
K’Vâng như một câu chuyện dài
đầy tình cờ.
Chuyện bắt đầu từ môn Địa
lý, khi K’Vâng còn là học sinh
lớp 9, Trường THCS Liên Đầm
(huyện Di Linh). Bài học về mất
rừng ảnh hưởng đến môi trường
tự nhiên. Từ cửa sổ phòng học có
thể nhìn thẳng qua ngọn đồi - nơi
bà con phát rừng làm lúa rẫy. Giữa
nương lúa xanh hằn rõ những vệt
dài ngoằn ngoèo màu trắng - sản
phẩm của nhiều trận mưa lớn kéo
trôi bùn đất. Những vệt trắng dài
trên lưng đồi ấy đã thành nỗi ám
ảnh mơ hồ trong đứa trẻ K’Vâng
từ bấy đến nay.
Nỗi ám ảnh như dày thêm
khi hình ảnh bà con trong buôn
sáng mang gùi và cây xà gạc đi,
tối đoàn người lại lầm lũi về qua
những cửa hiệu ánh đèn sáng
trưng trên Quốc lộ 20 để vào buôn
làng u tịch trong màu tối cứ quẩn
quanh trong đầu đứa trẻ.
Nhưng có lẽ chính những ám
ảnh ấy đã nhen nhóm dần trong
K’Vâng khao khát được học
hành. Tốt nghiệp Khoa Ngoại
ngữ Trường Đại học Đà Lạt, với
chính sách hỗ trợ việc làm cho
con em đồng bào DTTS gốc Tây
Nguyên, năm 2005, K’Vâng vào
làm việc tại Khu Du lịch Đankia
- Suối Vàng. Đó cũng là quãng
thời gian giúp tình yêu rừng trong
K’Vâng được bồi đắp, hoàn thiện.
Tháng 4/2011, khi Vườn Quốc
gia Bidoup - Núi Bà tiếp nhận
khu vực này, lãnh đạo Vườn đã
đề nghị anh tiếp tục về làm việc.
Tháng 10/2011, K’Vâng được cử
đi tập huấn ở Nhật Bản về làm du
lịch sinh thái theo chương trình
của Dự án JICA (Cơ quan hợp tác
quốc tế Nhật Bản). Khóa tập huấn
có môn học “Treasure hunting
for ecotourism” (Truy tìm báu vật
địa phương để phát triển du lịch
sinh thái). “Dường như môn học
đó dành riêng cho mình. Khi thầy
giáo nói về báu vật địa phương
là toàn bộ những gì về văn hóa
của buôn làng cứ hiện lên trong
đầu mình rõ mồn một và đầy tiếc
nuối. Bởi mình và bà con mình
đã bỏ sót quá nhiều. Khát khao
cho những “báu vật” của cộng
đồng được khôi phục, gìn giữ và
tạo ra giá trị cũng tràn trề từ đó” K’Vâng nhớ lại.
Và từ đó cuộc đời K’Vâng rẽ
hướng: làm du lịch.
“Đói rừng”
K’Vâng có thói quen đưa những
hình ảnh về ngọn núi, cung đường,
viết những câu chuyện có thật ở

Nụ cười đầy mãn nguyện của K’ Vâng khi chuyện trò tâm đắc
với những người hiền minh giữa rừng già.

Lắng nghe câu chuyện của người già.

THẤM VĂN HÓA

TRONG TỪNG BƯỚC CHÂN
Con đường hạt muối, cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam: Tà Năng - Phan Dũng, nối hai đỉnh
núi thiêng Bidoup - Chư Yang Sin và nhiều cung đường thu hút du khách khác ở Nam Tây Nguyên
do Mull K’Vâng, một chàng trai ở Bon NeurC, thị trấn Lạc Dương mang trong mình hai dòng máu
K’Ho của mẹ và Ê Đê của cha mở lối.
các buôn làng lên Facebook bằng
tiếng K’Ho, tiếng Anh, tiếng Việt.
Và cứ thế, những người đam mê
“xê dịch” tìm đến anh đề nghị
được dẫn đường.
Trước mỗi hành trình, K’Vâng
luôn đi trước, tìm hiểu “sức khỏe
con đường” để nắm chắc sự đa
dạng sinh học, những sự tác động
của cả thiên nhiên và con người lên
con đường. K’Vâng căn chuẩn như
đồng hồ Thụy Sỹ để biết đi tới đâu
thì dừng nghỉ ngơi, tới địa điểm
nào sẽ dừng cắm trại, thậm chí
đứng nghỉ ngơi dưới gốc cây nào là
an toàn vì không có cành mục.
Gần đây nhất, tôi liên lạc với
K’Vâng để tham gia vào cung
đường mang tên “Con đường hạt
muối”. Con đường rừng mà hàng
trăm năm trước người miền rừng
trên cao nguyên Lang Biang gùi
sản vật xuống miền biển (Ninh
Thuận) để cõng về những gùi
muối đầy. Sau hai ngày một đêm
luồn rừng với bữa ăn thiếu muối,
đêm thứ hai chúng tôi về cắm trại
ở vùng của người Raglai, thôn

Bố Lang, xã Phước Bình. Đêm
ấy, bữa ăn có muối càng thêm
thấu được niềm hân hoan khi đổi
được muối của người K’Ho xưa.
“Người K’Ho có câu “Mẹ boh mẹ
bla”, nghĩa là “Mẹ muối, mẹ ngà
voi”. Đó là hai tài sản quý giá nhất
với bà con ngày ấy. Muối là vật
thiêng liêng nên trong các lễ hội,
các dịp cúng bái bao giờ cũng có.
Muối được dành cho những người
ốm hay để làm món quà quý giá
tặng nhau”, K’Vâng nói.

Và hơn hết, hạt muối còn
kết tình người Chăm, người
Raglai ở Ninh Thuận với
người K’Ho ở Lâm Đồng.
Đó là lý do ở buôn làng của
người K’Ho hôm nay lại
có những chàng rể người
Chăm, người Raglai và
ngược lại.
K’Vâng nhắc với tôi câu nói
của một người già “choh chom

mono mom bla” (xa xưa các ngọn
núi cạnh nhau). Đó không hẳn là
sự gần nhau về địa lý mà về tình
cảm, phong tục. Có lẽ đó là lý do
mà qua bất cứ buôn làng nào của
người K’Ho Srê, K’Ho Cil, K’Ho
Lạch,... hay cả người Raglai, Ê
Đê,... K’Vâng luôn dùng ngôn ngữ
của dân tộc mình để tìm ra sự đồng
điệu. Nhìn ánh mắt rạng ngời của
K’Vâng, nhìn cách anh em các dân
tộc ôm nhau giữa rừng già, tôi tin
rằng “xưa các ngọn núi gần nhau”.
Trong ba lô của người dẫn
đường ấy luôn có những vật dụng
truyền thống của người K’Ho.
Không dùng con dao nhỏ đa năng
của phương Tây như đa phần
những hướng dẫn viên du lịch
khác, K’Vâng dùng con dao nhỏ
của người K’Ho gọi là peschot để
gọt cành dẻ làm gậy cho khách leo
núi, làm cọc cắm lều, cắt rau, xẻ
thịt... Trong ba lô của anh còn có
hũ muối bằng ống tre. Muối trộn
với tiêu rừng để chấm rau rừng
luộc, nêm cháo và ướp thịt nướng
hít hà trong đêm rét giữa rừng già.

K’ Vâng dẫn khách trên những cung đường ở Nam Tây Nguyên. Ảnh: Trần Ngọc Thanh

K’Vâng đi rừng vẫn luôn mang
theo cây xà gạc để ứng phó với
những bất ngờ trong tự nhiên.
Thân thiết với K’Vâng đã 5 năm,
cùng rong ruổi trên nhiều cung
đường, tôi luôn bất ngờ trước sức
đi, sức cảm của anh. Bước chân
anh luôn rong ruổi khắp núi đồi bát
ngát. “Mình là một phần của rừng.
Đi rừng bằng kỹ năng vốn có, niềm
tin và nhất là tình yêu. Không đi
rừng là nhớ. Chắc bởi mình đói
rừng”, K’Vâng chia sẻ. Một tuần
anh ở rừng đến 5 ngày, thăm những
người già, khảo sát mở tour mới.
Cuối tuần nào anh cũng dẫn khách
trekking (đi bộ trong rừng).

Giấc mơ đi tìm
K’Vâng về với rừng như trở về
nguồn cội, để thỏa thích vẫy vùng
trong cội nguồn hùng vĩ, lấy thêm
sinh lực rồi quay lại với xã hội.
K’Vâng không làm du lịch đơn
thuần, mà dường như anh thực
hiện giấc mơ đi tìm những gì là
văn hóa tốt đẹp trong cuộc sống
buôn làng xưa.
Trên con đường đi tìm báu vật
địa phương để hiện thực giấc
mơ, K’Vâng hiểu báu vật quý
nhất chính là con người. Bởi
vậy, K’Vâng là nhân tố chính
hình thành nên hai nhóm du lịch
sinh thái dựa vào cộng đồng ở
hai xã Đa Nhim, Đa Chais. Đến
nay những cái tên như Cil Phi
Crieu Thani, Cil Phi Crieu Ha
Trái, Liêng Hot Ha Kim... đã là
những hướng dẫn viên cộng đồng
chuyên nghiệp. Nếu như Thani
là người hiểu rất nhiều về những
câu chuyện của người xưa, nhất
là văn hóa giữ rừng của các dân
tộc bản địa thì với Ha Trái, các
anh ở Trung tâm du lịch của Vườn
Quốc gia Bidoup - Núi bà (VQG)
vẫn nhắc nhiều về câu chuyện của
chàng hướng dẫn viên cộng đồng
có chiều cao chưa tới 1m60, mỗi
lần dẫn đoàn về luôn cõng theo
trên lưng cả bao rác. Bởi anh kiên
quyết “Không lấy gì của rừng
ngoài những bức ảnh và không để
lại gì ngoài những dấu chân”.
Đã không còn làm việc ở VQG,
K’Vâng theo đuổi con đường làm
du lịch riêng, nên anh càng có
điều kiện để tìm thêm những trái
tim thổn thức vì rừng. Ya Tha người hướng dẫn trên cung đường
trekking đẹp nhất Việt Nam là
một ví dụ. Hai cha con Ya Đinh
và Ya Tha trước đây là thợ săn thú
và chở gỗ lậu thuê nổi tiếng trên
cung đường này. Nhưng chính câu
chuyện và sự tác động từ K’Vâng,
họ đã thay đổi suy nghĩ và dần
dà Ya Tha đã trở thành người dẫn
đường ở nơi mà anh thuộc về.
Du lịch không chỉ khai thác cái
xác của phong cảnh, hiểu vậy nên
K’Vâng không ngừng bồi đắp hồn
cốt cho những chuyến đi. Mỗi tour
của anh đều tích hợp văn hóa. Ở
đó du khách được ngắm cảnh đẹp,
tìm hiểu tri thức bản địa và tiêu
thụ sản vật địa phương. Hay nói
đúng hơn, khám phá thiên nhiên
- trải nghiệm văn hóa - phát triển
cộng đồng là ba chân kiềng bền
vững để K’ Vâng, Thani, Ha Trái,
Ha Kim... và nhiều người khác
sống bằng chính văn hóa của cha
ông, trao truyền văn hóa dân tộc.
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Những người đi

“NGƯỢC DÒNG”
Họ đã từ chối hoặc không chọn cho mình con đường bằng phẳng để đi. Họ chọn
cách đi “ngược dòng” để thử thách bản thân và tạo nên nhiều điều thú vị…

K.PHÚC - T.CHU - N.BRỪM - H.SANG

Huy “MaliCubu”
ốt nghiệp 2 ngành Tâm lý học
và Quản trị kinh doanh tại Đại
học Macquarie (Úc) nhưng
Mai Nguyễn Đình Huy (31
tuổi, phường B’Lao, TP Bảo Lộc) lại từ
chối hướng đi đã được dọn sẵn để chọn
con đường là đam mê của riêng mình.
Có lẽ, ít ai biết người Việt duy nhất
chạy bộ cùng với “siêu” vận động
viên marathon người Úc
- Pat Farmer trong
hành trình “Nối
liền một dải Việt
Nam” cách đây 6
năm chính là Mai
Nguyễn Đình
Huy. Thời gian du
học ở Úc, Huy tình
cờ đọc trên báo và
biết được vận động
viên Lisa Tamati
đã thực hiện một hành
Mai Nguyễn Đình Huy và tuyệt phẩm MaliCubu do anh tự chế tạo.
trình chạy bộ chinh phục
chiều dài đất nước New Zealand xinh
mời gọi ông cùng chạy bộ dọc chiều dài
đẹp. Kể từ đó, Huy bắt đầu tập chạy bộ và đất nước Việt Nam. Sau đó, Đình Huy
lên kế hoạch thực hiện hành trình chạy bộ
và Pat Farmer đã đăng ký tham gia hành
xuyên Việt với mong muốn chứng minh
trình “Nối liền một dải Việt Nam” - hoạt
cho cả thế giới biết tinh thần của tuổi
động nằm trong Chương trình kỷ niệm 40
trẻ Việt Nam. Để thực hiện ước mơ này,
năm quan hệ ngoại giao Việt - Úc và gây
Huy đã tìm gặp vận động viên marathon
quỹ cải thiện - cung cấp nước sạch cho
Pat Farmer để học hỏi kinh nghiệm và
người nghèo.

T

Hành trình chạy xuyên Việt của Đình
Huy bắt đầu từ ngày 9/12/2012 và kết
thúc vào ngày 15/1/2013 vượt qua 30
tỉnh, thành phố trong cả nước. Đình Huy
cho biết: “Sau hành trình “Nối liền một
dải Việt Nam”, đến nay đã có hàng trăm
dự án nước sạch được Úc và nhiều nước
trên thế giới tài trợ cho người nghèo
thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Đó là điều khiến Huy cảm thấy hạnh
phúc và tự hào”.
Trở về Việt Nam, nhiều người biết đến
Đình Huy với vai trò là người chế tạo
thiết bị xe máy. Đây được xem là một
bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Đình
Huy. Sau biến cố em trai mất đột ngột,
Huy trở về Bảo Lộc và bắt tay vào chế
tạo chiếc xe với tên gọi MaliCubu (gọi
tắt là Cubu - biệt danh người em trai
quá cố của mình). Phiên bản xe nghệ
thuật của Đình Huy được thực hiện theo
phong cách Freestyle và không hề theo
bất kỳ quy tắc truyền thống nào trên thị
trường. Để hoàn thành tác phẩm này,
Đình Huy phải mất thời gian khoảng 2
năm, với tổng thời gian làm việc liên
tục khoảng 2.500 giờ. Chiếc xe có ngoại
hình cực độc với hệ thống lái Hub Center
Steering (gọi tắt là HCS) cùng nhiều
chi tiết đặc biệt mang phong cách và
ý tưởng riêng của chàng trai 8X. Phần

khung sườn của Cubu được chế theo
kiểu Omega Frame (hình chữ C) và hệ
thống lái HCS là những bộ phận quan
trọng nhất và tạo điểm độc đáo là “linh
hồn” của xe. Nguyên lý làm việc của hệ
thống lái HCS khiến Cubu trở nên đặc
biệt. Thay vì có hệ thống lái trực tiếp từ
tay lái xuống bánh xe thông qua phuộc
trước kép như mô tô truyền thống thì hệ
thống lái HCS điều khiển gián tiếp bánh
trước thông qua hệ thống trục giữa và tay
đòn, tạo vẻ độc đáo “có một không hai”.
Cùng với đó, hệ thống giảm xóc trước
sau của xe cũng được Đình Huy nghiên
cứu và áp dụng theo nguyên tắc đòn bẩy
(nằm ngang - đi ngược với thiết kế thông
thường là thẳng đứng). Còn nhiều chi
tiết khác của chiếc xe như: bộ ly hợp,
két nước block máy… anh đều thực hiện
rất chuyên nghiệp từ việc ra ý tưởng, vẽ
bằng các phần mềm chuyên dụng và cuối
cùng gia công bằng máy phay CNC do
Huy lập trình. Cuối cùng, chìa khóa của
Cubu được thay bằng dàn nút điều khiển
và công tắc. Khi muốn khởi động người
lái phải gạt đúng 3 công tắc thì chiếc xe
mới nổ máy.
Hiện, Huy đã tạo dựng thương hiệu riêng
M-Rev với sản phẩm chế tạo chủ lực là dĩa
tải dùng cho tất cả các dòng xe máy từ 110
đến các dòng xe phân khối lớn.

Huy “Photo&Bike”
ũng sinh ra và lớn lên ở vùng đất
B’Lao, chàng trai Huy Nguyễn
lại mang trong mình trăn trở
phải làm sao cho cộng đồng cảm
nhận được vẻ đẹp gần gũi của nhiếp ảnh nghệ
thuật? Hiện, Huy Nguyễn được giới nhiếp
ảnh ở Bảo Lộc biết đến với biệt danh Huy
“Photo&Bike” bởi niềm đam mê nhiếp ảnh
luôn gắn liền với niềm đam mê xe đạp.
Huy Nguyễn kể lại rằng, tham gia sân
chơi nhiếp ảnh, anh nhiều lần được đi sáng
tác cùng những nhiếp ảnh gia nổi tiếng:
Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Bá Hảo, Nick
Út, Nguyễn Á, Hoàng Thế Nhiệm, Hoàng
Thạch Vân... Qua những lần đi đó, ngoài
việc học được các kỹ năng sáng tác hình ảnh,
Huy Nguyễn còn thấy và hiểu thêm những
cống hiến thầm lặng của người nghệ sĩ để
mang đến cho đời những bức ảnh đẹp về quê
hương, đất nước, con người.
Thừa nhận chịu nhiều ảnh hưởng từ những
bậc thầy kể trên nhưng anh luôn ý thức tìm
kiếm một phong cách sáng tác riêng. “Thú
thật mới đầu tôi cũng chưa hình dung mình
nên đi theo phong cách nào. Bởi những gì
cần làm thì các lão làng nhiếp ảnh đều đã
làm cả. Mình có dành trọn cuộc đời để đi
theo con đường của những nghệ sĩ bậc thầy
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này thì cũng là điều không thể. Trình độ và
quá trình cống hiến của các lão làng nhiếp
ảnh đó đã đi quá xa mình rồi” - Huy Nguyễn
tâm sự. Tuy nhiên, nhiếp ảnh là không biên
giới, luôn có những đề tài cho người nghệ
sĩ sáng tác, nếu thật sự đam mê và dấn thân.
Thế nên, một thời gian sau, anh đã chọn
được phong cách sáng tác cho mình: Đưa
nhiếp ảnh nghệ thuật đến gần hơn với số
đông cộng đồng. “Nếu ai đó chịu khó quan
sát một chút thì đều không khó để nhận thấy,
ngay cả trong những đợt triển lãm, nhiếp
ảnh nghệ thuật vẫn chỉ là sân chơi riêng của
một số người, một nhóm người có cùng sở
thích. Số đông cộng đồng vẫn chưa có điều
kiện tiếp cận hoặc nếu có điều kiện tiếp cận
thì cũng rất ít quan tâm đến nhiếp ảnh nghệ
thuật. Vì sao vậy? Vì vẻ đẹp trong những
bức ảnh nghệ thuật và năng lực thẩm mỹ của
số đông cộng đồng còn có khoảng cách nhất
định” - Huy Nguyễn chia sẻ.
Từ ý hướng để nhiếp ảnh được tự do đến
số đông cộng đồng, anh không những thỏa
mãn niềm yêu thích và đam mê nghệ thuật,
mà còn càng thêm tự tin hoàn thiện các kỹ
năng sáng tác. Một loạt tác phẩm ăm ắp
hơi thở cuộc sống, gần gũi, ngẫu hứng, mới
mẻ như bộ ảnh Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia

Đường 9, Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn,
bộ ảnh đua xe đạp, đua xe địa hình, rồi bộ
ảnh các giáo đường Thiên Chúa, trường học,
chùa chiền, bộ ảnh người khuyết tật... đã ra
đời trong ý hướng đó. Nói về bộ ảnh Nghĩa
trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (thành phố
Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) và Nghĩa trang
liệt sĩ Trường Sơn (huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị) mà Huy Nguyễn thực
hiện vào các năm 2015, 2016 và
năm 2018, anh không giấu được sự
xúc động: “Như bao đứa trẻ khác,
tôi cũng thích chơi trò chơi chiến
trận. Vì vậy, hình ảnh chú bộ đội,
với tôi không dừng lại ở mức
yêu thích, mà trở thành hình tượng
oai hùng, biểu trưng cho sức mạnh Việt
Nam. Trước đó, tôi cũng yêu thích bộ môn
xe đạp. Vậy, tại sao mình không thử làm một
chuyến xuyên Việt bằng xe đạp kết hợp với
chụp ảnh?. Tôi nghĩ thế và rồi lên đường”.
Ông Võ Đắc (thành phố Biên Hòa, tỉnh
Đồng Nai) là người hỗ trợ kinh phí tích cực
cho anh thực hiện chuyến đi xuyên Việt ấy.
Một con người đầy trách nhiệm công dân
như thế hẳn đã có lý khi lựa chọn con đường
đưa nhiếp ảnh ra khỏi tháp ngà nghệ thuật để
đến với số đông cộng đồng.

Huy Nguyễn trong chuyến tác nghiệp
tại một giải marathon ở TP Hồ Chí Minh.

K’Brooke “thuận tự nhiên”

L

uôn mang trong mình trăn
trở làm nông nghiệp thuận
với tự nhiên và tìm về
những giá trị truyền thống
nguyên bản của người bản địa, anh
K’Brooke ở thôn Lăng Kú (xã Gung
Ré, huyện Di Linh) đang bắt tay triển
khai thực hiện hai dự án là “Dự án phát
triển du lịch cộng đồng tại làng K’Ho”
và “Dự án bảo tồn và phát triển giống
heo đen của người K’Ho từ làng đồng
bào dân tộc K’Ho”.
Ra trường và đã có công việc làm
ổn định nhưng anh K’Brooke vẫn
quyết định bỏ phố về quê thực hiện dự
án khởi nghiệp cho riêng mình. Với
nhiều người và theo như nhận định của
anh Vũ Thành Công, Bí thư Huyện
Đoàn Di Linh thì K’Brooke là một
trong những đoàn viên, thanh niên dân
tộc thiểu số ưu tú, có ý chí, nghị lực
mạnh mẽ để khẳng định bản thân và
có tư duy, định hướng phát triển kinh
tế bền vững. Năm 2017, K’Brooke
được tuyên dương là gương thanh niên
tiên tiến làm theo lời Bác và có nhiều
thuận lợi tiếp cận với các thông tin của
hoạt động khởi nghiệp. Huyện Đoàn
Di Linh đã hỗ trợ làm cầu nối cho
K’Brooke tiếp cận với nguồn vốn vay
giải quyết việc làm của Trung ương
Đoàn với số tiền 50 triệu đồng để đầu
tư, mở rộng hoàn thiện mô hình.
Hiện tại, K’Brooke đã xây dựng xong
ý tưởng và đang hiện thực hóa mô hình

Agroforestry Coffee (gọi tắt là mô hình
nông lâm kết hợp) với qui mô khoảng
2 ha. “Để từng bước thực hiện mô hình
này, thời gian qua, ngoài việc đầu tư
nâng cao chất lượng vườn cây theo
phương pháp hữu cơ, trồng cây muồng
đen tạo bóng… Dưới tán cây rừng,
cây cà phê, tôi còn trồng cỏ Vetiver để
cải tạo và giữ độ ẩm cho đất, chống sự
rửa trôi gây xói mòn đất và đây còn là
nguồn thức ăn cung cấp cho đàn vật
nuôi. Ngoài ra, tôi còn trồng cây mắc
ca, sa chi, cà chua thân gỗ, các loại
giống rau màu đặc sản truyền thống
của đồng bào dân tộc bản địa” - anh
K’Brooke chia sẻ.
Mô hình sản xuất của anh K’Brooke
dựa trên nền tảng hữu cơ bền vững,
thân thiện, gắn bó với môi trường tự
nhiên, tuyệt đối không sử dụng thuốc
bảo vệ thực vật. Trong quá trình thực
hiện mô hình, anh K’Brooke không
ngừng tìm tòi, học hỏi, sáng tạo và
đang xây dựng ý tưởng làm giàn phơi
dưới tán cà phê. Bởi theo anh Brooke,
cách làm này sẽ cho ra sản phẩm cà
phê chất lượng, giữ lại hương vị tự
nhiên nhất, đáp ứng được nhu cầu của
người tiêu dùng nhất là từng bước tiếp
cận với các thị trường lớn ở trong và
ngoài nước.
Không chỉ quan tâm đến mô hình
sản xuất bền vững, thân thiện với môi
trường nhằm góp phần tác động tích cực
đến việc nâng cao ý thức, làm thay đổi

tư duy sản xuất nông nghiệp cho bà con
trong vùng, anh K’Brooke còn chú trọng
đến việc quảng bá, bảo tồn văn hóa truyền
thống của người K’Ho trên trang mạng
xã hội như: Cảnh sinh hoạt trong nhà dài,
phương pháp ủ rượu cần, các món ăn đặc
sản truyền thống của người K’Ho. Trong

danh sách 17 Dự án ý tưởng khởi nghiệp
năm 2018 được UBND tỉnh Lâm Đồng
phê duyệt hỗ trợ thì có 2 dự án của anh
K’Brooke là: “Dự án phát triển du lịch
cộng đồng tại làng K’Ho” và “Dự án bảo
tồn và phát triển giống heo đen của người
K’Ho từ làng đồng bào dân tộc K’Ho”.

K’Brooke và đám cỏ Vetiver dự kiến được trồng dưới tán cà phê để giữ ẩm và bảo vệ đất.

Tuệ “12A”

uôi về vùng đất phía Nam
của Lâm Đồng, chúng ta
sẽ được nghe câu chuyện
khởi nghiệp của anh chàng
8X người quê gốc Quảng Trị nhưng sinh
ra, lớn lên và đang lập nghiệp tại huyện
Đạ Tẻh với tên gọi Tuệ “12A”. Khác với
nhiều người, thay vì khi mở quán cà phê
chỉ chăm bẵm vào hiệu quả kinh doanh,
Nguyễn Trí Tuệ còn đặc biệt chú ý đến
việc tạo dựng thương hiệu và đào tạo
nhân viên. Từ một người “mù tịt” không
biết gì về rang xay cà phê, Tuệ vừa làm
vừa học hỏi thêm kinh nghiệm từ những
người đi trước. Khi cà phê do chính Tuệ
rang xay đã được thị trường chấp nhận,
Tuệ nghĩ đến việc phải xây dựng thương
hiệu để cà phê bột của mình có thể
xuất hiện trên thị trường một cách đàng
hoàng và chuyên nghiệp. “Thủ tục đăng
ký thương hiệu không lâu nhưng do
mình không biết cách nên làm hơi phức
tạp. Cái vướng đầu tiên là tên thương
hiệu không được đăng ký chữ số và chữ
cái, trong khi cái tên 12A lại “dính” cả 2
yếu tố đó nên buộc lòng phải thêm hình
trái tim với hạt cà phê bên trong để đăng
ký thương hiệu bằng hình. Sau khi được
cấp thương hiệu và công bố sản phẩm,
cà phê bột mang thương hiệu 12A chính
thức ra thị trường. Đến hiện tại, cà phê
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Nguyễn Trí Tuệ hướng dẫn nhân viên tại 12A cách pha chế cà phê.

12A đã có mặt tại 8 tỉnh trong cả nước với
số lượng khoảng 3,5 tạ/tháng. Con số này
tuy không nhiều nhưng em thấy đây là việc
làm đúng đắn. Bởi lẽ, ngay từ đầu khi xây
dựng thương hiệu em đã theo đuổi một mục
đích lớn hơn là làm sao để người nông dân
có lợi hơn. Để làm được điều đó thì mình
phải có thương hiệu để đưa sản phẩm vượt
ra khỏi huyện nhà” - Tuệ chia sẻ.
Với một chàng trai ngoài 30 tuổi, khởi
nghiệp từ con số 0 thì tạo dựng được thương
hiệu phải nói là một hành trình dài gian khổ.

Cuối năm 2006, tốt nghiệp lớp 12 và không
có điều kiện để học tiếp lên đại học, Tuệ
chọn cho mình con đường học nghề bằng
cách đi làm phụ cho một quán cà phê ở Biên
Hòa. Đến năm 2010, Tuệ lấy vợ và nảy sinh
ý tưởng mở quán cho riêng mình. Lúc này,
Tuệ bắt đầu đi học thêm pha chế. Để có tiền
trang trải việc học, Tuệ vừa đi bán vé số,
vừa tham gia khóa học. Khi khởi nghiệp
với quán 12A đầu tiên đối diện trường cấp
3 Đạ Tẻh, hai vợ chồng Tuệ có vỏn vẹn 12
triệu đồng trong tay. “Số tiền đó chỉ đủ để

làm quầy, trang bị bàn ghế, còn các loại
máy xay, máy ép đều tận dụng của gia
đình nên nhiều khi vừa xài vừa phải sửa.
Mục tiêu ban đầu mỗi ngày em chỉ cần
bán được vài chục ly nước các loại nhưng
có ngày con số đó lên đến hàng trăm.
Khởi nghiệp thuận lợi, 6 tháng sau em
mua được xe và 1 năm sau em có định mở
thêm một quán nữa” - Tuệ chia sẻ.
Đến nay, Tuệ đã có tổng cộng 5 quán
12A ở Đạ Tẻh. Nhân viên làm việc
cho Tuệ đa phần là những bạn trẻ tốt
nghiệp lớp 12 xong nhưng không có
điều kiện đi học đại học như Tuệ trước
đây. Việc tuyển chọn nhân viên của Tuệ
được xem là khắt khe bởi vừa tạo việc
làm cho các bạn, Tuệ còn muốn đào
tạo các bạn thành những người chuyên
nghiệp, có thể tự mở quán khởi nghiệp
như Tuệ. Hiện tại, Tuệ đang sử dụng
cà phê hạt của các nông trại tại Đà Lạt,
Bảo Lộc để rang xay. Nói về dự định
của mình trong tương lai, Tuệ chia sẻ
muốn tạo dựng một trang trại sản xuất
cà phê ngay tại huyện Đạ Tẻh để sản
xuất dòng cà phê chất lượng. Và xa hơn
thế, Tuệ đang có một khát khao đưa sản
phẩm cà phê 12A của mình bay cao,
bay xa hơn nữa như một số thương hiệu
cà phê nổi tiếng của Việt Nam.
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Dưa gang chất lượng cao được trồng trong nhà kính
tại mô hình du lịch canh nông HTX Thịnh Phát.
Tà Năng - Phan Dũng là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam thu hút đông đảo du khách thời gian qua.

Hợp sức phát triển ngành

“Công nghiệp không khói”
Đức Trọng là nơi có cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam đi qua, kiến trúc du lịch tôn giáo độc
đáo cùng các điểm du lịch sinh thái, du lịch canh nông vẫn còn mang chút dư vị đồng quê... Để
“chắp cánh” cho ngành công nghiệp không khói của nơi cửa ngõ thành phố hoa Đà Lạt, địa phương
đã và đang hợp sức để khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của mình.

Đến với mô hình du lịch canh nông, du khách không chỉ được
mua các sản phẩm đảm bảo chất lượng mà còn được tìm hiểu
quy trình chế biến các sản phẩm.
(Trong ảnh: Du khách đang tìm hiểu quy trình nuôi ong
lấy mật tại Công ty TNHH Mật ong Thái Dương).

THY VŨ

Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam
Đó chính là cung đường Tà Năng - Phan Dũng, đi xuyên qua
3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận với tổng chiều
dài khoảng 60 km, và những con dốc cao đến 1.100 m so với
mực nước biển. Điểm xuất phát từ thôn MaKir, xã Đa Quyn,
du khách sẽ đi qua lớp lớp những cánh đồng xanh ngắt xen kẽ
là những rẫy cà phê hay những cao nguyên hoa gạo đỏ thắm
đua nhau khoe sắc. Sự hiểm trở làm nên điều thú vị ở đây còn
là việc du khách sẽ được đi trên con đường mòn chia cắt bởi
một bên là rừng núi, bên còn lại là thung lũng sâu thẳm. Mây
trắng cứ nhẹ nhàng trôi như chưa bao giờ gần đến thế…
Những năm gần đây, loại hình du lịch dã ngoại trở thành
một xu hướng khá phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Đến với Tà
Năng, một hoạt động mà nhiều bạn trẻ yêu thích nhất đó là cắm
trại. Bạn có thể hạ trại tại đồi Droppin - ngọn đồi ngắm bình
minh đẹp nhất trên chặng đường này. Khu vực này có những
bãi đất trống bằng phẳng, rất rộng, thích hợp hạ trại qua đêm
cũng như vui tiệc cùng bạn bè… Từ những phát hiện của người
dân địa phương, kết hợp với nhu cầu tìm điểm đến mới của giới
du lịch dã ngoại, tuyến trekking Tà Năng - Phan Dũng bỗng
trở nên nổi tiếng và được mệnh danh là cung đường trekking
đẹp nhất Việt Nam, thu hút đông đảo bạn trẻ đến khám phá
tìm hiểu. Anh Nguyễn Minh Châu, một du khách đến từ Hà
Nội háo hức cho biết: “Đây là lần thứ 2 tôi đến với Lâm Đồng,
nhưng lần này thú vị hơn lần trước rất nhiều vì đây là lần đầu
tiên tôi cùng với bạn bè được trải nghiệm phượt đúng nghĩa
trên một cung đường tuyệt đẹp như thế này! Và trải nghiệm này
có lẽ sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên”.
Khi mà du khách từ các tỉnh bạn đến du lịch khám phá
cung đường này ngày càng đông, xã vùng sâu Đa Quyn
cũng dần trở nên tấp nập, sôi động hơn, nhất là dịp ngày
lễ, cuối tuần. Với bản tính thật thà, chất phác, người dân
xã vùng sâu này nhiệt tình đón nhận những luồng không
khí mới tràn về thông qua các đoàn khách đi du lịch dã
ngoại. Ở địa phương dần hình thành và phát triển các dịch
vụ như homestay; phục vụ vận chuyển thực phẩm, vật
dụng; hướng dẫn đường đi cho khách du lịch một cách tự
phát… giúp người dân có thêm nguồn thu nhập.
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Đánh thức những tiềm năng…
Với địa thế thuận lợi là cửa ngõ của thành phố hoa Đà Lạt;
nằm ở vị trí đầu mối giao thông TP Hồ Chí Minh, TP Buôn
Ma Thuột (Đắk Lắk), Phan Rang (Ninh Thuận), Đức Trọng
có điều kiện thuận lợi cho mở rộng giao lưu với bên ngoài,
phát triển mạnh mẽ nền kinh tế với cả 3 thế mạnh: “Nông,
lâm nghiệp - Công nghiệp - Dịch vụ”. Những năm qua, Quốc
lộ 20, Quốc lộ 27 được sửa chữa, nâng cấp góp phần thúc đẩy
mối quan hệ giao lưu giữa Đức Trọng với các địa phương
trong và ngoài tỉnh. Trên địa bàn huyện còn có Cảng Hàng
không Quốc tế Liên Khương với tần suất trên 20 chuyến bay
trong nước và quốc tế mỗi ngày…
Ngoài cung đường trekking tuyệt đẹp Tà Năng - Phan
Dũng, Đức Trọng còn có nhiều điểm du lịch khác như kiến
trúc tôn giáo độc đáo tại chùa Pháp Vân, Vĩnh Minh tự
viện; điểm du lịch sinh thái thác Pongour; có các điểm du
lịch canh nông như Cơ sở kinh doanh phúc bồn tử Huỳnh
Trung Quân, HTX Thịnh Phát, Công ty TNHH mật ong
Thái Dương; các làng nghề phở khô, nấm mèo… Bên cạnh
đó, còn nhiều khu du lịch (KDL) đang trong quá trình thực
hiện như: KDL sinh thái hồ Nam Sơn; KDL hồ Đại Ninh…
Ngoài ra, trên địa bàn xã Hiệp An còn có điểm du lịch làng
Gà Đarahoa thu hút được sự quan tâm của du khách trong
nước và quốc tế.
Trong năm 2018, lượng khách tham quan và lưu trú trên địa
bàn đạt trên 310.000 lượt, tăng 10,7% so với cùng kỳ 2017;
riêng KDL thác Pongour ước đạt trên 150.000 lượt khách,
trong đó khách du lịch nước ngoài đạt trên 30.000 lượt. Đặc
biệt, tại tuyến đường Tà Năng - Phan Dũng, lượng khách du
lịch tham gia trekking vào các ngày cuối tuần (thứ sáu, thứ
bảy, chủ nhật) đạt trung bình 400-500 người/ngày.
Có thể nói, đã có một số kết quả nhất định trong công
tác triển khai các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Đức
Trọng thời gian qua, nhưng trên thực tế, vẫn chưa tạo được
bước đột phá so với tiềm năng sẵn có của địa phương.
Việc kết nối giữa các đơn vị lữ hành du lịch và các doanh
nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện còn chậm.
Một số dự án đầu tư du lịch chậm triển khai hoặc triển khai
không hiệu quả do doanh nghiệp đầu tư không đủ năng lực
thực hiện đã bị thu hồi; công tác đầu tư, sửa chữa, nâng

cấp các điểm du lịch chưa được chú trọng đúng mức dẫn
đến việc xuống cấp, không thu hút được khách du lịch như
trước (thác Bảo Đại); một số điểm trở thành hoang hóa
như thác Liên Khương, thác Gougah. Riêng cung đường
trekking Tà Năng - Phan Dũng đang hoạt động hoàn toàn
tự phát, chưa có sự định hướng, quản lý của chính quyền
địa phương, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý về an
ninh trật tự, môi trường rừng, phòng chống cháy rừng...
Trước thực tế trên, theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng
Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thời gian qua, Phòng Văn
hóa và Thông tin huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền
các nội dung liên quan đến lĩnh vực du lịch.
Cùng đó, để đảm bảo an toàn cho du khách và người
dân địa phương khi tham gia du lịch trên tuyến đường Tà
Năng - Phan Dũng, huyện Đức Trọng đã chỉ đạo thực hiện
các thủ tục theo quy định về việc lắp đặt các pano tuyên
truyền, nội quy… theo Luật Du lịch, sơ đồ toàn tuyến
và 22 biển chỉ dẫn, lắp đặt biển báo trên tuyến đường Tà
Năng - Phan Dũng. Đồng thời, huyện Đức Trọng đã có chủ
trương giao cho Công ty Du lịch lữ hành Tropiad khai thác
và phát triển tiềm năng của cung đường này.
Mặt khác, UBND huyện Đức Trọng cũng đã phối hợp với
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm
Đồng và các đơn vị liên quan khảo sát những loại hình du
lịch thế mạnh và quảng bá trên các brochure (tập gấp) với chủ
đề “Đức Trọng - Hương sắc một vùng quê”… Đồng thời, để
tạo sức bật mới, chính quyền thực hiện kết nối các công ty
du lịch lữ hành như: Công ty cổ phần Vietravel tại Đà Lạt,
Công ty cổ phần Tropiad… với các đơn vị kinh doanh du
lịch dịch vụ của địa phương, nhằm liên kết tổ chức tour,
tuyến du lịch để đưa khách đến tham quan, mua sắm sản
phẩm. “Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục khai thác các
tiềm năng du lịch sẵn có trên địa bàn; đồng thời, đôn đốc,
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư về du lịch như
dự án khu cắm trại quốc tế Gougah, kêu gọi thu hút đầu tư
dự án du lịch hồ Nam Sơn, phối hợp khai thác tuyến du lịch
Tà Năng - Phan Dũng, làng Gà - Núi Voi; phát triển các loại
hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch làng nghề,
du lịch canh nông và du lịch tâm linh” - đồng chí Nguyễn
Ngọc Phúc - TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng cho biết.

Nằm ở phía thượng nguồn sông Đa Nhim, thị trấn D’Ran thật bình yên bên những vườn hồng trĩu
quả, lối xưa xe ngựa uốn lượn, hàng thông xanh rì vươn mình đón nắng, hay những ngôi nhà gỗ xinh
nép mình bên sườn đồi,...
ĐỨC TÚ

uân mới. Tôi ghé D’Ran, không như
những lần trước, dịp này cái lạnh của
Đà Lạt đã xô xuống khỏi đèo, len lỏi
vào từng xóm làng hòa vào hơi nóng
từ vùng Ninh Sơn, Ninh Thuận đổ lên. Một cảm
giác là lạ, khoan khoái.
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D’Ran ẩn mình trong núi, lặng thinh giống
như một “nàng công chúa” ngủ trong rừng
đang chờ một “chàng hoàng tử” đến đánh
thức. Nếu có dịp đến đây, chúng ta hẳn sẽ
cảm thấy thật mãn nhãn bởi những hàng
thông xanh, vườn hồng trĩu quả, vườn rau
xanh mát,... được chìm đắm trong không gian
của xứ sở cổ tích, nơi khởi đầu cho những câu
chuyện đẹp nhất.
“D’Ran nhỏ, bình yên” - anh Đào Duy Hùng - Cán
bộ văn hóa thị trấn bảo thế, vì anh đã nắm chắc con
số thống kê về vùng đất này, chỉ vỏn vẹn hơn 13.500
ha. Và một lý do khác, anh sinh ra ở đây nên nằm
lòng từng đường làng, ngõ xóm, từng gốc hồng, ngọn
thông xanh. Còn một người khác là nhà thơ Hồ Thụy
Mỹ Hạnh lại khẳng định D’Ran nhỏ, qua bài thơ “Thị
trấn của tôi”. Trong thơ, nhà thơ ca ngợi nhiều về nơi
chốn mình ở, rồi cũng có một chút miên man buồn về
thị trấn nhỏ này. Ngày xưa, theo nhà thơ thì mọi người
trong thị trấn đều biết mặt nhau, giờ đây thì thay đổi
nhiều lắm, có lẽ đó là tiến trình của đô thị hóa.
Bên cạnh ngôi nhà nhỏ bé của mình, nhà thơ Hồ
Thụy Mỹ Hạnh có một người bạn rất thân, là làng
xóm đã mấy mươi năm nay. Bà là giáo viên nghỉ
hưu, sinh ra tại Đà Lạt nhưng dành cả cuộc đời của
mình để “nương náu” ở D’Ran. Hai người thường
trò chuyện về nhịp sống của D’Ran, về xuân mới
xem khác gì với xuân xưa. Hai người ôn lại kỷ
niệm một thời xa xưa khi mình còn là những nữ
sinh. Cho đến bây giờ hai mái đầu điểm bạc họ vẫn
yêu dấu D’Ran như thuở ban đầu.
Lại một người khác, nhưng câu chuyện của chị thì có
phần hiện đại hơn. Chị không làm thơ, không viết nhạc,
nhưng bằng tình yêu D’Ran của mình chị đã tổ chức

những đêm nhạc ngay tại ngôi nhà của mình trong lòng
thị trấn bé nhỏ, với cái tên: Đồng Phố.
Chị Huỳnh Thị Thanh Hải là chủ của Câu lạc bộ sinh
hoạt văn nghệ Đồng Phố. Trong sâu thẳm của mình, chị
Hải tâm sự: Đồng Phố là quán cà phê do tôi làm chủ,
nếu kinh doanh cà phê không thôi thì D’Ran này đơn
điệu quá, phải làm cho nó điệu đà lên. Ý tưởng hình
thành thế là thuê nhạc công, để đêm đêm giữa D’Ran
ta lại nghe tiếng đàn, bên âm điệu của những tình khúc
Trịnh Công Sơn.
D’Ran có những con người làm cho nó điệu đà.
Nhưng, ngay cảnh vật thôi D’Ran đã điệu đà lắm rồi.
Nhất là những vườn hồng trĩu quả thơm ngon.
Hồng là một loài cây đặc trưng và có “thương hiệu”
của D’Ran. Tôi đến D’Ran sau một vụ hồng, không
chứng kiến được cảnh những quả hồng treo mình trên
cành cây nhưng lại được chiêm ngưỡng lộc mới đang
ấp ủ trong tiết xuân. Để rồi sự sinh sôi nảy nở phát sinh
từ những dòng nhựa nóng ấp ủ.
Phải khẳng định rằng, đa số nhà dân nào ở D’Ran
cũng có hồng, không vườn lớn, vườn nhỏ thì cũng một
vài cây ở trong khoảng sân của mình. Người dân ở đây
xem hồng không chỉ là một loài cây ăn quả, mang lại
giá trị kinh tế mà tựa hồ như biểu tượng, tương tự như
nhắc đến Đà Lạt thì xứ sở của thông reo vi vu, nhắc đến
D’Ran thì nhắc đến những trái hồng thơm ngọt vậy.
Tôi quen những người một thời chạy xe thổ mộ ở
D’Ran. Số người còn lại bây giờ chỉ đếm chưa đầy số
ngón của một bàn tay. So sánh như vậy để thấy rằng
bây giờ D’Ran không còn ngựa, không còn những
chuyến xe thổ mộ. Mà có chăng chỉ là trong tiềm thức,
trong hoài cổ, trong một D’Ran xa xưa.
D’Ran không ồn ào, vồn vã, không hoa lệ như thành
phố Đà Lạt, từng ngày, từng ngày nhịp sống bình yên
vốn có từ thuở nào nơi thị trấn nhỏ bên dòng Đa Nhim
vẫn nối tiếp nhau như thế. “Khi muốn tìm cảm giác bình
yên và lấy lại cân bằng trong cuộc sống..., mình trốn về
đây hít thở không khí trong lành. Dù chỉ 1 ngày nhưng
cũng đủ để những lo toan mệt mỏi sẽ trôi vèo...”, một
người từng sinh sống ở thị trấn nhỏ D’Ran bộc bạch.
Thị trấn lưng đèo. Tiến trình đô thị hóa đã làm diện
mạo của nó thay đổi. Nhưng D’Ran vẫn còn bình yên
lắm khi có những con người luôn sẵn sàng xua đi xô bồ
để thị trấn trở lại với thời gian. Đắm chìm trong những
vườn hồng và mê dụ hơn nếu còn lối xưa xe ngựa cho
những người thích rong chơi.

Một vườn hồng cổ thụ ở thị trấn D’Ran.

Niềm vui của một hộ dân với vườn hồng chín muộn.

D’RAN

THỊ TRẤN NHỎ BÌNH YÊN

BÊN DÒNG ĐA NHIM

Thị trấn D’Ran nhìn từ trên cao.
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Vườn bưởi da xanh của anh Nguyễn Hoàng Cường bắt đầu ra trái đang dần thay thế cho vườn quýt “lấy ngắn nuôi dài”. Ảnh: Đ.Anh

Vườn quýt được chăm sóc theo kỹ thuật thu hái trái chuyền của anh Phan Văn Sang. Ảnh: Đ.Anh

Mơ về

VÙNG CHUYÊN CANH CÂY ĂN TRÁI

Những vườn bưởi da xanh, quýt đường, sầu riêng...
rộng từ vài đến vài chục hecta đang dần hình thành
trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, mở ra triển vọng về một
vùng chuyên canh cây ăn trái trong tương lai không xa.
ĐÔNG ANH

Những vườn cây trái bạc tỷ
Về Đạ Tẻh thời gian gần đây, câu chuyện về những tỷ
phú trồng cây ăn trái đã trở thành đề tài không còn mấy xa
lạ với người dân. Những vườn quýt đường, bưởi da xanh,
sầu riêng dù vừa mới cho vài vụ trái nhưng đem lại nguồn
thu tiền tỷ đã trở thành hấp lực đối với những ai muốn trở
thành những nông dân “chuyên nghiệp” thời @. Chủ nhân
của những nhà vườn cây trái bạc tỷ đó có thể là người tại
địa phương, cũng có thể từ những tỉnh miền Tây chuyển
lên chọn đất, lập nông trại.
Quýt đường đang được xem là loại cây “lấy ngắn nuôi
dài” được nhiều nông dân chọn trồng trong khi đợi các loại
cây khác như bưởi, sầu riêng, măng cụt… phát triển. Nói
là lấy ngắn nuôi dài nhưng những vườn quýt tại một số xã
như Triệu Hải, Quảng Trị, Đạ Lây, Hương Lâm… đang
“hái” ra tiền tỷ cho nhiều nông dân. Cách đây hơn 3 năm,
anh Phan Văn Sang đang từ một người kinh doanh tự do
tại thị trấn Đạ Tẻh đã vào vùng đất Triệu Hải chọn mua
hơn 50 ha đất để trồng quýt, bưởi và sầu riêng. Anh bảo,
thấy anh em bạn bè trồng cây ăn trái có hiệu quả quá nên
cũng muốn bắt tay vào làm. “Bây giờ làm nông nghiệp là
làm kinh tế, trồng cây trái là để kinh doanh chứ không như
ông bà ta hồi trước chỉ trồng vài cây ăn trái đơn lẻ trong
vườn để ăn chơi. Năm ngoái khi vườn quýt 2,5 ha vừa cho
thu bói nhưng vụ tết tôi cũng đã bán được khoảng 200
triệu đồng. Sang năm 2019, khả năng vườn quýt này cho
thu khoảng 30 - 40 tấn, dự kiến đem về nguồn thu khoảng
700 - 800 triệu đồng/năm. Cây quýt có “tuổi thọ” thấp, chỉ
tầm 4 - 5 năm, nhưng hiệu quả kinh tế cao, có thể sau một
năm thu rộ là đã lấy lại vốn đầu tư. Khi cây đến tuổi phải
nhổ bỏ thì cũng là lúc sầu riêng trồng xen phủ tán và bắt
đầu có thu” - anh Sang chia sẻ.
Giống như nhiều nhà vườn khác, anh Sang cũng chọn
cách đầu tư bài bản ngay từ đầu khi bắt tay vào làm vườn
cây ăn trái. Đất được san bằng phẳng, hệ thống tưới nhỏ giọt
và mương thoát nước được đầu tư ngay từ đầu nên mọi công
đoạn chăm sóc hiện tại cũng nhẹ nhàng hơn. Anh cho biết:
Yếu tố quan trọng nhất vẫn là kỹ thuật chăm sóc và tôi đang
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xây dựng vườn quýt theo mô hình sinh học. Về kỹ thuật
chăm sóc, tôi chọn kỹ thuật để cây ra trái chuyền. Nghĩa là
lúc nào trên một cây cũng có trái nhỏ, trái vừa và trái có thể
thu hái để có sản phẩm bán quanh năm. Cách chăm sóc này
đòi hỏi kỹ thuật và nhiều công hơn nhưng sẽ giảm rủi ro về
giá cả thị trường hơn so với cách cho ra trái theo vụ mùa
trong năm.
Cách vườn nhà anh Sang không xa, trên phần đất thuộc
địa bàn xã Quảng Trị là vườn quýt của anh Nguyễn Thành
Nhân rộng 4,7 ha. Là người quê gốc Cần Thơ, từng trải
qua nhiều nghề buôn bán tự do, trong đó có thời điểm anh
làm vựa trái cây và từng thuê đất để trồng quýt đường.
Năm 2013, anh quyết định về Đạ Tẻh để mua đất trồng
quýt. Nhờ áp dụng tốt các biện pháp khoa học kỹ thuật,
đặc biệt là bí quyết tưới nước cốt cá tươi đã qua ủ và xử lý
nên vườn quýt nhà anh phát triển rất tốt, năng suất đạt cao.
Có thời điểm được giá, được mùa anh Nhân đã thu về tiền
tỷ từ vườn quýt này.
Nhắc đến những vườn cây trái chuyên canh ở huyện
Đạ Tẻh không thể không nhắc đến vườn của anh Nguyễn
Hoàng Cường đầu tư trên địa bàn xã Đạ Lây và Hương
Lâm. Đến hiện tại, anh Cường đã có khoảng 25 ha trồng
chủ yếu là bưởi da xanh xen với quýt đường. Không phải
ngẫu nhiên mà anh bỏ việc ở TP Hồ Chí Minh để về vùng
đất này trồng cây ăn trái vào năm 2014. Trước đó, để chọn
đất phù hợp anh đã nhiều lần lên đây lấy đất đưa đi kiểm
nghiệm xem mức độ phù hợp với các loại cây có múi. Khi
chất đất đảm bảo yêu cầu, anh đi “tầm sư” để học kỹ thuật
trồng quýt, bưởi trên vùng đất mới. Đến hiện tại, anh đã có
14 ha cho thu hoạch, 7 ha đang trong giai đoạn kiến thiết
và 4 ha đang xuống giống. Tất cả đều được đầu tư bài bản,
đúng kỹ thuật ngay từ đầu. Hàng tháng, mẫu đất vẫn lấy để
đưa đi kiểm nghiệm, kiểm tra nồng độ pH cũng như các yếu
tố khác.

Bước đi thận trọng
Ở Đạ Tẻh, hiện có những vùng đất đang được rất nhiều
người dân nơi khác lựa chọn để phát triển cây ăn trái là
Hương Lâm, Đạ Lây, Quảng Trị, Triệu Hải, Đạ Kho… Đây
là những diện tích có điều kiện về nguồn nước, đất đai bằng
phẳng và chủ yếu được chuyển đổi từ vườn điều già cỗi,
kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và một số loại cây trồng
khác. Ông Ngô Văn Tố, Phó Chủ tịch UBND xã Hương
Lâm cho biết: Đến hiện tại, toàn xã đã có 150 ha cây ăn trái
các loại tập trung ở các thôn Hương Thanh, Hương Thành,
Hương Sơn, Hương Thủy. Riêng trong năm qua, người
dân trong xã đã chuyển đổi và trồng mới 30 ha cây ăn trái.

Chủ trương của xã vẫn là vận động người dân chuyển đổi
vườn điều kém hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả
hơn, trong đó vẫn ưu tiên là trồng dâu nuôi tằm. Riêng đối
với cây ăn quả thì rất khó để quy hoạch, chủ yếu vẫn là do
người dân trồng tự phát. Tuy nhiên, xã vẫn khuyến khích
người dân trồng ở những vùng đất có diện tích lớn và chủ
động được nguồn nước. Đặc biệt, khuyến cáo người dân
không nên trồng cây ăn trái ồ ạt để tránh tình trạng được
mùa mất giá như vẫn thường xảy ra.
Hiện tại, nhiều hộ dân đang thu hoạch quýt cho rằng giá
đang ở mức thấp và không có lời. Nhưng do cách chăm
sóc theo kỹ thuật thu hoạch trái chuyền nên người dân
cũng không mấy lo ngại. Vào những ngày cúng rằm hoặc
lễ, tết thì trái cây được giá nên người dân sẽ thu hái nhiều
hơn so những ngày thường. Theo ông Phan Văn Đương,
Bí thư Đảng ủy xã Triệu Hải, đối với các loại cây ăn trái
thì đòi hỏi người dân phải có sự đầu tư rất lớn. Đến hiện
tại, toàn xã đã có gần 130 ha cây ăn trái gồm sầu riêng,
bưởi, quýt, măng cụt. Diện tích này chỉ phát triển mạnh
một vài năm trở lại đây, riêng trong năm 2018, người dân
đã tự phát triển gần 60 ha cây ăn trái các loại trên địa bàn
xã. Quan điểm của xã là không khuyến khích dân chuyển
đổi ồ ạt để tránh tình trạng đầu ra không ổn định, cần có
những bước đi thận trọng để vừa đảm bảo việc chuyển đổi
cây trồng phù hợp vừa đảm bảo về hiệu quả kinh tế.
Không như huyện Đạ Huoai đã hình thành những vùng
chuyên canh cây ăn trái từ lâu, huyện Đạ Tẻh vẫn đang
“chập chững” cho những bước đi đầu tiên hình thành nên
những vùng chuyên canh cây ăn trái. Nhiều hội, nhóm về
trồng cây ăn trái đã được thành lập ở huyện Đạ Tẻh với
sự trợ giúp đắc lực của những lão nông cây trái ở huyện
Đạ Huoai với mong muốn người dân nơi đây ngày càng
nâng cao trình độ, kỹ thuật chăm sóc và phát triển vườn hộ
chuyên trồng cây ăn trái hiệu quả.
Ông Bùi Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh cho
biết: Trong những năm qua, huyện đã đẩy mạnh chuyển
đổi vườn tạp, vườn điều kém hiệu quả sang trồng các loại
cây có hiệu quả cao hơn. Riêng trong năm 2018, huyện
đã chuyển đổi 1.500 ha điều sang trồng các loại cây trồng
khác theo thứ tự ưu tiên là dâu tằm, cây ăn trái, cao su, tầm
vông... Riêng cây ăn trái, trong năm đã trồng mới gần 300
ha, nâng tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn huyện lên
gần 1.200 ha. Trong thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo ngành
nông nghiệp phối hợp với các địa phương tiến hành đánh
giá các vùng đất thích hợp để chuyển đổi trồng cây ăn trái.
Phấn đấu trong 10 năm tới, Đạ Tẻh sẽ trở thành một trong
những vùng phát triển cây ăn trái trọng điểm của tỉnh.

“Hạnh phúc”

Lần đầu tiên xuất hiện, hoa Hạnh phúc thu hút mọi ánh nhìn của người yêu hoa bởi vẻ đẹp và tên gọi của nó.

nở hoa

ở Đà Lạt
Được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, mùa xuân này
trong muôn màu hoa khoe sắc, Đà Lạt có thêm một loài
hoa mang tên Hạnh phúc.
QUỲNH UYỂN

Sứ giả mang Hạnh phúc
Hoa Hạnh phúc có tên khoa học là
Astilbe, là loài cây thân thảo, sống dai, mọc
đứng, lá dẹp chân chim, có nhiều phiến,
hai lần kép ba, mọc đối, có cuống, phiến lá
nhiều răng cưa. Hoa nhỏ, kết chùm, mọc
thành nhiều nhánh, không có cánh hoa, tông
màu hồng phấn, từ màu trắng đến hồng tím.
Chùy hoa co lại, đài gồm 4 - 5 lá đài, dính ở
gốc với bầu, quả nang, hạt nhiều, nhỏ, phát
tán trong gió. Hoa có nguồn gốc từ một số
vùng thung lũng, rừng ở châu Á và Bắc Mỹ,
được gieo trồng từ đầu thế kỷ 18 và được
nhân rộng ra rất nhiều nơi trên thế giới. Hoa
gợi lên vẻ đẹp giản dị, sự ấm áp, bình yên
với hoa lá xum xuê là biểu tượng cho sự
sung túc, đủ đầy, hạnh phúc.
Người phương Tây tin rằng, hoa Hạnh
phúc có ý nghĩa là biểu tượng của sự kiên
nhẫn, cống hiến cho người thân yêu. Khi
bạn tặng hoa Hạnh phúc cho một người yêu
quý đi xa có nghĩa bạn muốn bày tỏ với họ
rằng bạn sẽ chờ đợi họ trở về. Vừa xuất hiện
ở Đà Lạt, hoa Hạnh phúc được nhiều người
yêu thích bởi vẻ đẹp và tên gọi là niềm ước
vọng lớn nhất của mọi người, mọi nhà.
Là người con của Đà Lạt, gần 30 năm gắn
bó với nghề trồng hoa, anh Đỗ Mạnh Trung
- Giám đốc Công ty TNHH Linh Ngọc là
một trong những người đi tiên phong trong
việc ứng dụng khoa học vào phát triển nông

nghiệp công nghệ cao như: ứng dụng công
nghệ sinh học trong việc lai tạo giống hoa
bằng phương pháp nuôi cấy mô, “bắt” địa
lan nở hoa bốn mùa... Anh Trung đã di thực
nhiều giống hoa mới từ nước ngoài về trồng
ở Đà Lạt, trong đó hoa Hạnh phúc được anh
nhập khẩu hạt giống từ Hà Lan. Tuy nhiên,
nếu trồng bằng hạt thì sẽ mất từ 12 - 14 tháng
mới đủ thời gian cho cây nảy mầm, sinh
trưởng, đơm hoa; mất nhiều thời gian nhưng
hoa không đạt chất lượng, cây ra hoa không
đồng loạt, hoa không đều, thân cây cao... Vì
vậy, anh Trung đã dành thời gian nghiên cứu
nhân giống bằng phương pháp cấy ghép tạo
giống, nuôi cấy mô trong phòng thí nghiệm,
rồi đưa ra vườn trồng. Sau khi trồng trên
đất tơi xốp, đủ độ ẩm và nước tưới, cây sinh
trưởng nhanh, từ 20 - 25 ngày sẽ tạo nụ, trổ
hoa. Những chùm nụ ngậm màu dần vươn
lên khỏi tán lá, bung nở dần. Khoảng 40 - 55
ngày đã cho thu hoạch. Từ màu hồng nhập
về, anh Trung đã lai tạo được 4 màu: trắng,
hồng đào, hồng đậm và tím xù. Mỗi màu
mang một sắc thái, vẻ đẹp riêng. Hiện tại,
trang trại của anh có ba màu đẹp nhất: màu
hồng đào, hồng đậm và tím xù. Qua lai tạo,
thân cây thấp, phù hợp với tầm ngắm khi đặt
trên bàn, góc làm việc, trang trí bên cửa sổ,
lan can, bệ, phòng khách, tạo nên mảng màu
tươi đẹp, mang cảm giác ấm áp cho không
gian sống.
Việc thử nghiệm đã cho thấy hoa Hạnh
phúc dễ trồng, dễ chăm sóc. Chỉ cần tưới

Hoa được trồng tại trang trại Doly mang lại giá trị kinh tế.

đủ nước, cây có thể phát triển cả trong bóng
râm lẫn cả ngoài trời nắng, cây ưa ẩm và
không khí mát mẻ. Điều đó cũng cho thấy,
loài hoa này rất phù hợp và hoàn toàn thích
nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của
Đà Lạt.

Nhân rộng “Hạnh phúc”
Lần đầu tiên xuất hiện tại không gian hoa
bên bờ hồ Xuân Hương vào cuối năm 2017,
đúng dịp Festival Hoa lần thứ V, hoa Hạnh
phúc đã gây ấn tượng mạnh, thu hút mọi
ánh nhìn của người thưởng lãm, bởi vẻ đẹp,
sự mới lạ và tên gọi của nó. Đông đảo người
yêu hoa đã vây kín, xúm quanh thích thú
chụp hình cùng hoa và trầm trồ ngợi khen.
Với vẻ đẹp mềm mại, cánh nhỏ, dịu
dàng, màu sắc quyến rũ, hoa Hạnh phúc có
thể trồng vào chậu, rất dễ chăm sóc, dễ di
chuyển, trồng cạnh hàng rào, vườn nhà, trên
ban công, tôn tạo cảnh quan, khuôn viên,
hoặc cắt cành trang trí trong nhà, tạo không
gian hạnh phúc. Hoa tươi lâu, thời gian nở
kéo dài 15 ngày, sau khi cắt cành, màu xanh
của từng chùm lá kép vẫn gợi lên vẻ đẹp, nếu
có phương pháp chăm sóc tốt, cây lại tiếp
tục nảy mầm, sinh trưởng và nở hoa. Tên gọi
mang ý nghĩa tốt đẹp, hoa Hạnh phúc có thể
làm hoa cưới, hoa cầm tay cho cô dâu, trang
trí trong không gian tiệc cưới, cầu mong hạnh
phúc bền lâu, đầu bạc răng long, bách niên
giai lão. Vì vậy triển vọng thương mại của
loài hoa này là không nhỏ.

Là doanh nghiệp chuyên trồng, bán các sản
phẩm hoa địa lan cắt cành và các loài cây lá
trang trí với thương hiệu trang trại hoa Doly;
mùa xuân này, Công ty TNHH Linh Ngọc
“độc quyền” trồng hoa Hạnh phúc. Hoa được
trồng trong chậu, gối vụ, rồi sắp thành từng
luống. Có luống mới xuống giống vài ba
hôm, mầm chồi và lá non nhú lên màu hồng
tía, cuộn lại, mềm mượt giống dương xỉ. Có
luống lá xòe ra và chuyển sang màu xanh,
trong những ngọn chồi đã kết nụ. Mỗi chậu
trổ khoảng 10 cành hoa. Có luống hoa đã nở
trông như dải lụa hồng đào vắt qua vườn,
mềm mại, thanh khiết. Tùy theo nhu cầu của
khách hàng, trang trại vừa bán hoa cắt cành,
vừa bán cả chậu.
Sau 3 năm nhập giống từ Hà Lan, lai tạo và
trồng thử nghiệm thành công hoa Hạnh phúc,
Công ty TNHH Linh Ngọc đã báo cáo kết quả
về việc nhân giống, trồng thử nghiệm, phương
pháp chăm sóc, quá trình sinh trưởng phát
triển, đơm hoa của cây đến Chi cục Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Được sự đồng
ý của cơ quan quản lý, anh Đỗ Mạnh Trung
cho biết: Từ năm 2019, Công ty sẽ tiếp tục
nhập khẩu giống hoa mới này, lai tạo và nhân
rộng để cung ứng giống cho nông dân trồng
hoa thương phẩm, mang lại giá trị kinh tế.
Đất lành không chỉ chim đậu, mà rất
nhiều loài hoa đẹp đã chọn Đà Lạt để bám
rễ. Từ mùa xuân này, hoa Hạnh phúc góp
thêm hương sắc làm cho thành phố ngàn
hoa thêm rực rỡ.
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Con đường

trăm năm

Nếu nghĩ Lâm Đồng như một cơ thể sống, Quốc lộ 20 chính là xương sống, huyết mạch của cơ thể. Với
chiều dài 268 km, uốn lượn từ điểm đầu km số 0 - Dầu Giây tới điểm cuối tại km 268 - D’Ran, Quốc lộ 20
được cho là tuyến giao thông huyết mạch của Lâm Đồng trong chiều dài trăm năm qua.

Cụ Trần Ngọc Mai.
DIỆP QUỲNH

hi những nhát cuốc đầu tiên
khai phá cho QL 20 được tính
từ năm 1911 bổ xuống nền đất
đỏ cao nguyên, thời gian đã
trôi qua, kéo theo biết bao đổi thay về con
người trên vùng đất cao nguyên Di Linh và
Lâm Viên ngày nay.

K

Trăm năm mở đất
Nếu nói con người ai cũng có lý lịch
từ khi sinh ra tới khi trưởng thành thì con
đường cũng vậy, cũng có thời điểm được
khai mở. Chỉ khác là nếu con người già đi
thì con đường ngày càng được nâng cấp, tôn
tạo mở rộng, sức chịu tải cao hơn và mang
trong nó đầy sức sống đáp ứng nhu cầu bao
chuyến xe qua. Và QL 20 theo đúng quy
luật đầu tư, bảo dưỡng, mở rộng theo sự
phát triển của xã hội, giờ đây ngoái lại nhận
ra con lộ này được bắt đầu từ những ngày
của năm 1911 xa xôi.
Lịch sử Đà Lạt ghi dấu vào năm 1893,
khi đoàn thám hiểm cùng bác sỹ Yersin
tìm thấy một miền đất mát mẻ, với những
buôn dân tộc K’Ho và những dốc núi
mang dáng dấp miền Bắc Pháp. Nhìn thấy
tiềm năng của Đà Lạt, người Pháp đặt
ngay mục tiêu xây dựng nơi đây thành
một Paris Petit (Paris nhỏ), nơi nghỉ
dưỡng cho người Pháp giữa xứ sở nhiệt
đới. Và khi Đà Lạt dần phát triển, người

Một góc đồi chè Bảo Lộc, thành phố nằm ven QL 20.
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Cụ Nguyễn Niệm Châu.

Pháp nghĩ tới việc phải xây dựng quốc lộ
nối Sài Gòn, thủ phủ miền Nam với miền
đất cao nguyên. Để tìm được tư liệu chính
xác về QL 20, chúng tôi đã nhờ cán bộ
của Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng và
may mắn tìm được hai người đã gắn bó,
hiểu QL 20 rất sâu sát. Hai người ấy là cụ
Nguyễn Niệm Châu, nguyên Phó Giám
đốc Xí nghiệp Quản lý sửa chữa đường
bộ 78, nguyên công chức Khu công chánh
Cao nguyên Trung phần đã gắn bó với
QL 20 từ năm 1970 và cụ Trần Ngọc Mai,
sinh năm 1931, nguyên công chức Khu
cầu đường 3 từ năm 1950 cho tới ngày
nghỉ hưu năm 1995.
Trao đổi với phóng viên, cụ Nguyễn
Niệm Châu cho biết, trong tài liệu do
người Pháp để lại thì từ năm 1899, người
Pháp đã bắt tay xây dựng con đường từ
Ninh Thuận lên Đà Lạt đồng thời với việc
xây dựng đường xe lửa Đà Lạt - Tháp
Chàm. Sau đó, do nhu cầu phát triển nên
Toàn quyền Đông Dương lúc đó là Albert
Sarraut quyết xây dựng đường nối Đà Lạt
- Đồng Nai, chính là QL 20. Năm 1911,
con đường chính thức được khởi công bắt
đầu từ đoạn Đà Lạt - Di Linh. Con đường
được xây dựng từng đoạn, song song với
việc xây dựng các đường nối từ QL 20 tới
các tỉnh lân cận như liên tỉnh lộ 8 (hiện là
QL 28) nối Đà Lạt - Phan Thiết, liên tỉnh
lộ “8 kép” (hiện là QL 27) nối Di Linh Quảng Đức (thuộc Đắk Lắk xưa, nay là

Đắk Nông). Đường từ Đồng Nai chạy lên
Lâm Đồng cũng được xây dựng và tới năm
1932, khi khai thông đèo B’Lao, chính là
đèo Bảo Lộc bây giờ, QL 20 chính thức
thông toàn tuyến, kéo dài từ Dầu Giây tới
Cây xăng Kim Cúc, cửa ngõ thành phố Đà
Lạt.
Cụ Trần Ngọc Mai, người gắn bó với QL
20 từ năm 1950 tới 1995 cho biết, từ năm
1950 tới nay, con đường vẫn giữ nguyên
trạng, chỉ mở rộng ra, thêm một số đoạn
tránh và kéo dài từ Đà Lạt xuống thị trấn
D’Ran. Còn cốt đường, nền đường vẫn giữ
nguyên do các kỹ sư cầu đường Pháp đã
tính toán kỹ thuật rất chuẩn. Hồi trước năm
1975, QL 20 là đường cán đá tráng nhựa,
mặt đường rộng từ 4,5 - 6 m tùy đoạn.
Nhưng do lưu lượng phương tiện ít, nhất là
ít ô tô nên thời gian đi lại rất nhanh.
Sau năm 1975, con đường chủ yếu được
duy tu, bảo dưỡng định kỳ chứ ít được mở
rộng. Tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu giao
thông, lượng phương tiện ngày càng tăng
nhanh, năm 2011 QL 20 được sửa chữa
mở rộng với mặt đường 9 - 10 m, thi công
nhiều tuyến tránh qua trung tâm các đô thị
như tuyến tránh Bảo Lộc, tuyến tránh Đức
Trọng. Với kinh phí đầu tư 2 ngàn tỷ, QL
20 đã rút ngắn thời gian giao thương Đà
Lạt - TP Hồ Chí Minh được 2-3 h, một con
số thời gian khổng lồ so với lưu lượng hàng
trăm xe mỗi ngày. Con đường đã giúp rau
trái, các nông sản Lâm Đồng đi khắp nơi và
ngược lại, mang hàng triệu khách du lịch
đến với Đà Lạt mỗi năm.

Đổi thay không ngừng
Cụ Trần Ngọc Mai nhớ lại những địa
danh xưa cũ, nơi con đường QL 20 ngày
xưa chạy qua. Cụ bảo, hồi những năm xưa
ấy, Đà Lạt còn vắng vẻ, nói chi tới Đức
Trọng hay Đạ Huoai. Đức Trọng khi ấy chỉ
có một vài xóm thôn lẻ tẻ có người sinh
sống, không phải là thị trấn sầm uất như bây
giờ. Bảo Lộc cũng không đông đúc, người
vắng vẻ, chỉ thấy những đồi trà chạy bát
ngát và hương trà vương trong gió. Duy chỉ
có Di Linh đã hình thành thị tứ trù phú do
Sở trà Di Linh lúc ấy được khai thác hiệu

quả, lại có con đường nối Di Linh - Phan
Thiết đưa người Pháp lên Đà Lạt nghỉ mát
và xuống biển tắm nắng. Còn Madagui, lúc
đó gọi với địa danh Santa Maria, thị trấn
huyện lị của Đạ Huoai bây giờ chỉ có mỗi
căn nhà gạch của Sở điều và ít vườn điều,
ngoài ra là rừng tre, rừng nứa rậm rạp, rất
hiếm thấy bóng người dân. Thi thoảng vào
ngày mùa, có thấy vài người dân tộc gùi lúa
trên đường mang đi trao đổi hàng hóa.
Năm 2018, sau gần 1 thế kỷ QL 20 hình
thành, cuộc sống như thay da đổi thịt vùng
đất cao nguyên Lâm Viên. Những thành
phố, thị trấn, thị tứ sầm uất, nhộn nhịp chạy
dọc con đường. QL 20 không chỉ là con
đường giao thông đơn thuần, nó còn là con
đường du lịch xanh xinh đẹp. Từ Khu du
lịch Suối Tiên thuộc Đạ Huoai tới thác Đạm
Bri Bảo Lộc, những dòng thác nổi tiếng
như Ponguor, thác Gougah, thác Prenn và
hàng trăm điểm du lịch lý thú trải dọc QL
20 tới tận Đà Lạt. Chỉ cần dừng chân ở bất
cứ điểm nào trên đường, người ta cũng thấy
những cảnh đẹp đáng ngưỡng mộ cho bất
cứ tay máy nào muốn có những tấm hình ấn
tượng trên đường du kí.
Và cũng trên QL 20, con đường huyết
mạch này, cà phê, chè, rau, hoa của Lâm
Đồng vươn mình khỏi cao nguyên, cung
cấp cho hàng triệu người tiêu dùng những
cây rau xanh ngọt mát, những nụ hồng
ngọt ngào. Nông sản Lâm Đồng xuống
cảng Sài Gòn, xuống cảng Cam Ranh, đưa
hàng hóa tới Nhật, tới Australia, tới Hàn
Quốc, Malaysia, Đài Loan… Mỗi năm,
xấp xỉ triệu du khách trong và ngoài nước
đã đến thăm chơi phố núi trên con đường
này. Con đường, với tư cách một “nhân
chứng” chứng kiến sự đổi thay hàng ngày
của cuộc sống, của con người cao nguyên.
Cùng với sự thay da đổi thịt ấy, QL 20
cũng khoác lên mình bộ áo mới, đẹp hơn,
rộng rãi hơn, bước những bước vững vàng
về tương lai.
Ông Bùi Sơn Điền, Phó Giám đốc Sở
Giao thông vận tải Lâm Đồng chia sẻ, QL
20 đã và đang đóng vai trò giao thông huyết
mạch của tỉnh. Trong năm 2019 này, khi cao
tốc Dầu Giây - Liên Khương bắt đầu được
xây dựng, Lâm Đồng sẽ bước thêm một
bước đi mới, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn về
tương lai, góp phần đồng hành cùng nhịp
sống sôi động của mảnh đất trù phú Nam
Tây Nguyên này.

Đồng hồ cổ được “thức tỉnh”.
YÊN NGUYÊN

CHUYỂN NHỊP

Thời
gian

Hẳn rằng với những tác phẩm vừa mang
giá trị lịch sử, vừa mang giá trị nghệ thuật
như những chiếc đồng hồ cổ, sẽ rất khó để
đong đếm, so sánh số lượng nhiều hay ít
hơn giữa nơi này và nơi khác. Nhưng với
Đà Lạt - một thành phố có lịch sử đặc biệt
với những dấu ấn châu Âu thì đồng hồ
cổ đã hiện diện từ rất lâu và những nhịp
chuông theo thời gian vẫn thánh thót
ngân dài…

Muôn nhịp chuông ngân
Nằm trên con đường Phạm Hồng Thái
(Phường 10, Đà Lạt) không quá xô bồ, ngôi
nhà được thiết kế dạng biệt thự của anh Trần
Văn Thiêm trầm bổng với âm thanh từ các
bản nhạc chuông đồng hồ. Có thể nói, đó là
một thế giới du dương, đánh thức tâm hồn
bởi nhịp gõ thời gian.
Mỗi ngày, có lẽ thú vui lớn nhất với
người mê đồng hồ cổ như anh là được nghe
chuông đổ, tùy loại đồng hồ với những bản
nhạc lúc reo vui, khi trầm bổng, lúc vang
vọng tiếng chuông chùa, khi thánh thót
chuông giáo đường; với dạng khác lại là
tiếng chim hót, tiếng đàn piano…
Anh Thiêm ôm ấp đam mê với đồng hồ
cổ từ gần 20 năm trước. Là người miền Bắc
có tay nghề cơ khí, anh Thiêm vào Đà Lạt
lập nghiệp. Để rồi, trong một lần vô tình
nhìn thấy một chiếc đồng hồ cổ đã bị chủ
nhân quên lãng, anh đem về mày mò cho
đồng hồ hoạt động, từ hình dáng đến âm
thanh đã mê hoặc chàng trai miền Bắc. Anh
bắt đầu tìm hiểu về lịch sử từng loại đồng
hồ, thời gian sản xuất, xuất xứ, thanh âm.
Theo nhiều người am hiểu về đồng hồ
cổ, bởi trong nửa đầu thế kỉ 20, người Pháp
đã quy hoạch và xây dựng nên một Đà Lạt
sang trọng với những biệt thự, công sở,
khách sạn và trường học, một trung tâm du
lịch và giáo dục của Đông Dương khi đó,
thời gian về sau, thành phố càng phát triển
và là nơi nghỉ dưỡng của giới nhà giàu nên
du nhập nhiều thú chơi đẳng cấp, trong đó
có đồng hồ cổ. Trong những căn biệt thự
rộng lớn, tiếng chuông đồng hồ như đem
đến sự ấm áp cho không gian, phá tan bầu
không khí vắng lặng.
Hơn thế, đồng hồ còn là món đồ trang trí
đặc biệt, thường được đặt trên lò sưởi như
một công trình nghệ thuật tinh xảo của người
thợ, của các hãng sản xuất. Dạo một vòng

Anh Trần Văn Thiêm với bộ sưu tập đồng hồ cổ.

quanh các biệt thự Đà Lạt, có thể thấy vẫn
còn hiện hữu những chiếc đồng hồ cổ mà
chủ nhân còn giữ được hay sưu tầm được và
như bị mê hoặc bởi những đường nét, hình
khối độc đáo. Những hiệu ODO, SONORA,
HLXCHAT của Pháp hay KUNDO,
KIENZIE, JIHOR xuất xứ từ Đức; một số
hãng của Nhật, Liên Xô cũ… hiện diện như
một thú chơi tao nhã của người sử dụng. Với
đồng hồ treo tường, chủ yếu được làm từ gỗ
với vẻ đẹp của hộp đựng là vô số hình dáng
như hình thắt nơ có đính những chùm nho,
ngôi nhà với bancon đầy đường nét kiến
trúc, đồng hồ treo phòng cho các tiểu thư có
những hoa văn mềm mại… Các loại đồng
hồ để bên lò sưởi với các chân đỡ bằng đá
cẩm thạch có những hình vân rất thanh thoát
và viền đồng hồ cùng các dây trang trí bằng
đồng sắc sảo, thường là bộ ba gồm đồng hồ
và hai chân nến đặt hai bên. Các dạng đồng
hồ Úp - ly (hay còn gọi là đồng hồ sinh nhật
bởi 400 ngày mới lên dây cót một lần) mặt
tráng men, đa dạng hình thù. Đồng hồ Cúc cu khi điểm giờ sẽ mở hộp để một chú chim
cất tiếng hót hay nghệ sĩ xuất hiện trình diễn
một bản piano…

Phục hồi giá trị cổ
Tại Đà Lạt, hiện có những đồng hồ sản
xuất vào những năm đầu thế kỷ 19. Một
người chơi đồ cổ lâu năm tại thành phố cho
biết, vào những năm trước, nhiều khi anh
tìm được đồng hồ trong các bãi tập hợp phế
liệu bởi người sở hữu không nhận thấy giá
trị của chúng. Ở một số gia đình, ông bà
sử dụng và truyền lại cho thế hệ con cháu
nhưng khi thấy đồng hồ không chạy được
nữa thì họ bỏ kho hay bán đồng vụn. Đến
nay, sau khi được “thức tỉnh” bởi giá trị của
đồng hồ cổ mà nhiều người sưu tập dấy lên,
đồng hồ đã được người sử dụng có ý thức
nâng niu, lưu giữ.
Bởi đặc điểm của dạng đồng hồ cơ phải
biết cơ chế sử dụng cùng với tác động của
thời gian làm mòn các chi tiết, không ít
đồng hồ cổ ngừng ngân vang và bị lưu kho.
Từ tình yêu và bàn tay người thợ, đồng
hồ cổ đã được “sống dậy”. Anh Trần Văn
Thiêm hiện là một trong những bàn tay
sửa đồng hồ cổ có duyên và có tiếng ở Đà

Lạt. Sửa đồng hồ cổ đòi hỏi sự nhẫn nại
của người thợ bởi cần nghiên cứu xuất xứ,
dạng máy, có khi anh chờ đến 3 năm mới
tìm được một chi tiết phù hợp từ chiếc đồng
hồ khác để ráp cho chiếc đang bị hỏng chi
tiết. Đợi chờ đôi khi cũng là một cái thú của
người sửa bởi chưa biết được lúc nào sẽ bắt
gặp một sự trùng khớp, một cái khác “chu
du” tới để thay thế. Cũng có khi những chi
tiết mới được người thợ “độ” từ những vật
liệu khác nhưng phải làm sao để không bị
“vênh” về mặt thẩm mĩ, âm thanh.
Chơi đồng hồ cổ cũng lắm công phu. Có
đồng hồ 3 năm mới lên dây một lần, nghĩa
là một đời người có vài chục lần lên dây cót,
đồng hồ như người bạn đếm thời gian bền
bỉ. Đồng hồ Úp - ly mỗi năm lên cót một lần,
đồng nghĩa với một tuổi đã qua. Có đồng hồ
lên giây hàng tuần và chủ nhân thường chọn
ngày nghỉ làm mốc để có thời gian chăm
chút cho món đồ là niềm đam mê…
Với người chơi đồng hồ cổ, những âm
thanh quen thuộc vừa khiến tâm trạng thư
giãn, vừa nắm bắt thời gian. Lặng tâm để
nghe, những tiếng “tính, tang, tình, tính”
chuyển đổi riêng biệt khi đồng hồ điểm 15
phút, 30 phút, 45 phút hay điểm giờ. Nếu
sợi côn làm bằng thép, âm thanh vang lên
khỏe khoắn, còn sợi côn bằng đồng thì
thanh âm êm dịu hơn.
Có thể nói, qua 125 năm hình thành và
phát triển, Đà Lạt du nhập nhiều dạng đồng
hồ, có những loại phổ biến nhập từ Pháp,
Đức và được lưu giữ đến nay; có những
chiếc đồng hồ được đặt hàng để sản xuất
riêng cho người chơi ở Đà Lạt. Nhờ tay
nghề của những người thợ sửa đồng hồ cổ,
người chơi đồng hồ cổ có điều kiện để phục
hồi những giá trị cũ, thể hiện đẳng cấp, gu
thẩm mĩ. Đồng hồ được sưu tầm, trao đổi
và làm giàu thêm những giá trị văn hóa đầy
dấu ấn thời gian của một vùng đất vốn có
điều kiện về kiến trúc, thành phần dân cư.
Anh Hữu Nết (đường Triệu Việt Vương,
Đà Lạt) sau khi tìm được thợ phục hồi hoạt
động chiếc đồng hồ sản xuất năm 1910 hiệu
ODO đã không thể kìm lòng: “Đồng hồ
sống lại, cảm giác như mình cũng được hồi
sinh. Tiếng gõ làm người chơi thấy thời gian
thật quý vô cùng bởi thời gian đã trôi đi là
không bao giờ trở lại”.
Và, khi đồng hồ đổ chuông là thời gian
đang tiếp diễn, mạch sống tiếp tục chuyển
động về phía trước…

47

thêm nghề cho học sinh. Làm bánh, làm
trà, trồng cây, thêu thùa,... Cái gì không
làm được, cô đi học để về dạy lại cho các
em. Thế là Trường Khiếm thính bắt đầu có
những sản phẩm đặc biệt. Và quán cà phê
“Lặng” - một không gian thơm lừng mùi trà
và bánh ra đời để trưng bày và bán cho du
khách những sản phẩm ấy.

VIỆT QUỲNH

Mùa xuân về trên những ngón tay
“Bàn tay của các con không chỉ giúp các
con nói chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu,
mà còn làm được nhiều điều hơn thế!” - cô
Choi đã bảo vậy với các học sinh Trường
Khiếm thính Lâm Đồng ngay từ những
ngày đầu cô đến đây. Và đúng như lời cô
nói, bây giờ, đôi bàn tay của những cô cậu
học trò đã khuấy bột, nướng bánh, thêu hoa,
pha trà thuần thục, và tỉ mỉ làm nên những
chậu hoa, chậu cây xinh xắn mà cô Choi
vẫn hay khen rằng: “Các em làm còn giỏi
hơn các cô giáo!”.
Vì làm được, nên các em thấy mình có
ích, và tự tin hẳn lên. Lương Quang (học
sinh lớp 7) vừa tỉ mỉ chiết từng chồi sen
đá vào chậu theo hướng dẫn của cô Choi,
vừa nói bằng ngôn ngữ ký hiệu, rằng: “Em
làm được nhiều chậu cây được nhiều người
thích lắm. Còn đây là những món quà tết
mà em sẽ mang về cho bố mẹ ở Di Linh”.
Còn Ngần, cô học sinh lớp 6 xinh xắn,
hiền lành khoe rằng, tết này em sẽ tự tay
làm bánh nướng để bố mẹ mời khách. Bố
mẹ sẽ khoe với hàng xóm rằng đây là bánh
do tự tay cô con gái làm, nên em mong rằng
mình sẽ làm thật ngon.
Cô Nguyễn Thị Lợi - Phó Hiệu trưởng
Trường Khiếm thính khoe rằng: “Các em
học sinh làm được nhiều việc như vậy, công
lớn thuộc về cô Choi. Cô không chỉ dạy
các em làm, mà còn giúp các em có niềm
tin rằng mình làm được, và truyền cả năng
lượng tích cực sang cho các em”.
Không mấy ai thân thiết gọi cô Choi
Young Sook bằng danh xưng tiến sĩ. Người
ngoài gọi tiến sĩ Choi là bà, học sinh gọi là
cô, còn các giáo viên gọi cô là mẹ. Người
phụ nữ Hàn Quốc cảm động mỗi lần được
gọi “Mẹ ơi!”, bởi cô biết rằng đó là cả một
niềm hạnh phúc lớn lao mà không phải
người phụ nữ ngoại quốc nào cũng có được.
Tiếng Việt chưa sành sõi, cô Choi diễn
tả ý của mình cả bằng lời nói và bằng
ngôn ngữ hình thể. Đó là câu chuyện
về cách đây 7 năm, khi lần đầu tiên tiến
sĩ Choi có cơ hội đến Đà Lạt, ghé thăm
Trường Khiếm thính Lâm Đồng và nảy
sinh ý định đến Việt Nam để mang chương
trình giáo dục đặc biệt đến với trẻ em
khiếm thính nơi đây.
Năm 2009, nhân kỷ niệm 100 năm
ngành giáo dục đặc biệt ở Hàn Quốc, cô
Choi mời đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo
và Hiệu trưởng Trường Khiếm thính Lâm
Đồng, Trường Hoa Phong Lan Đà Lạt đến
làm việc với lãnh đạo ngành giáo dục của
thành phố Busan và Đại học Daegu - một
trung tâm quan trọng nhất về giáo dục đặc
biệt ở Hàn Quốc. Quyết định về việc đưa
giáo dục đặc biệt về với Trường Khiếm
thính Lâm Đồng được thống nhất. Và năm
2011, cô Choi nghỉ hưu sớm, cùng chồng
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Với vợ chồng tiến sĩ Choi Young Sook và Kwon Jang Soo,
Đà Lạt đã trở thành quê hương thứ hai của họ.

GIEO MẦM THIỆN
TRÊN ĐẤT LÀNH
Ở mảnh đất Đà Lạt thiện lành, có những con người Hàn Quốc đã đến, ở lại và làm
nên những điều ý nghĩa cho thật nhiều trẻ em kém may mắn nơi đây. Đó là câu
chuyện của tiến sĩ Choi Young Sook và chồng bà, ông Kwon Jang Soo - những người
đã gieo“mầm thiện”trên đất lành, cho những mùa đông thêm ấm, mùa xuân thêm
vui và những phận đời thêm đẹp.
đến với Đà Lạt với mong muốn thay đổi
một điều gì đó cho trẻ em khuyết tật nơi
đây, dù chỉ là một sự thay đổi nhỏ nhoi.

Vượt qua những giới hạn
Hơn một năm nay, đều đặn mỗi tuần
1 buổi, chị Đặng Thị Nhã (huyện Lâm
Hà) lại chở cô con gái 4 tuổi đến Trường
Khiếm thính để bé được học lớp Can thiệp
sớm. Cô bé Nhã Uyên rụt rè, nhưng vào
giờ học lại sôi nổi và vui vẻ hơn hẳn, bởi
cô Choi cho bé khoe nhật ký hàng ngày
của mình bằng tranh vẽ, cho bé thổi đàn
để tập lấy hơi. Giờ học trở thành giờ chơi,
có cô Choi, có mẹ cùng chơi với bé. Sự
tiến bộ cùng tiếng cười trong mỗi giờ học
của Uyên là động lực khiến chị Nhã vượt
hơn 60 km mỗi tuần.
Đó là cách dạy mới mà cô Choi mang
đến Trường Khiếm thính. Thời gian đầu,
không mấy giáo viên tin tưởng vào cách
dạy của cô Choi. Và họ nghĩ rằng chắc cô
cũng chỉ ở lại 1 - 2 năm rồi sẽ lại rời đi và
bỏ ngỏ phương pháp dạy mới ở đó. Thế
nhưng, 1 năm, 2 năm, rồi 7 năm trôi qua,

cách dạy mới mang lại hiệu quả rõ rệt. Và
cô Choi thì vẫn ở đó, thậm chí trở thành
người thân của mỗi giáo viên và học sinh
trong trường.
Quan niệm của cô Choi là: Sự thay đổi
trước tiên phải từ ngay chính bản thân
người dạy. Vậy là cô gửi giáo viên sang
Hàn Quốc, đồng thời mời những chuyên
gia giáo dục đặc biệt Hàn Quốc đến Việt
Nam và tiến hành các buổi tập huấn.
Những buổi học nhàm chán được thay
bằng những hình ảnh sinh động, âm nhạc,
trò chơi, hướng các bé hoạt động về trí não
và thể lực nhiều hơn, giúp học sinh thích
thú hơn khi tham gia tiết học.
Học sinh được bắt đầu đeo máy trợ thính,
bắt đầu tập các phương pháp kích thích giao
tiếp, làm quen việc nghe phản ứng với ngôn
ngữ, nghe nhạc... để các em có thể dần giao
tiếp nhiều hơn. Cô Choi tập thêm cho trẻ
làm món ăn, cho trẻ học quay phim, chụp
hình, vẽ lại những hoạt động hàng ngày của
mình vào nhật ký rồi cho trẻ mang đến khoe
với giáo viên để kích thích tập nói.
Thay vì chỉ dạy chữ, cô Choi bắt đầu dạy

Cô Choi Young Sook cố gắng dạy nhiều nghề cho các em học sinh khiếm thính, để các em biết được thế mạnh của mình.

Yêu Đà Lạt như quê hương của mình
Năm nào cũng vậy, những ngày cuối
năm của vợ chồng cô Choi tất bật hơn
bình thường, bởi ông bà phải chuẩn bị
hàng trăm suất quà cho các em khuyết tật
đón một mùa xuân ấm. Đó là những món
quà từ sự ủng hộ của những nhà hảo tâm
ở Hàn Quốc do vợ chồng cô Choi vận
động mỗi năm, mà như cô nói là “nối gần
khoảng cách và kéo thêm tình cảm giữa
Hàn Quốc và Việt Nam”.
7 năm ở Việt Nam, cô Choi hiểu rằng ở
những vùng sâu, vùng xa của Lâm Đồng,
vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ bị khuyết
tật, hoặc may mắn sinh ra lành lặn, nhưng
lại bị cái nghèo ám ảnh cả tuổi thơ. Biết
được điều đấy, vợ chồng cô bắt đầu kêu
gọi bạn bè, các nhà hảo tâm ở Hàn Quốc
hỗ trợ sinh hoạt phí và học phí cho những
học sinh khuyết tật hoặc con cái của
những gia đình nghèo biết vượt khó học
giỏi. Số tiền 500 nghìn đồng mỗi tháng
không nhiều, nhưng đủ để giúp cho 53
em được nhận hỗ trợ hay 419 em học sinh
vùng sâu, vùng xa được nhận xe đạp trong
4 năm nay có thêm động lực, niềm hy
vọng và niềm tin vươn lên trong học tập.
Rồi đến 13 căn nhà và 269 chiếc xe lăn đã
được trao, cũng là đến từ những tình cảm
thân thương ấy.
“Chúng tôi là người Đà Lạt. Sẽ sống đến
cuối đời” - vợ chồng tiến sĩ Choi Young
Sook đã nói ngay lập tức như vậy, khi tôi
hỏi rằng ông bà muốn mình sẽ ở lại Đà
Lạt trong bao lâu.
Cô Choi đến đây để làm nên những điều
thay đổi. Và những sự thay đổi đó đang
dần hiện hữu, ngày một rõ hơn. Cô Choi
bảo rằng, mình hạnh phúc trong từng phút
giây khi được sống ở mảnh đất cô đã yêu
ngay từ lần đặt chân đến, và làm những
điều mà cô đã dành cả cuộc đời mình để
đặt tất cả tâm huyết.
“Với sự nỗ lực của mình, chúng tôi luôn
mong muốn những học sinh khuyết tật của
chúng tôi cũng có thể nhận được một nền
giáo dục hạnh phúc.” - cô Choi chia sẻ. Với
cô Choi, có lẽ “hạnh phúc” là mục đích
cuối cùng mà cô hướng đến.
Mùa xuân này, lại có thêm nhiều hơn
những nụ cười hạnh phúc đến từ gia đình
của trẻ khiếm thính bởi các con đã biết
nói nhiều hơn, làm được nhiều việc hơn.
Và trên mảnh đất lành Đà Lạt những ngày
xuân mới, những “mầm thiện” lại tiếp tục
nảy mầm và trổ hoa.

Tiến sĩ Choi Young Sook hướng dẫn phụ huynh cùng học với trẻ khiếm thính.

Yoanna với ông Nguyễn Đình Bin.

Yoanna và gia đình bà Nguyễn Thị Hương.

Nhóm làm phim tác nghiệp tại căn phòng Fidel Castro từng ở tại Quảng Trị.

“Việt Nam
trong tôi...”
“… Tốt nghiệp Khoa Báo chí Đại học Đông Santiago,
Yoanna Cervera Hernandez - hiện là một đạo diễn
truyền hình của Viện Phát thanh Truyền hình Cu Ba.
Trong hơn 10 năm làm nghề của mình, Yoanna đã đi qua
nhiều nước, làm nhiều chương trình, nhưng theo lời cô,
chuyến đi Việt Nam lần này là một chuyến đi đặc biệt với
nhiều ấn tượng mà cô sẽ không bao giờ quên được…”.
TRƯƠNG VŨ QUỲNH

háng 12, một ngày mùa đông
mưa rơi như trút, ngồi bên tách
cà phê trên con phố Bạch Đằng
- Hội An, nhìn dòng sông Hoài
trôi, Yoanna nói miên man về ấn tượng của
mình trong chuyến đi dài ngày qua nhiều
tỉnh thành Việt Nam để hoàn thành một
phim tài liệu có tên: “Việt Nam trên đường
phát triển”.
“Tôi đã nhiều lần mơ đến Việt Nam
làm phim, và đây là một cơ hội tuyệt vời”,
Yoanna nói. Tháng 7 năm 2018, một thỏa
thuận hợp tác giữa Việt Nam và Cu Ba, cụ
thể là giữa Đài Truyền hình Việt Nam và
Viện Phát thanh Truyền hình (PT-TH) Cu
Ba được ký kết. Theo thỏa thuận ấy, hai bên
sẽ cử các đoàn nhà báo sang thăm và sản
xuất các chương trình hợp tác về mối quan
hệ đặc biệt giữa hai quốc gia Việt Nam và
Cu Ba. Chuyến công tác đến Việt Nam lần
này của Yoanna và nhóm làm phim của
Viện PT-TH Cu Ba là bước đầu tiên của
thỏa thuận ấy.
34 tuổi, Yoanna chỉ biết Việt Nam qua
sách vở và từ lời kể của những lớp người
đi trước. Gia đình Yoanna, từ ông bà, bố
mẹ… giống như nhiều người dân Cu Ba
của cùng thế hệ, đều hiểu biết và có nhiều
tình cảm với Việt Nam. Yoanna trao đổi, cô
muốn tự mình sang Việt Nam, khám phá
Việt Nam và kể lại những câu chuyện liên
quan đến quốc gia này theo cảm nhận riêng
của chính mình…
Rất chậm rãi, Yoanna bộc bạch: “Tôi có
quá nhiều thứ và quá nhiều cảm xúc để kể
về những ngày ở đây. Tôi đến từ Cu Ba,
cách Việt Nam nửa vòng trái đất, tất nhiên,
trước tiên là trái ngược múi giờ, khác biệt về
ngôn ngữ, ẩm thực, thói quen sinh hoạt…
nhưng sự tương đồng về lịch sử và văn hóa
khiến tôi thấy mình gần gũi và hòa đồng
được với mọi người. Cả Việt Nam và Cu
Ba, như sự sắp đặt của lịch sử, đều trải qua
những giai đoạn nhiều biến động, những
ký ức chiến tranh và lịch sử đáng tự hào

T

về cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước mang
chúng ta lại gần nhau…”.
Vì yêu quý Việt Nam, Yoanna, trước khi
đặt chân đến Việt nam đã tìm hiểu khá kỹ về
đất nước này qua nhiều nguồn tư liệu khác
nhau. Cô nói rất chi tiết về các dự án liên
quan đến việc gửi các bác sĩ Cu Ba hỗ trợ
Việt Nam trong chiến tranh, các thế hệ du
học sinh Việt Nam trên đất Cu Ba, mối quan
hệ nhiều mặt của 2 quốc gia và đặc biệt, tình
cảm và những gì liên quan đến một người
bạn lớn của Việt Nam là Fidel Castro.
“Fidel Castro đã có mặt tại Quảng Trị Việt Nam vào thời điểm cực kỳ đặc biệt, lúc
ấy, đây là vùng đất mới được giải phóng còn
vương lửa đạn chiến trường. Điều ấy chứng
tỏ Việt Nam có một vị trí hết sức đặc biệt
đối với ngài Chủ tịch của chúng tôi…” Yoanna quả quyết. Trong chuyến đi lần này,
bằng nhiều quan hệ, cô đã gặp nhiều người
liên quan đến sự kiện lịch sử đặc biệt ấy.
Những ngày ở Quảng Trị, Yoanna đã
tìm gặp chị Nguyễn Thị Hương, cô thanh
niên ngày ấy được Fidel Castro cứu sống.
Hơn bốn mươi lăm năm trước, vào ngày
15/9/1973, Chủ tịch Cu Ba Fidel đến thăm
Quảng Trị. Tại phía Bắc sông Bến Hải lúc
ấy, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thành, Vĩnh
Linh tổ chức lao động lấp hố bom, xây cuộc
sống mới. Ngay thời điểm Fidel đến thăm,
chị Hương bị bom nổ khi đang lao động. Bị
thương nặng, ruột đứt từng khúc, máu mất
quá nhiều, trong lúc đó Bệnh viện Vĩnh Linh
lại hết máu dự trữ. Mạng sống của chị Hương
lúc ấy quá mong manh. Không thể để chị hấp
hối như vậy được, Fidel đề nghị bệnh viện
tìm mọi cách phải cứu sống chị. Một quyết
định được đưa ra, Fidel xin đưa chị ra Quảng
Bình, dùng máy bay chở về Hà Nội cấp cứu.
Nhờ can thiệp kịp thời, chị Hương đã vượt
qua hiểm nghèo. Gặp lại Yoanna, chị Hương
đã khóc rất nhiều khi nhắc đến người đã cứu
sống mình… Cảm động hơn, chị Hương đã
được nhận từ tay Yoanna bức thư của vị bác
sĩ trực tiếp cứu sống mình. Trong thư, ông ấy
nói rằng ông không bao giờ quên chị, quên
Việt Nam… Cảm xúc của chị Hương khi kể

Yoanna và tác giả tại VTV8.

về những điều trong quá khứ khiến Yoanna
không sao quên được…
Theo lời Yoanna, ngoài chị Hương, nhân
vật ấn tượng nhất với cô là bác Nguyễn Đình
Bin - nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ
Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt
Nam ở nước ngoài. Trong suốt chặng đường
gần 40 năm, từ khi còn là sinh viên năm thứ
nhất Khoa Văn Trường Đại học La Habana
(Cuba), đến khi làm việc trong ngành ngoại
giao, đây là người đã nhiều lần được gặp gỡ
lãnh tụ Cu Ba Fidel Castro, trực tiếp phiên
dịch cho Fidel trong các cuộc tiếp xúc, gặp
gỡ, hội đàm với đại sứ nước ta tại Cu Ba
cũng như với lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta
trong nhiều sự kiện lịch sử. Sự hiểu biết và
tình yêu đặc biệt của bác Nguyễn Đình Bin
đối với Fidel Castro và đất nước Cu Ba để lại
trong Yoanna rất nhiều cảm xúc…
Lục tìm trong túi xách, đưa chiếc ổ cứng
chứa tất cả cảnh quay trong chuyến đi này,
Yoanna nhấn mạnh: “Tôi đã có tất cả ở
trong này… Tôi yêu quý họ vô cùng, những
gì họ đã kể với chúng tôi là những tình cảm
sâu đậm và ấn tượng. Nhiều người đã khóc
ngay khi vừa nhắc đến tên Fidel Castro. Tôi
là một người con Cu Ba yêu đất nước mình
và yêu Fidel. Những tình cảm và kỷ niệm
này chắc chắn sẽ theo tôi suốt cuộc đời làm
báo của mình…”.
Bằng một giọng tự hào, Yoanna bộc bạch,
tuy có rào cản ngôn ngữ nhưng cô đã kịp
làm quen và kết bạn với nhiều người Việt
Nam. Theo lời cô, hàng ngày, sau những
buổi quay phim, cô đã chuyển dần thông tin
bằng các phóng sự ngắn đăng tải trên trang
facebook cá nhân của mình và phát sóng
trên Đài Truyền hình quốc gia Cu Ba. Ngày
nào, sau các bài đăng và các buổi phát sóng,
cô cũng nhận được rất nhiều thông tin phản
hồi tích cực từ những người bạn, trong đó
có những người bạn Việt Nam. Cùng với
nó là những lời thăm hỏi Việt Nam từ các
bạn bè khắp nơi gửi về. Yoanna nói đây là
những ngày hạnh phúc với mình…
“Tôi luôn tự hỏi, ngoài những khác biệt
về ngôn ngữ, phong tục, ẩm thực... sự tương

đồng của Cu Ba và Việt Nam nằm ở đâu?
Câu hỏi này tôi đặt ra trong suốt chuyến đi.
Bây giờ tôi đã có câu trả lời…” - Yoanna
tâm sự. Theo cô, trước tiên là khí hậu. Việt
Nam và Cu Ba tuy xa nhau nhưng cùng khí
hậu nhiệt đới, mùa khô từ tháng 11 tới tháng
4, mùa mưa từ tháng 5 tới tháng 10. Cả Việt
Nam và Cu Ba đều là các quốc gia có nền
kinh tế dựa vào nông nghiệp. Những ngày
này, Cu Ba cũng đang mùa mưa. Do có cùng
khí hậu nhiệt đới nên hoa cỏ, cây cối cũng
tựa một màu xanh gần giống nhau… “Cảm
giác ấy khiến tôi thấy gần gũi như chốn quê
nhà. Nhiều vùng đất, thành phố Việt Nam
cảm giác gần gũi Cu Ba và đẹp. Tôi rất ấn
tượng với Quảng Bình và Đà Nẵng. Đặc biệt
Đà Nẵng, thành phố mang lại cảm giác năng
động và hứa hẹn về sự phát triển…”.
“Thứ hai về con người, người Việt Nam
thân thiện, hiếu khách. Cu Ba cũng thế” Yoanna khẳng định. Theo cô, về tính cách,
người dân hai nước giống nhau. Trên tất cả,
người dân hai nước có chung một tình yêu
đối với đất nước, tôn trọng văn hóa, bản sắc,
nguồn cội của mình… Truyền thống Việt
Nam cũng là truyền thống Cu Ba đấy là yêu
nước, bất khuất, luôn nỗ lực tranh đấu cho
độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng
của mình.
“Trước kia tôi nghe kể nhiều về Việt
Nam. Lúc ấy, Việt Nam chỉ ở trong trí
tưởng tượng của tôi, đấy chỉ là những giấc
mơ. Bây giờ, sau chuyến đi này, Việt Nam
đã ở trong trái tim tôi. Trước kia, khi nhìn
một tấm ảnh về Việt Nam, nhìn chân dung
về một người dân Việt Nam tôi chỉ nói:
Đấy Việt Nam đấy! Bây giờ, khi nhìn một
hình ảnh Việt Nam, một chân dung người
Việt Nam… trong tôi đã đầy những cảm
xúc thân thuộc và gắn bó… Tôi sẽ mang
những câu chuyện này, những cảm xúc
này đến với mọi người bằng công việc làm
phim của mình…”.
Chia tay Yoanna, tôi tin chắc những tình
cảm của cô sẽ là động lực mạnh mẽ cho
những tác phẩm về Việt Nam ra đời sau
chuyến đi này…
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BỪNG SÁNG

vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên
Nhờ có điện, quán tạp hóa
phục vụ bà con tới khuya.

Điện lưới đã giúp bản làng
giữa Vườn Quốc gia Cát Tiên bừng sáng.

HẢI ĐƯỜNG

Khi buôn làng có điện
Trong trí nhớ của thầy giáo Phan
Văn Đằng, người đã có gần 20 năm
cắm bản dạy học tại Thôn 4 thì điện
gần như là điều xa vời đối với thầy,
trò và người dân nơi đây. Thôn
cách trung tâm xã hơn 20 km nên
đa phần giáo viên lên đây dạy học
đều phải ở lại đến cuối tuần mới về.
Đêm xuống, màn đêm phủ khắp
buôn làng và Phân hiệu Trường
Tiểu học Phước Cát 2 cũng không
nằm ngoại lệ. Mọi sinh hoạt của
các thầy nơi đây, từ ăn uống, soạn
giáo án đều dưới ánh đèn dầu tù
mù. Rồi những khi có lớp xóa mù
vào ban đêm ở điểm trường này, thì
những chiếc đèn dầu là ánh sáng
duy nhất và trợ giúp đắc lực cho
những lớp xóa mù như thế. Cách
đây vài năm, khi đến điểm trường
này, điều làm chúng tôi ngạc nhiên
chính là hình ảnh những chiếc đèn
dầu nằm ở một góc phòng. Giờ
đây, hình ảnh đó đã trở thành quá
khứ, 3 phòng học của Phân hiệu
Trường Tiểu học Phước Cát 2 đã
được lắp đặt thêm bóng điện chiếu
sáng và quạt gió nên các em học
sinh rất thích tới lớp. Thầy Phan
Văn Đằng chia sẻ: “Có điện rồi,
lớp học của các em trong độ tuổi
tiểu học nơi đây không còn phải
nơm nớp lo thiếu ánh sáng. Điện
đã thổi một luồng sinh khí mới,
sức sống mới cho bà con nơi đây.
Với riêng 18 em học sinh theo học
tại phân hiệu, từ khi có điện, chất
lượng học tập đã cải thiện và nâng
lên đáng kể so với trước do không
phải nghỉ học vào những buổi mưa
bão tối trời”.
Không riêng gì Thôn 4, Thôn 3 ở
giữa Vườn Quốc gia Cát Tiên cũng
đã có điện lưới chiếu sáng. Trở lại
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Cháu Điểu K’Văn (lớp 1, Thôn 4) cùng em gái Điểu Thị Quyên học bài dưới ánh điện.

Hàng chục năm không biết đến ánh điện, khiến cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của bà
con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Châu Mạ, S’Tiêng nằm giữa Vườn Quốc gia Cát Tiên ở Thôn 3 và
Thôn 4 (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên) gặp vô vàn khó khăn. Nhưng một năm qua, khi có điện lưới
quốc gia, cuộc sống của người dân nơi đây đã nhanh chóng đổi thay từng ngày.
nơi này vào những ngày cuối năm,
chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng
khi cuộc sống của người dân nơi
đây đang thay đổi thật sự. Cả Thôn
3 và Thôn 4, bà con đồng bào
S’Tiêng và Châu Mạ sống tập trung
thành 2 xóm nhỏ, nhà cửa san sát
nhau nay bừng sáng ánh điện mỗi
khi đêm về kể cả những con đường
bê tông dẫn vào các thôn, khiến
nơi đây trở nên tràn đầy sức sống.
Hơn 70 ngôi nhà của bà con đồng
bào DTTS trong các xóm đều lung
linh điện chiếu sáng, ti vi là điều
xa xỉ đối với bà con trước đây do
không có điện nay cũng đã trở nên
phổ biến. Chị Điểu Thị Út (Thôn
3, xã Phước Cát 2) tâm sự: “Trước
đây chưa có điện, khi đêm về thì
nhà nào chỉ biết nhà nấy và ăn tối
xong là chúng tôi đi ngủ nên mù tịt
mọi thông tin bên ngoài. Con trẻ
thì phải tranh thủ học bài vào ban
ngày hoặc học dưới ánh đèn dầu
leo lét. Từ ngày có điện, gia đình
tôi đã mua sắm ti vi, tủ lạnh, quạt
điện... nên cuộc sống sinh hoạt giờ
đã khác xưa. Qua ti vi, ngoài những
chương trình giải trí giúp đời sống
tinh thần thêm vui tươi, bà con còn
tiếp cận được nhiều thông tin hữu
ích để phát triển kinh tế và chăm
sóc, nuôi dạy con trẻ học hành”.
Đối với những đứa trẻ nơi đây,
ánh điện đã mang lại cho chúng

rất nhiều điều bổ ích. Cháu Điểu
Thị Châu (học sinh lớp 5, ngụ
Thôn 3) hồ hởi: “Từ ngày có
điện, chúng cháu được xem nhiều
chương trình giải trí rất bổ ích trên
ti vi. Rồi vào buổi tối, chúng cháu
được ra đường vui đùa cùng nhau.
Đặc biệt, điều kiện học hành của
bọn cháu thuận lợi hơn nhiều, nên
chúng cháu không ngừng tiến bộ”.
Ông Điểu K’Rốt, Trưởng Thôn
3, phấn khởi: “Thôn chúng tôi có
36 hộ dân đồng bào S’Tiêng sinh
sống quây quần bên nhau. Hiện,
tất cả bà con đã có nhà xây khang
trang. Từ lúc có điện đến nay, bà
con đầu tư mua sắm các vật dụng
cần thiết nên đời sống nâng lên rất
nhiều. Tất cả các hộ trong thôn đã
có ti vi, hơn 70% hộ mua sắm tủ
lạnh. Cùng với đó, thôn cũng có 3
quán tạp hóa và 2 điểm bán xăng
dầu lẻ để phục vụ các nhu cầu
thiết yếu của bà con. Nói chung,
từ ngày có điện đến nay, cuộc
sống của bà con trong thôn chúng
tôi đã thay đổi hẳn cả về vật chất
lẫn tinh thần”.
Cũng giống như người dân
Thôn 3, từ ngày có điện chiếu
sáng cuộc sống của bà con Châu
Mạ ở Thôn 4 chuyển mình đáng
kể. Ông Điểu K’Băm, Trưởng
Thôn 4 cho biết: “Thôn chúng tôi
có 35 hộ dân, ngoài việc được tiếp

cận các thông tin bổ ích, bà con
đầu tư mua sắm máy bơm nước
phục vụ sản xuất. Bên cạnh điều là
cây trồng chủ lực thì giờ đây nhiều
hộ dân đã trồng thêm cà phê và
cây sầu riêng. Nhờ tiếp cận được
các thông tin cần thiết và chủ động
được nguồn nước tưới nên các loại
cây trồng mới đều phát triển tốt và
hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả cao
cho bà con trong tương lai”.

Nỗ lực hết mình
Thôn 3 và Thôn 4 (xã Phước Cát
2) có 73 hộ dân, với hơn 420 nhân
khẩu sinh sống. Nơi đây, cách
trung tâm xã Phước Cát 2 từ 10
- 25 km đường rừng, là vùng dân
cư thuộc rừng lõi Cát Tiên. Những
năm qua, để giúp bà con đồng bào
DTTS nơi đây ổn định đời sống,
vươn lên phát triển kinh tế, giảm
nghèo nhanh và bền vững, Nhà
nước đã triển khai Dự án “Bố trí,
sắp xếp dân cư vùng đặc biệt khó
khăn” cho bà con. Theo đó, với
tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng
đầu tư nhiều hạng mục công trình
như nhà sinh hoạt cộng đồng,
phòng học, phòng công vụ cho
giáo viên, hệ thống nước sinh hoạt
tự chảy, hỗ trợ sản xuất... Đến nay,
Dự án đã thực hiện được hơn 14
km đường giao thông bê tông hóa,
xây dựng 2 phân trạm y tế, 2 nhà

sinh hoạt cộng đồng, 3 phòng học,
2 nhà công vụ và hỗ trợ sản xuất
cho các hộ dân. Nhờ vậy, đời sống
của bà con đồng bào Châu Mạ và
S’Tiêng vùng rừng lõi Cát Tiên
không ngừng “thay da, đổi thịt”.
Từ năm 2017 trở về trước, bà con
đồng bào DTTS nơi đây phải sống
trong cảnh “khát ánh điện” khiến
cuộc sống, sản xuất gặp vô vàn khó
khăn, thiếu thốn. Nhưng đầu năm
2018, Công ty Điện lực Lâm Đồng
chính thức khởi công công trình
cấp điện cho 7 thôn chưa có điện
trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí
đầu tư hơn 28 tỷ đồng; trong đó, có
Thôn 3 và Thôn 4, xã Phước Cát
2. Niềm vui như vỡ òa với bà con
đồng bào Châu Mạ và S’Tiêng ở
vùng lõi rừng Quốc gia này. Sau
hơn 30 năm, việc đưa điện lưới về
với bà con vùng rừng lõi Quốc gia
là một “kỳ tích” thực sự, một sự
nỗ lực hết mình của chính quyền
địa phương và ngành điện. Sau
hơn 1 tháng thi công, những ngày
đầu Xuân Mậu Tuất 2018, hơn 24
km đường dây trung thế và hạ thế
cùng 5 trạm biến áp được thi công
lắp đặt kéo về cung cấp điện cho
bà con. Tiếp đó, UBND huyện Cát
Tiên cũng đã đầu tư gần 100 triệu
đồng lắp đặt 13 bóng đèn chiếu
sáng đường quê tại 2 thôn này.
Từ ngày có điện đến nay, bà con
đồng bào DTTS nơi đây đã cùng
nhau tu chí làm ăn, vươn lên trong
cuộc sống để thoát nghèo nhanh,
bền vững. Con trẻ cũng thi đua học
tập với hy vọng sẽ có một ngày
mai tươi sáng hơn trong tương lai.
Theo ông Đoàn Ngọc Nam - Chủ
tịch UBND xã Phước Cát 2 thì
hiện tại 2 thôn vùng rừng lõi Cát
Tiên còn lại 6 hộ nghèo, nhưng tất
cả đều có khả năng vươn lên thoát
nghèo trong tương lai. Trước sự
đổi thay mạnh mẽ về cả cuộc sống
vật chất lẫn tinh thần, thời gian tới,
ngoài việc hoàn thành các hạng
mục Dự án “Bố trí, sắp xếp dân cư
vùng đặc biệt khó khăn” thì huyện
và xã sẽ tiếp tục có những chính
sách đầu tư, hỗ trợ giúp bà con phát
triển kinh tế. “Đối với Thôn 3, địa
phương đang định hướng và hỗ trợ
cho bà con phát triển nghề trồng
dâu nuôi tằm. Còn với Thôn 4, địa
phương đang vận động bà con đầu
tư, cải tạo vườn điều và trồng xen
cà phê, cây sầu riêng để nâng cao
thu nhập. Chúng tôi tin rằng ít năm
tới, đời sống của bà con vùng rừng
lõi sẽ được nâng lên và bắt kịp sự
phát triển chung của toàn xã” - ông
Nam cho biết thêm.

HƯỚNG ĐẾN NỀN KINH TẾ

KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức giao dịch phổ biến trên thế giới và đang dần triển khai
rộng rãi tại Việt Nam. Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở
mức thấp hơn 10%. Đối với tỉnh Lâm Đồng cũng không ngoại lệ, chính quyền địa phương đã xây dựng một kế hoạch
dài hơi, với những mục tiêu cụ thể nhằm hướng đến nền kinh tế không dùng tiền mặt.
LÊ HỮU TÚC

V

ới mục tiêu đẩy
mạnh việc thanh
toán không dùng
tiền mặt và thanh
toán dịch vụ công qua ngân hàng,
ngày 12/7/2018, UBND tỉnh
Lâm Đồng ban hành Kế hoạch
số 4315/KH-UBND về việc
triển khai thực hiện Đề án phát
triển thanh toán không dùng tiền
mặt và Đề án đẩy mạnh thanh
toán qua ngân hàng đối với các
dịch vụ công: thuế, điện, nước,
học phí, viện phí và chi trả các
chương trình an sinh xã hội trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Xây dựng lộ trình
phù hợp
Trong Kế hoạch số 4315, Lâm
Đồng đã đặt ra cho mình lộ trình
và những chỉ tiêu cụ thể đến năm
2020. Phấn đấu trên 95% số đơn
vị hưởng lương từ ngân sách trên
địa bàn thực hiện trả lương qua
tài khoản và mở rộng đến các đối
tượng hưởng lương ngoài ngân
sách; khoảng 50% cá nhân, hộ gia
đình tại các thành phố và trung
tâm các huyện thuộc tỉnh sử dụng
phương tiện thanh toán không
dùng tiền mặt trong mua sắm, tiêu
dùng. 100% Kho bạc Nhà nước
từ tỉnh đến cấp huyện được trang
bị thiết bị chấp nhận thẻ thanh
toán qua ngân hàng phục vụ việc
thu ngân sách Nhà nước. 100%
các đơn vị cung cấp dịch vụ điện,
nước, bệnh viện, trung tâm y tế,
phòng khám đa khoa và 100% các
trường đại học, cao đẳng, trung
cấp chấp nhận thanh toán qua
ngân hàng...
Ông Trương Quốc Thụ - Giám
đốc Ngân hàng Nhà nước Chi
nhánh tỉnh Lâm Đồng cho rằng,
những mục tiêu tỉnh Lâm Đồng
đưa ra nhằm hướng đến nền kinh
tế không tiền mặt là đầy tham
vọng, nhưng có cơ sở và hoàn toàn
có thể đạt được. Ông cho biết, đến
ngày 30/11/2018, trên địa bàn tỉnh
có 1.401 đơn vị hưởng lương từ
ngân sách thì đã có 1.131 đơn vị
thực hiện trả lương qua tài khoản,
đạt 81% đơn vị (mục tiêu đến năm
2020 là 95%), còn lại 270 đơn vị
thuộc vùng sâu, vùng xa trung tâm
hiện chưa đủ điều kiện để thực
hiện việc này. Đến nay, trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng đã lắp đặt 207
ATM, tăng 12 máy so với năm

2017. Số lượng ATM tập trung
chủ yếu ở hai địa bàn: thành phố
Đà Lạt 102 ATM, thành phố Bảo
Lộc 32 ATM, chiếm 65% số lượng
ATM toàn tỉnh. Số lượng ATM tại
10 huyện còn lại chỉ chiếm 35%
lượng máy toàn tỉnh. Số lượng
thiết bị chấp nhận thẻ POS/ mPOS
đến 30/11/2018 là 1.512 máy,
tăng 302 máy so với năm 2017,
vượt 20% kế hoạch lắp đặt bình
quân hàng năm (tăng 250 máy/
năm). Với tốc độ phát triển này sẽ
hoàn thành kế hoạch lắp đặt đến
năm 2020 (2.000 máy). Số lượng
đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ
là 1.361 đơn vị, tăng 231 đơn vị
chấp nhận thanh toán thẻ so với
năm 2017... Mạng lưới ATM và
POS được các ngân hàng giám sát
hoạt động chặt chẽ, đảm bảo chất
lượng, an ninh, an toàn trong vận
hành. Các ngân hàng tăng cường
đào tạo cán bộ, nhân viên để có
kiến thức, kỹ năng hướng dẫn
khách hàng nắm bắt và sử dụng
hiệu quả các dịch vụ, phương tiện
thanh toán không dùng tiền mặt.
Ngoài ra, các ngân hàng thương
mại trên địa bàn đã đưa ra nhiều
sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện
ích, kết nối với các cơ quan như:
Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà
nước, Điện lực, Nhà máy nước,
BHXH... nhằm đáp ứng tốt hơn
nhu cầu của khách hàng trong
thanh toán đối với dịch vụ công.
Đến nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh
Lâm Đồng, Kho bạc Nhà nước
thành phố Bảo Lộc và Kho bạc
Nhà nước huyện Đức Trọng đã
trang bị thiết bị chấp nhận thẻ
thanh toán qua ngân hàng phục
vụ việc thu ngân sách Nhà nước.

Và có giải pháp đồng bộ
Cũng theo ông Trương Quốc
Thụ, mặc dù chúng ta đã xây dựng
lộ trình phù hợp, nhưng để hiện
thực hóa các chỉ tiêu đề ra, thì cần
có quyết tâm cao của hệ thống
chính trị và gắn với những giải
pháp đồng bộ. Trước hết, phải tăng
cường tuyên truyền về các sản
phẩm, dịch vụ và quy trình thủ tục
về thanh toán không dùng tiền mặt
đến người dân, doanh nghiệp bằng
các hình thức phù hợp, thiết thực,
hiệu quả; phổ biến kiến thức nhận
biết các hành vi lừa đảo, nhận biết
rủi ro, cách phòng tránh và xử lý
khi bị lợi dụng trong thanh toán
không dùng tiền mặt.
Mặt khác, mở rộng thêm mạng
lưới thiết bị chấp nhận thanh toán
thẻ tại các đơn vị Kho bạc Nhà
nước, các bệnh viện, trường học,
các điểm giao dịch một cửa tại cơ
quan Nhà nước, các điểm thu nộp
thuế của cơ quan thuế, hải quan,
chi trả an sinh xã hội... để phục
vụ thanh toán qua ngân hàng. Áp
dụng các sản phẩm dịch vụ thanh
toán không dùng tiền mặt phù hợp,
thuận lợi cho khách hàng trong
thu, nộp thuế, thanh toán hóa đơn
định kỳ (tiền điện, tiền nước, học
phí), viện phí, chi trả lương, trợ cấp

từ bảo hiểm xã hội; chú trọng phát
triển các sản phẩm, dịch vụ thanh
toán hiện đại nhưng dễ sử dụng và
phù hợp với điều kiện ở vùng nông
thôn, vùng sâu vùng xa và có thể
áp dụng đối với những người chưa
có tài khoản ngân hàng. Nghiên
cứu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
hiện đại trong giải pháp xác thực,
nhận biết khách hàng bằng phương
thức điện tử cho phép ngân hàng
có thể nhận diện chính xác được
khách hàng, từ đó phát triển thêm
các phương tiện thanh toán mới,
tạo thuận lợi cho khách hàng dễ
dàng tiếp cận và sử dụng các dịch
vụ thanh toán không dùng tiền
mặt. Phát triển thêm thẻ đa năng,
đa dụng cho phép thực hiện các
giao dịch thu, nộp thuế, thu phí cầu
đường, nhận tiền bảo hiểm xã hội,
nộp học phí, viện phí với nhiều
hình thức thanh toán.
Đồng thời, khuyến khích các
mô hình hợp tác giữa các ngân
hàng với các tổ chức cung ứng
dịch vụ trung gian thanh toán để
cung cấp các sản phẩm dịch vụ
thanh toán phù hợp với đặc thù
dịch vụ công và chi trả an sinh xã
hội. Mở rộng và phát triển việc kết
nối liên thông giữa các ngân hàng
với các đơn vị điện, nước, trường

học, bệnh viện, bảo hiểm xã hội
để thực hiện xử lý và đối chiếu
thông tin dưới dạng dữ liệu điện
tử, tạo điều kiện thuận lợi cho việc
theo dõi và quản lý các khoản thu,
chi với khách hàng được nhanh
chóng, chính xác. Xây dựng kênh
tiếp nhận, xử lý thông tin trực
tuyến để người dân có thể phản
ánh, cập nhật các hành vi gian lận,
giả mạo, lừa đảo, biện pháp nhận
biết rủi ro, cách phòng tránh và xử
lý khi bị lợi dụng trong hoạt động
thanh toán không dùng tiền mặt...
Những lợi ích không thể phủ
nhận của nền kinh tế không tiền
mặt đang ngày một hiện rõ. Ngân
hàng giảm chi phí huy động vốn,
Nhà nước cũng điều tiết và kiểm
soát tốt hơn lượng tiền đưa vào
lưu thông, doanh nghiệp kiểm soát
tốt dòng tiền. Đặc biệt, người tiêu
dùng không chỉ cảm nhận sự nhanh,
thuận tiện của việc quẹt thẻ hay
dùng smartphone trả tiền mà còn là
sự bảo mật và an toàn. Để đạt mục
tiêu thanh toán không tiền mặt, cần
phải tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp
lý, hạ tầng thanh toán, đầu tư nâng
cao chất lượng và mở rộng phạm
vi. Mặt khác, công tác bảo đảm an
ninh, an toàn, bảo mật các hệ thống
thanh toán cần được chú trọng.

Hiện tại, khách hàng có thể thực hiện thanh toán
bằng mã QR trên ứng dụng Mobile Banking của
11 ngân hàng, gồm: BIDV, VietinBank, Agribank,
Vietcombank, ABBANK, SCB, NCB, SHB,... với hơn 7
triệu người dùng. Ngoài ra, trên phạm vi cả nước đã
có khoảng 50.000 cửa hàng, website chấp nhận hình
thức thanh toán bằng QR Pay của các ngân hàng.

Mạng lưới ATM được các ngân hàng giám sát hoạt động chặt chẽ, vận hành an toàn.

Ngày càng có nhiều người dùng thẻ trong thanh toán.
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NHỮNG MÔN SINH ĐẾN TỪ CHÂU ÂU
Bảo trực tiếp huấn luyện, ông đã đề nghị với võ sư
Bảo muốn đến Việt Nam để học võ.
Thế là ngay cuối năm 2015, võ sư Emanuele đã
thu xếp thời gian để lên đường sang Việt Nam, điểm
đến của ông là võ đường Trần Hưng Đạo của võ sư
Trương Văn Bảo tại thành phố Đà Lạt. Giữa năm
2017 ông trở lại Việt Nam một lần nữa và trong
tháng 10 năm 2018 vừa rồi ông lại sang tiếp ở đây.
Mỗi chuyến đi sang Việt Nam, sang Đà Lạt như vậy
chừng khoảng 20 ngày, ông không đi du lịch ở bất
kì đâu, chỉ chuyên tâm ở lại Đà Lạt luyện tập với võ
sư Trương Văn Bảo hằng ngày, hết đợt học lại lên
đường quay về Ý.

Võ sư Emanuele Gerardi.

Họ không phải là những môn sinh bình thường
mà là những võ sư, huấn luyện viên người nước
ngoài đang truyền bá Võ cổ truyền Việt Nam tại
châu Âu. Cứ có dịp, họ lại có những chuyến sang
Việt Nam để luyện võ với điểm đến là Đà Lạt.
VIẾT TRỌNG

Từ Milan - Ý
Những chuyến đến Việt Nam này, với võ sư
Emanuele Gerardi, 40 tuổi, người Ý, một kỹ sư thiết
kế máy móc cơ khí, là một cuộc về nguồn với Võ cổ
truyền (VCT) Việt Nam, là một dịp để ông tìm hiểu
thêm về con người, phong tục, tập quán, văn hóa của
người Việt, là cơ hội để ông rèn võ ngay trên vùng
đất đã sản sinh ra môn võ này.
Emanuele từ nhỏ sinh sống với gia đình tại một
vùng ngoại ô thành phố Turin - Ý, năm 10 tuổi ông
được gia đình đưa tới một phòng tập Karaté do môn võ Nhật, để học tự vệ và cho khỏe người, ông
thích võ từ đó.
2 năm sau, cả nhà ông chuyển đến Milan - một
thành phố lớn của Ý. Thành phố này, vào thời đó,
gia đình tìm mãi không có phòng tập Karate nào,
thay vào đó là một phòng tập VCT Việt Nam của
một võ sư người Ý huấn luyện. Vị võ sư này từng
sang Pháp thụ giáo VCT Việt Nam và về mở phòng
tập ở đây. Thế là Emanuele thử tập VCT Việt Nam
rồi gắn bó từ đó đến nay.
Khi tốt nghiệp đại học, Emanuele làm việc
trong một hãng sản xuất động cơ, dù công việc
bận rộn nhưng hằng ngày ông vẫn duy trì tập võ.
Trong một mùa hè, theo lời giới thiệu, ông đã
sang Pháp học VCT Việt Nam nâng cao với võ sư
Phạm Xuân Tòng - một người Pháp gốc Việt với
môn Quán khí đạo và rồi về Milan mở một phòng
tập VCT Việt Nam.
Tại phòng tập này, Emanuele cho biết đang duy
trì 3 lớp học hằng ngày, một lớp nâng cao cho
người lớn, 1 lớp căn bản cho thiếu nhi và một lớp
tự vệ nữ, tổng số học viên khoảng 50 người, phòng
tập mở cửa buổi chiều tối sau giờ làm và trong
những ngày nghỉ.
Và rồi vào một dịp trong năm 2015, ông biết đến
võ sư Trương Văn Bảo. Là Phó Chủ tịch phụ trách
chuyên môn Liên đoàn VCT Việt Nam, võ sư Bảo
cùng các thành viên của Liên đoàn VCT Việt Nam
hằng năm thường có các chuyến tập huấn cho các
võ sư, huấn luyện viên VCT Việt Nam trên khắp
châu Âu theo lời mời. Trong lớp tập huấn kéo dài 1
tuần như thế tại Paris - Pháp do võ sư Trương Văn
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Từ nước Đức
Không đi một mình như võ sư Emanuele Gerardi
ở trên, võ sư Christian Kronenbitter, 6 đẳng, 60 tuổi,
người Đức, đã đưa 2 thành viên của gia đình mình
gồm vợ Christine, 52 tuổi và con trai Korbinian
Bachhuber, 28 tuổi đi cùng khi làm chuyến “hành
hương” về với đất võ Việt Nam, với Đà Lạt.
Tại Đức, gia đình võ sư Christian sinh sống
tại Konstanz - một thành phố nhỏ thanh bình với
khoảng 80 nghìn dân nằm ở phía Nam nước Đức,
gần biên giới với Thụy Sỹ. Tại đây, gia đình ông có
một phòng tập VCT Việt Nam mở cửa hằng ngày
và cả nhà ông gồm vợ và 3 con trai đều tập luyện và
tham gia dạy VCT Việt Nam.
Theo võ sư Christian, ông bắt đầu tập võ từ
năm 25 tuổi, lúc đầu tập Karaté do của Nhật, sau
đó học thêm Công Phu của phái Thiếu Lâm Trung Quốc. Trong một dịp tình cờ ông biết đến
VCT Việt Nam, muốn tìm hiểu về môn võ này
nên ông đã sang Pháp để tập tại võ đường võ sư
Bernard Võ Đình Quang tại Paris. Võ sư Bernard
Võ Đình Quang có cha là người Việt, mẹ là người
Đức hiện đang sinh sống và dạy VCT Việt Nam
tại Paris với môn sinh rất đông.
Khi tiếp xúc với VCT Việt Nam, ngay từ đầu ông
Christian cho biết đã có sức hút mãnh liệt với ông.
Thế là ông thụ giáo môn võ này một cách chính
thức và khi trở về Đức, ông mở phòng tập VCT Việt
Nam tại thành phố mình sinh sống, dạy VCT Việt
Nam cho môn sinh và cho cả nhà ông gồm vợ và
các cậu con trai từ nhỏ. Vợ ông, bà Christine nay
cũng là một võ sư VCT Việt Nam 3 đẳng, cả 3 cậu
con trai của ông cũng lần lượt trở thành huấn luyện
viên VCT Việt.
Cũng như võ sư Emanuele, võ sư Christian
biết võ sư Trương Văn Bảo qua một đợt tập huấn
tại Paris - Pháp. Ngay sau đó, ông đã thu xếp để
đưa cả nhà ông sang Đà Lạt luyện võ gần nửa
tháng. Chuyến đi lần sau này, do 2 cậu con trai
nhỏ bận học nên chỉ có ông, vợ ông và anh con
trai lớn đi cùng.

“Nếu ai chịu khó học hỏi một chút sẽ thấy rằng
VCT Việt Nam có rất nhiều kỹ thuật chiến đấu
rất độc đáo, có những đòn thế không cần hoa
mỹ nhưng hiệu quả cực cao. Đây là môn võ của
một dân tộc bất khuất, yêu nước, có truyền thống
văn hóa lâu đời nên ở Đức rất nhiều người hâm
mộ” - võ sư Christian cho biết. Cùng đó, theo bà
Christine, VCT Việt cũng rất thích hợp với nữ giới
trong tự vệ cận chiến.
Riêng anh Korbinian Bachhuber, con trai võ sư
Christian, học VCT Việt Nam đã giúp anh có rất
nhiều bạn bè trên khắp châu Âu. “Ở Đức và nhiều
nước ở châu Âu hiện nay có không ít các võ đường
VCT Việt Nam, thỉnh thoảng chúng tôi lại tổ chức
các chuyến giao lưu thi đấu với nhau, hình thành
một cộng đồng tập võ Việt xuyên qua các quốc gia”.
Anh đã quyết định chọn nối nghiệp võ của gia đình
và đang dự định mở một võ đường VCT Việt Nam
tại vùng Baravia của Đức.

Những sứ giả về văn hóa
Theo võ sư Trương Văn Bảo, trong những năm
gần đây, trung bình mỗi năm ông tiếp khoảng 50 võ
sư, huấn luyện viên từ nhiều nơi trên thế giới đến
võ đường của ông tại Đà Lạt để thụ giáo. Có những
người đến từ châu Phi như Marốc, Tuynidi; từ Bắc
Mỹ như Canada, Mỹ; từ các nước Trung Đông;
nhưng nhiều nhất vẫn là từ châu Âu như Pháp, Ý,
Đức, Tây Ban Nha…
Là những võ sư, huấn luyện viên có võ đường và
trực tiếp huấn luyện môn sinh, nhiều người mang
đẳng rất cao trong võ thuật, mục tiêu đến Đà Lạt là
để nâng cao trình độ nên võ sư Trương Văn Bảo chủ
yếu giới thiệu với họ các kỹ thuật nâng cao trong
các bài quyền VCT Việt Nam như Lão Mai, Ngọc
Trản, Hùng Kê Quyền...; giới thiệu kỹ thuật nâng
cao các bài binh khí côn, đao, kiếm Việt Nam, giới
thiệu kỹ thuật tự vệ cận chiến...
Nhưng không chỉ võ thuật, võ sư Bảo cho biết,
ông còn giới thiệu với họ về lịch sử bất khuất của
dân tộc Việt, về truyền thống yêu nước thể hiện
trong các bài võ, phân tích các thế đánh độc đáo của
người Việt với các môn võ khác, giới thiệu tính văn
hóa trong VCT Việt, giới thiệu phong tục tập quán
người Việt cùng với triết lý võ Việt.
“Họ là những người khách đến Việt Nam để
tìm hiểu võ Việt, nhưng sâu bên trong VCT chúng
ta chứa đựng cả nền văn hóa Việt, nhiệm vụ của
chúng ta là phải giới thiệu được với họ, cho họ biết
về văn hóa, về con người Việt Nam yêu nước, bất
khuất, kiên cường, dũng cảm nhưng cũng hiền hòa
mến khách, yêu chuộng hòa bình. Phải làm sao cho
họ hiểu và yêu nền văn hóa Việt để rồi chính họ là
những sứ giả đưa VCT và nền văn hóa Việt Nam đi
muôn nơi” - võ sư Trương Văn Bảo suy nghĩ.

Gia đình võ sư Christian Kronenbitter cùng võ sư Trương Văn Bảo (thứ hai từ phải qua) tại Đà Lạt.

NĂM HỢI
NHỚ
CHUYỆN
CÁP HEO
ĂN TẾT
hững năm cuối thập niên 50 của
thế kỷ trước quê tôi ngày cận
Tết Nguyên đán, khi trời vừa
tờ mờ sáng đã nghe hàng xóm
chộn rộn, rồi tiếng heo mổ thịt kêu vang eng
éc từng hồi râm ran từ đầu đến cuối xóm vọng
lại. Trong lòng bọn trẻ chúng tôi náo nức nghe
như tín hiệu âm thanh của tết vừa về.
Nhà tôi thuộc làng quê nghèo thuần nông,
quanh năm bà con bán mặt cho đất bán lưng
cho trời, xa phố phường, quán xá, chợ búa;
thường kỳ chỉ có ba lần họp chợ phiên vào
đầu, giữa và cuối mỗi tháng âm lịch. Ai muốn
sắm sanh, trao đổi hàng hóa, nông thổ sản, có
khi thời gian phải mười ngày sau mới đến chu
kỳ phiên chợ. Để thuận lợi nhu cầu thịt heo
cho mâm cỗ đầu xuân, nhiều gia đình trong
xóm rủ hùn chung heo rồi cùng nhau chia
phần, khỏi đi chợ xa, giá thành lại rẻ hơn thị
trường những ngày áp tết. Việc làm này gọi là
cáp heo ăn tết.
Muốn cáp heo tùy mỗi nhóm nhiều, ít hộ
khác nhau; nhưng thường từ 4 - 5 đến 7 - 8
gia đình. Đặc biệt có nhóm cáp đến vài con
lại gặp heo lớn nên “tổ hợp” này đông lên
hàng chục gia đình. Có nơi từ những ngày
cuối năm các hộ rủ nhau tìm mua heo thịt về
mổ ra chia phần theo số lệ phí qui định đóng
góp. Có nhóm chủ động lo xa hơn, ngay
sau tháng Giêng họ đồng tình rủ nhau mua
heo con về giao cho một nhà trong nhóm tự
nguyện nhận nuôi. Các nhà còn lại theo thời
gian góp tiền mua thức ăn, hoặc ai có sẵn gạo
tấm, cám rau, thức ăn thừa đem tới góp vào
thúc heo mau lớn.
Vui nhất là lúc mổ heo tết. Tùy nhóm có thể
tiến hành sớm hay muộn, thường tối đa trong
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vòng 5, 7 ngày; bắt đầu diễn ra lác đác từ 23
tháng Chạp đưa ông Táo về trời, đến rộ lên
rồi kết thúc trước hôm rước ông bà tổ tiên và
ông Táo về lại gia đình vui năm mới. Khi mổ
heo các hộ trong nhóm đều hiện diện. Trên
gương mặt ai cũng hớn hở vui vẻ. Mỗi người
một việc. Nhà lâu nay chăm nuôi thì nhen lửa
nấu nước sôi, thùng nước lớn được đun bằng
củi gộc là những cây khô trong vườn khó
chẻ thành củi nhỏ chụm nấu hàng ngày của
các nhà trong nhóm, chủ yếu vẫn là những
gốc tre khô quanh bờ rào mỗi gia đình mang
tới. Vài tráng nông biết làm thợ thịt hì hục
mài bén lại những con dao phay bằng thép
dài hơn nửa thước. Nhiều chị đi rọc lá chuối,
mượn cân, mượn nia, nong đem tới đựng thịt.
Các thanh niên trai tráng vác rựa chặt tre đưa
vào chẻ lạt vót nan xâu thịt chia phần. Việc
chia thịt nhóm rất dân chủ, công khai. Khi lá
chuối lau sạch trải lên nong, nia đặt giữa sân.
Trừ đầu heo để riêng ở nhà gia chủ, trước
nấu cúng tạ ơn ông chuồng bà chuồng, sau
liên hoan chung tại chỗ, còn lại các phần thịt
bằng nhau, giá trị như nhau đặt trên nong,

nia dưới sự giám sát của toàn nhóm trước khi
mỗi gia đình đem về. Riêng bọn trẻ chúng
tôi tranh nhau lấy chiếc bong bóng heo giặt
sạch thổi căng lên buộc lại làm banh say mê
chơi, mừng vô chừng kể, vì thời ấy bong
bóng nhựa rất ít, bong bóng màu về tới làng
quê càng hiếm, nên bọn tôi quên cả bữa “liên
hoan” cháo đầu heo, làm cho người lớn phải
thu giữ chiếc bong bóng, bắt tụi nhỏ chúng tôi
ăn xong mới được nhận lại bóng heo tiếp tục
vui đùa.
Với ngày này, việc của các mẹ, dì, cô,
thím trở nên bận rộn, vừa chạy lo thức ăn,
muối mắm, gia vị nấu nướng; vừa xoay xở
mượn dụng cụ bếp núc, chén đũa bày ra đủ
cho nhân khẩu cả nhóm chung vui mãn cuộc;
bởi đây là thời kỳ những năm dân làng vừa
hồi cư sau chiến tranh đánh Pháp kết thúc,
trong đó có việc tiêu thổ kháng chiến nên
nhiều gia đình về lại nhà xưa tay trắng, thậm
chí có nhà dùng gáo dừa khô cưa ra làm chén
bát ăn cơm. Trong “bữa tiệc” họp mặt hồi
ấy thường diễn ra giữa sân đất trước nhà; có
ông bà ngồi chiếu, có chú bác trải lót lá chuối

để đặt mông, vài cô trên mấy chiếc đòn ngồi
nhỏ, nhưng bao chuyện xóm thôn như mùa
màng, cấy hái, nuôi trồng; tu bổ lẫm đình,
đường thôn ngõ xóm, dựng trường mở lớp,
con trẻ học hành... được đả thông thỏa mãn.
Rồi chuyện từng nhà cũng được cởi mở góp
lời hiến kế để phát triển công việc cho nhau
vào năm tới, và không quên chuyện cáp heo
ăn tết năm sau.
Việc cáp heo ăn tết thưở trước ở miền quê
không những khỏi lo nạn “thực phẩm bẩn”
xâm nhập mà còn thắt chặt tình làng nghĩa
xóm, đoàn kết gắn bó thương yêu giúp đỡ lẫn
nhau khi tối lửa tắt đèn. Giờ đây bước vào
thời kỳ cách mạng 4.0, ngồi tại chỗ mở mạng,
thịt heo tết và các nhu cầu khác sẽ được đưa
đến tận nhà. Bước ra khỏi ngõ không xa ta
gặp vô số quán xá, rồi chợ búa, siêu thị... Hơn
60 năm trôi qua, chuyện cáp heo ăn Tết đã
lùi vào dĩ vãng, chỉ còn trong bảo tàng ký ức.
Vậy mà âm thanh eng éc của heo những ngày
cuối năm một thời như vẫn còn vang vọng
đâu đây trong tâm tư.

NGUYỄN TƯỜNG VĂN

Đậu hỏi cắc cớ.
- Ờ… cũng tại bọn xây nhà, chúng rút
ruột công trình, ăn cắp vật tư nhiều quá nên
ngôi nhà yêu quý của ông vừa xây xong, liền
“ẹo ngang”. Rất may là lúc đó không có ai
ở trong nhà nên bây giờ chúng ta vẫn còn ở
đây ăn cơm dương gian.
- Vậy sao nội không “túm cổ” ông thầu,
kiện lên quan tòa?
- Nó ôm tiền cao chạy xa bay rồi cháu ạ!
Với lại toàn bộ hợp đồng chỉ là giả thì biết
kiện ai chứ. Tại nội ngu thì chịu thôi.
- Rồi nội có tiếp tục nuôi heo nữa không?
- Không. Tại ngôi biệt thự đó ngã dúi về
phía trại chăn nuôi nên đàn heo đã chết sạch.
Cũng may, nội kêu người bán lại đống heo
chết nên vớt vát được chút ít.

- Trời ơi, nội bán heo chết cho người ta ăn,
rủi ngộ độc thực phẩm thì sao?
- Ờ… - Bác Ba Phi lúng túng - Thì không
có bán heo chết. Nội đem đổ xuống sông.
Thằng Đậu lại không hài lòng:
- Như vậy ô nhiễm môi trường, gây ra
bệnh dịch đó nội ơi!
- Thế thì sao ta… À, khi ngôi biệt phủ sập,
cả bầy heo đã kịp chạy ngược trở vào rừng
trú ngụ và sau đó không quay lại nữa.
Lần này thì thằng Đậu ưng bụng, gật gù:
- Bảo vệ môi trường, con chịu. Lần sau
có kể chuyện này, nội nhớ sửa lại “cái
kết có hậu” đó (nó biết ông nội của nó là
chúa “nổ”).
- Ừ, nội hứa!

TIỂU PHẨM

BÁC BA PHI NUÔI HEO
ác Ba Phi nuốt vội ngụm nước trà
cái ực nghe rất đã rồi chỉ tay về
phía rừng, kể cho các cháu nghe:
- Mấy đứa thấy khu rừng đầu
nguồn kia không? Cách đây 20 năm, do rừng
bị bọn lâm tặc tàn phá, bọn săn bắt thú trái
phép hoành hành mà đám heo rừng động ổ
kéo về nhà ông đông lắm. Thấy vậy nên ông
đã nghĩ ra một kế.
- Kế gì vậy ông nội? - Thằng Đậu tò mò hỏi.
- Kế “hướng nghiệp”. Nội bỏ tiền ra kêu
thợ về xây nguyên trại chăn nuôi heo gần
chục nghìn mét vuông.
- Nhiều quá sao nội nuôi xuể?
- Thấy anh em trong xóm ở không nhiều
quá, nên nội tạo công ăn việc làm cho họ
với mức lương khá cao. Nhờ có bí quyết gia

B

truyền mà chỉ 4 tháng sau, toàn bộ số heo
đều nặng trên 200 kg, béo núc đến phát mê.
- Rồi nội đem đi đâu bán?
- Nội chưa kịp đem đi bán thì thương lái
kéo đến đông như kiến, đa phần là các ông
chủ quán thịt rừng. Họ mua gấp đôi với giá
thị trường đấy!
- Sao họ mua giá “cao chóng mặt” vậy ông?
- Có gì đâu mà ngạc nhiên. Tại heo của nội
là heo “sạch”, heo chất lượng cao. Còn heo
ngoài thị trường không an toàn, lại tiêm rất
nhiều thuốc tăng trưởng hoóc-môn, một tác
nhân có thể gây ung thư.
- Tiền bán heo được, nội dùng vào việc gì?
- Nội xây nhà, một ngôi biệt thự 30 tầng.
- Chao ôi, lớn vậy sao nội? Thế căn nhà đó
giờ ở đâu mà chúng ta vẫn ở nhà lá? - thằng

NGUYỄN THANH VŨ
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Đức Trọng - “Bức tranh sáng” 2018
Cán đích huyện nông thôn mới

Trong năm qua, sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao trên địa bàn huyện Đức Trọng tiếp
tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt
nhiều kết quả, đến nay có trên 8.328 ha sản
xuất nông nghiệp công nghệ cao, tăng hơn 961
ha so với cuối năm 2017.
Theo ông Võ Văn Phương - Chủ tịch UBND
huyện Đức Trọng, ngoài sản xuất nông nghiệp,
kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng trong
năm qua tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng
kỳ; hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt
so với kế hoạch; cơ cấu kinh tế chuyển dịch
theo hướng tích cực. Một vài con số có thể kể
ra như: Tốc độ tăng trưởng trong năm 2018
ước đạt 9,63%. Giá trị sản xuất của một số
ngành chủ yếu, gồm: nông lâm nghiệp và thủy
sản ước đạt 6.773 tỷ đồng, đạt 101,54% so với
kế hoạch, tăng 6,64%; ngành công nghiệp tính
chung ước đạt 3.817,9 tỷ đồng, đạt 100,73%
kế hoạch và tăng 10,32%; ngành thương mại
- dịch vụ ước đạt 2.920 tỷ đồng, đạt 101,74%
kế hoạch, tăng 11,37%; ngành xây dựng ước
đạt 3.400 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng
13,81%. Về cơ cấu kinh tế, ngành nông lâm
thủy sản chiếm tỷ trọng 32,4%; ngành công
nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 33,6%, ngành
dịch vụ chiếm tỷ trọng 34%.
Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 4.400 tỷ
đồng; tổng sản phẩm bình quân đầu người
đạt 74,92 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu
bình quân ước đạt 74,5 triệu USD. Tổng thu
ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt 823,5
tỷ đồng, đạt 106% dự toán giao và tăng 34%
so cùng kỳ.
Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn
hóa - xã hội được quan tâm đúng mức, mạng

Năm 2018, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các
dân tộc trong huyện, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với kế
hoạch. Đặc biệt, trong năm 2018, huyện Đức Trọng đã cán đích huyện nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thăm mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn
huyện Đức Trọng đầu năm 2018.
lưới trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của
Nhân dân. Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe
Nhân dân được củng cố và tăng cường, công
tác giảm nghèo, chính sách an sinh - xã hội
được thực hiện khá tốt. Tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững
và ổn định.
Đặc biệt, tính đến tháng 10/2018, 14/14 xã
trong toàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
Huyện cũng đạt 9/9 tiêu chí về xây dựng huyện

nông thôn mới và hoàn thành nhiều tiêu chí nổi
bật, trong đó có nhiều tiêu chí đạt ở mức cao với
100% số xã đạt các tiêu chí về Quy hoạch, Thủy
lợi, Điện, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn,
Thông tin và tuyên truyền, Nhà ở dân cư, Thu
nhập, hộ nghèo, Tổ chức sản xuất, Lao động có
việc làm, Giáo dục và đào tạo… Huyện cũng
hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt
chuẩn nông thôn mới trình cấp có thẩm quyền
thẩm định.

Nỗ lực hoàn thành
nhiều mục tiêu cụ thể

Cũng theo ông Võ Văn Phương, từ những
kết quả đã đạt được, với chủ đề của năm 2019
“Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm hoàn thành
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội”, huyện
Đức Trọng tiếp tục đặt ra nhiều mục tiêu mới,
cụ thể thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm phát
triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến mạnh
mẽ trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền
kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã
hội, cải thiện đời sống Nhân dân.
Cụ thể, các chỉ tiêu được đặt ra như: Về phát
triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng tăng 9-10%;
tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt từ 4.500-4.700
tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 80-82
triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu bình quân
đạt trên 110 triệu USD; giá trị sản xuất bình
quân đạt trên 240 triệu đồng/ha canh tác/năm.
Về phát triển xã hội, huyện phấn đấu tạo
việc làm cho khoảng 4-5 ngàn lao động; tỷ lệ
hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 1%, trong
đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống
dưới 2,4%. Ngoài ra, huyện Đức Trọng còn
phấn đấu giữ vững 97% thôn, tổ dân phố văn
hóa; 90% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, trên
98% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn
hóa; tỷ lệ hộ nông dân nông thôn được sử dụng
điện đạt trên 99,8%; giữ vững tỷ lệ tham gia
bảo hiểm y tế toàn dân đạt 85%. Tiếp tục duy
trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tập
trung xây dựng nông thôn mới theo quyết định
của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt đề
án xây dựng nông thôn mới trong quá trình
đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn
2017-2020”…

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM
HUYỆN ĐẠ HUOAI

Chúc mừng năm mới!

Xuân Kỷ Hợi 2019
Khu Hành chính huyện Đạ Huoai.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018
- Tổng giá trị sản xuất đạt 2.320 tỷ đồng, đạt 100,2%,
tăng 14,4%.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 13,6 triệu USD, đạt
101% kế hoạch.
- Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 126,4 tỷ đồng, đạt
125% kế hoạch, tăng 3% so với cùng kỳ.
- Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,37%; trong đó, hộ nghèo đồng
bào DTTS còn 4,39%.
- 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.
- 90% hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”.
- 66% trường học đạt chuẩn quốc gia.
- Tỷ lệ sử dụng Bảo hiểm Y tế đạt 83%.
- 63% hộ dân đô thị sử dụng nước sạch, 98% hộ dân
nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.
- 5/8 xã đạt chuẩn NTM.
- 2/2 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị.
- Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 60,9%.
- Quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững.

Khu đô thị Đạ Huoai.

MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CỤ THỂ
TRONG NĂM 2019
- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt từ 13 - 14%.
- Tổng thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý ước
đạt từ 76 - 77 tỷ đồng.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt từ 13 - 14 triệu USD
- Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,3%.
- Duy trì tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về Y tế
(100%).
- 90% gia đình đạt chuẩn văn hóa.
- Trường đạt chuẩn quốc gia đạt 72%.
- Tỷ lệ tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 88%.
- Cuối năm 2019, hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện nông
thôn mới.
- 99,8% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia.
- Duy trì độ che phủ rừng 60,9%.
- Quốc phòng, an ninh được giữ vững.
- Thực hiện 5 chương trình trọng tâm và 5 công trình
trọng điểm.

Sầu riêng Đạ Huoai.

Nghề trồng dâu nuôi tằm đang mang lại hiệu quả kinh tế cao
cho người dân các xã phía Nam huyện Đạ Huoai.

Sầu riêng Đạ Huoai được chế biến ngay tại địa phương.

Người dân huyện Đạ Huoai chung tay bảo vệ môi trường.

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN
HUYỆN ĐAM RÔNG

Chúc mừng năm mới
HAPPY

2019
NEW YEAR

Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của cấp trên và sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân
dân trong huyện, năm 2018, Đam Rông đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đã đề ra như: Tổng giá
trị sản xuất theo giá so sánh đạt 2.170.939 triệu đồng, đạt 100% KH. Tổng vốn đầu tư phát triển
toàn xã hội 950.028 triệu đồng, bằng 120,7% KH, tăng 33,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân
sách đạt 40,5 tỷ đồng, bằng 162% KH. Trong đó, thuế phí đạt 16,9 tỷ đồng, bằng 105%KH. Tỷ lệ
hộ nghèo trên toàn huyện còn 19,92%, giảm 7,55%. 97,5% dân số tham gia Bảo hiểm y tế. Tỷ lệ
độ che phủ rừng đạt 64,64% (KH 63,9%). Có một xã đạt chuẩn NTM….
Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Các tổ chức Đảng, hệ
thống chính trị không ngừng được củng cố, đạt trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao
năng lực lãnh chỉ đạo, quản lý điều hành, góp phần tạo sự đoàn kết, nhất trí cao trong cán bộ,
đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
chính trị của địa phương.
Tiếp đà phát triển, năm 2019, Đam Rông xác định nhiệm vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu:
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông
nghiệp; Chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng; thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo
bền vững gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Khuyến khích phát
triển tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thương mại, phát triển cơ sở sản
xuất kinh doanh. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa theo hướng toàn diện;
giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước nâng cao dân trí, nâng
cao đời sống Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường xây dựng
bộ máy, cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện.
Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Đảng bộ, chính quyền huyện Đam Rông kính chúc cán bộ, đảng
viên, Nhân dân trên địa bàn huyện một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - HẠNH PHÚC!

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM
HUYỆN CÁT TIÊN

Chúc mừng
năm mới!
rong những năm qua, kinh tế - xã hội huyện
Cát Tiên đã có những bước tăng trưởng
đáng kể. Nhiều dự án đầu tư của Trung
ương và địa phương được triển khai trên địa bàn đã
tạo động lực cho sự phát triển toàn diện của huyện.
Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Tỉnh ủy - HĐND - UBND
tỉnh - Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng, hiện nay
trên địa bàn huyện Cát Tiên đang triển khai 2 dự án
đầu tư lớn. Đó là:
+ Dự án Xây dựng công trình Hồ chứa nước Đạ
Sỵ là công trình trọng điểm của tỉnh, của huyện và là
mong muốn lớn của bà con nhân dân ở địa phương.
Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
quyết định đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 550 tỷ
đồng. Sau khi đầu tư hoàn thành, công trình sẽ cấp
nước tưới cho 2.500 ha đất canh tác, tạo nguồn cấp
nước cho các sinh hoạt, cải thiện môi trường sinh thái,
góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện
Cát Tiên. Hiện, đối với hợp phần bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư, huyện Cát Tiên đang khẩn trương triển
khai thực hiện với sự đồng thuận cao của Nhân dân,
đặc biệt là Nhân dân trong vùng dự án. Dự kiến, việc
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ thực hiện xong
trước Tết Nguyên đán.
+ Dự án đầu tư đường ĐT 721 là công trình rất quan
trọng, không chỉ đối với huyện Cát Tiên mà cả đối với
3 huyện phía Nam (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên) của
tỉnh. Với tiến độ đầu tư như hiện nay thì đến trước Tết
Nguyên đán, các cầu Hai Cô, Suối Lớn, Phước Hải
và phần đường cần phải nâng cấp, sửa chữa còn lại
sẽ hoàn thành. Riêng cầu Vĩnh Ninh qua sông Đồng
Nai giáp với tỉnh Bình Phước đến quý I năm 2020 sẽ
hoàn thành. Hiện nay, huyện Cát Tiên đang phối hợp
chặt chẽ với chủ đầu tư, đơn vị thi công trong triển
khai thực hiện dự án.
Một khi hoàn thành đưa vào sử dụng, 2 dự án quan
trọng này sẽ là điều kiện thuận lợi lớn cho sự phát
triển kinh tế - xã hội của huyện Cát Tiên; đồng thời,
cũng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương,
của tỉnh đối với Nhân dân huyện Cát Tiên.

T

Golf Valley Hotel
Nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo

cho mọi chuyến đi

K

hách sạn Golf Valley nằm trong ranh giới Dự án Khu đô thị Golf Valley, là một khu đô thị kiểu mẫu
đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Thành phố Đà Lạt.

Tọa lạc trên đường Bùi Thị Xuân ngay trung tâm thành phố Đà Lạt, chỉ mất vài phút tản bộ đến chợ
Đà Lạt và Hồ Xuân Hương thơ mộng, khách sạn bắt đầu khai trương đón khách từ ngày 28 tháng
12 năm 2018. Với tiêu chuẩn quốc tế 4 sao, khách sạn Golf Valley tạo ấn tượng mạnh mẽ bởi
phong cách thiết kế hiện đại theo kiến trúc số học (parametric architecture), không gian nội thất sang trọng, tinh tế với
sự kết hợp giữa phong cách Scandinavian với gam màu đặc trưng của vùng đất cao nguyên – xứ sở sương mù, nổi trội
cùng các dịch vụ:
• 164 phòng nghỉ cao cấp, tiện nghi, mỗi phòng đều có ban
công thoáng đãng
• Nhà Hàng Valley Café phục vụ các món ăn
Âu – Á với sức chứa 325 khách
• Mimosa Bar & Coffee Lounge sức chứa
lên đến 185 khách
• Phòng VIP
• SPA với 7 giường đơn, 3 phòng
VIP và được trang bị các phòng
Steambath, Sauna và Jacuzzi
• Phòng tập thể dục với trang
thiết bị hiện đại
• Phòng họp Diamond room sức
chứa lên đến 450 khách và
phòng hội nghị Pearl room sức
chứa 30 khách.
Golf Valley là nơi nghỉ dưỡng hoàn hảo cho
mọi lứa tuổi, dù bạn đi công tác, đi nghỉ
dưỡng hay đi cùng gia đình, bạn bè. Hãy để
Golf Valley Hotel giúp cho chuyến hành
trình khám phá Đà Lạt bạn thêm trọn vẹn
và đáng nhớ.
Golf Valley Hotel

94 Bùi Thị Xuân, P.2, TP. Đà Lat. Hotline: 088 929 6655
Email: info@golfvalleyhotel.com
Website: www.golfvalleyhotel.com
Chủ đầu tư: Công ty CP ĐT-TM-DV Thung Lũng Golf (Golf Valley JSC.)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG
TỔNG GIÁM ĐỐC: Võ Quốc Trang
ĐỊA CHỈ: 50 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
ĐIỆN THOẠI: 02633822457
MÃ SỐ THUẾ: 5800000174

Chúc mừng năm mới!
Xuân Kỷ Hợi
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Lawaco chất lượng vì cuộc sống!

ĐẢNG ỦY, BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH

Chúc mừng năm mới!
HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN HUYỆN DI LINH

Chúc mừng năm mới!
Xuân Kỷ Hợi 2019

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN HUYỆN BẢO LÂM

Chúc mừng năm mới!
Xuân Kỷ Hợi

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG II, TP BẢO LỘC

Chúc mừng
năm mới!

CÔNG TY TNHH SX-TM
GIẢI PHÁP SH SMART MOTHER EM
PHÁT TRIỂN NỀN NÔNG NGHIỆP SINH HỌC BỀN VỮNG
- Chế phẩm sinh học Smart Mother Em được Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tổng
cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận là chế phẩm sinh học sử dụng cho các
loại cây nông nghiệp được chiết xuất từ các thành phần an toàn vệ sinh.
- Chế phẩm sinh học Smart Mother Em được sản xuất theo công nghệ nuôi cấy enzyme
đầu tiên của Việt Nam trên nền tảng khoa học của Nhật Bản.
- Ngoài công dụng làm cho cây trồng phát triển mạnh mẽ, tăng năng suất, chất lượng và
phòng trừ nấm bệnh, côn trùng gây hại thì chế phẩm Smart Mother Em còn mang lại hiệu
quả cao về sự an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.
- Chế phẩm sinh học Smart Mother Em hiệu quả trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi
trồng thủy hải sản, cải tạo đất và xử lý môi trường hướng đến phát triển nền nông nghiệp
sinh học bền vững.

Chúc mừng
năm mới!

° Chế phẩm sinh học Smart Mother Em
đã được trao các giải thưởng:
* Cúp Vàng sản phẩm chất lượng cao
* Thương hiệu Vàng hội nhập Châu Á - Thái Bình
Dương năm 2018.

° Các dòng sản phẩm chính:
1. Chế phẩm sinh học SMART
MOTHER EM chuyên dùng ủ bã
thực vật và xử lý môi trường.
2. Chế phẩm sinh học SMART
MOTHER EM chuyên dùng phun
trên lá.
3. Chế phẩm sinh học SMART
MOTHER EM chuyên dùng trị
nấm và côn trùng.
4. Chế phẩm sinh học SMART
MOTHER EM chuyên dùng tưới
gốc và phun trên lá.
5. Chế phẩm sinh học SMART
MOTHER EM dạng bột cải tạo đất.
Địa chỉ: 35/16 Nguyễn Văn Cừ, P. Lộc Sơn, TP Bảo Lộc
Hotline: 0865 395 059 - 0865 410 019; Web:chephamsinhhocsmartmotherem.com

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN HUYỆN ĐẠ TẺH

Chúc mừng năm mới!
Xuân Kỷ Hợi

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT (MÃ TRƯỜNG: TDL)
1

Toán học (Toán - Tin học, Toán ứng dụng, Toán lý thuyết)

Mã
ngành
7460101

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sư phạm Toán học
Sư phạm Tin học
Giáo dục tiểu học
Công nghệ Thông tin
Vật lý học
Sư phạm Vật lý
Công nghệ Kỹ thuật điện tử - viễn thông
Kỹ thuật hạt nhân
Hóa học (Hóa phân tích, Hóa hữu cơ ứng dụng)
Sư phạm Hóa học
Sinh học (Sinh học ứng dụng)
Sư phạm Sinh học
Khoa học Môi trường (Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường)
Nông học
Công nghệ Sinh học

7140209
7140210
7140202
7480201
7440102
7140211
7510302
7520402
7440112
7140212
7420101
7140213
7440301
7620109
7420201

20
20
20
200

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Công nghệ Sau thu hoạch
Quản trị Kinh doanh
Kế toán
Luật
Xã hội học
Văn hóa học
Văn học (Ngữ văn tổng hợp, Ngữ văn báo chí)
Sư phạm Ngữ văn
Lịch sử
Sư phạm Lịch sử
Việt Nam học
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
Công tác xã hội
Đông phương học (Hàn Quốc học, Nhật Bản học)
Quốc tế học
Ngôn ngữ Anh
Sư phạm Tiếng Anh

7540104
7340101
7340301
7380101
7310301
7229040
7229030
7140217
7229010
7140218
7310630
7810103
7760101
7310608
7310601
7220201
7140231

100
200
100
300
30
30
40
20
30
20
30
200
60
200
30
200
20

TT

 Trường Đại học Đà Lạt tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
Thí sinh được hưởng ưu tiên khu vực và đối tượng theo Quy
chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
và Học bạ THPT. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo
Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 Thông tin tư vấn tuyển sinh: 0263 3825091.
 Website: www.dlu.edu.vn;
 Email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn
 Chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra CDIO (Kiến
thức - Kỹ năng - Thái độ). Tháng 3/2017, Trường Đại học
Đà Lạt chính thức trở thành thành viên thứ 122 của Hiệp hội
CDIO quốc tế, là trường công lập thứ hai của Việt Nam tham
gia tổ chức này.
 Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt là một trong chín tạp
chí khoa học của Việt Nam được chỉ mục trong Hệ thống trích
dẫn khoa học các quốc gia Đông Nam Á - ACI.
 Trường Đại học Đà Lạt có quan hệ hợp tác với các viện
nghiên cứu và trường đại học thuộc 45 quốc gia và vùng lãnh
thổ trên thế giới: Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Úc, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Bỉ, Nga, Đài Loan, Singapore …

Ngành tuyển sinh

TỔNG CHỈ TIÊU

2730

Chỉ
tiêu
40

50
20
100
40
50
20
70
20
100
100
250

Chúc mừng
năm mới!

BIDV LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
Số 01 Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Lạt

Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt là trường đào tạo đạt tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng dạy nghề; được Nhà nước chọn là một
trong 85 trường công lập để tập trung đầu tư đến năm 2020 thành
trường chất lượng cao đạt chuẩn khu vực ASEAN và Quốc tế.
Miễn giảm hoàn toàn 100% học phí cho học sinh Trung cấp,
hệ Cao đẳng với mức học phí do Nhà nước quy định đối với
các trường công lập, miễn giảm 70% học phí cho nghề Bảo
vệ thực vật.
Các ngành nghề đào tạo (Cao đẳng và Trung cấp): Công
nghệ sinh học, Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Công nghệ
thông tin (Ứng dụng phần mềm), Kỹ thuật chế biến món ăn,
Quản trị nhà hàng; Bảo vệ thực vật, Quản trị khách sạn; Kế

toán doanh nghiệp.
Hiện nay, Trường đang liên kết đào tạo đại học với Trường
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, liên kết liên thông đại học tại
Úc, du học Hàn Quốc, Nhật Bản.
Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt liên kết với hơn 150 doanh
nghiệp trong và ngoài tỉnh nên cam kết có việc làm cho HSSV
sau khi tốt nghiệp. Các năm qua, Trường luôn được phụ huynh,
các em HSSV, xã hội, doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động
tin tưởng là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng
cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của
tỉnh Lâm Đồng và khu vực trong cả nước.ª

Website: http://cdndalat.edu.vn * Email: daotao@cdndalat.edu.vn * Facebook: https://www.facebook.com/cdndalat * ĐT: 02633.3827063

Chúc mừng

năm mới

2019

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN HUYỆN ĐƠN DƯƠNG

N

ăm 2018, quán triệt chủ đề hành động của Huyện
ủy “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của tổ chức Đảng; hành động quyết liệt, đồng bộ
của cả hệ thống chính trị trong phát triển kinh tế - xã hội và
thực hiện các chương trình trọng tâm, các công trình trọng
điểm, tạo động lực hoàn thành vượt mức kế hoạch phát triển
giai đoạn 2015 - 2020”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân
huyện Đơn Dương đã tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản theo giá cố
định thực hiện 7.537 tỷ 450 triệu đồng, đạt 101,7% kế hoạch,
bằng 107,5% so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất ngành công
nghiệp theo giá cố định thực hiện 517 tỷ 650 triệu đồng, đạt
100,4% kế hoạch, bằng 106% so cùng kỳ. Tổng bán lẻ và
doanh thu ngành dịch vụ theo giá hiện hành thực hiện 5.810
tỷ 200 triệu đồng, đạt 99,2% kế hoạch, bằng 113,4% so cùng
kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu thực hiện 9,906 triệu USD, đạt
100% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 2.125
tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn
thực hiện 137 tỷ đồng, đạt 115,1% kế hoạch, bằng 110,8% so
với cùng kỳ. 100% xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế
xã giai đoạn 2011-2020. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm
y tế đạt 87,24% (tăng 2,24% so với kế hoạch). Tỷ lệ hộ nghèo
còn 1,87%, giảm 1,14% so năm 2017 (kế hoạch giảm 1%),
trong đó ĐBDTTS còn 3,81%, giảm 2,53% (kế hoạch giảm từ
1,5 đến 2%). Hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Đơn Dương
đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2018 - 2025
trình Trung ương thẩm định.

Chúc mừng năm mới
Xuân Kỷ Hợi

2019

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, Huyện ủy - HĐND - UBND
- UBMTTQVN huyện Đơn Dương kính chúc các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn huyện năm mới An khang - Thịnh
vượng - Hạnh phúc, cùng với Đảng bộ, chính quyền huyện
tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển
KT - XH năm 2019.ª

Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng

Chúc mừng
năm mới!

2019

Sức khỏe - An khang - Thịnh vượng
vương

HUYỆN ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQVN HUYỆN LẠC DƯƠNG

Chúc mừng năm mới!
Xuân Kỷ Hợi

An khang - Thịnh vượng!
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỨC TRỌNG
Địa chỉ: 44 Quốc lộ 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng
Điện thoại: 0263 3843078

Chúc mừng năm mới!
Xuân Kỷ Hợi 2019

Các bác sỹ của Trung tâm Y tế Đức Trọng tham gia khám chữa bệnh tình nguyện tại N’Thol Hạ.

BAN BỆNH VIỆN KÍNH CHÚC QUÝ CƠ QUAN BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ
TỈNH LÂM ĐỒNG MỘT NĂM MỚI AN KHANG - THỊNH VƯỢNG

Công ty TNHH Thành Bưởi

BỆNH VIỆN II LÂM ĐỒNG

Chúc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

Chúc mừng
năm mới

2019

Nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Công ty TNHH Thành Bưởi kính chúc
Quý khách một năm mới thượng lộ bình an, an khang, hạnh phúc!
Quý khách có nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, xin liên hệ Công
ty TNHH Thành Bưởi.
Địa chỉ: Số 6 Lữ Gia, Phường 9, Đà Lạt.
Điện thoại: (0263) 3810 146

Địa chỉ: 263 Trần Quốc Toản, phường B’Lao, TP Bảo Lộc

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

05 Lê Đại Hành, Phường 3, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263).3822494 - 3822495 - 3822496 - Fax: (0263).3822782

Huyện ủy Lạc Dương
26 Langbian, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc dương

Chúc mừng năm mới

° Phòng GD Đà Lạt
46-48 khu Hòa Bình, Phường 1,
TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263).3510853 3510867
Fax: (0263).3510119

° Phòng GD Đức Trọng
Km 270, QL 20, thị trấn Liên Nghĩa,
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263).3647195 3647196 - 3647197
Fax: (0263).3647198

° Phòng GD Phan Chu Trinh
14 Quang Trung, Phường 9, TP Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263).3829998
Fax: (0263). 3550315

CÔNG TY TNHH HÙNG PHÁT
49 Hoàng Diệu - Phường 5 - TP Đà Lạt - Lâm Đồng
ĐT: 0263.3835075 - FAX: 0263.3835799

° Phòng GD Trần Phú
01 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (0263).3559979
Fax: (0263).3559980

° Phòng GD Đơn Dương
126 đường 2/4 thị trấn Thạnh
Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh
Lâm Đồng
Điện thoại: (0263).3631386 Fax: (0263).3631368

Chỉ cần 50.000đ để chuyển sang mạng Viettel
vẫn giữ nguyên số

Chúc mừng
năm mới!
Xuân Kỷ Hợi
2019
Cước chuyển mạng trọn gói dành cho thuê bao trả trước Viettel áp dụng từ
ngày 1/1/2019 là 50.000đ (trước đó mức phí thực hiện cho thuê bao trả sau
là 60.000đ) và Viettel hỗ trợ người dùng chuyển mạng giữ số ngay tại nhà.
Hòa mạng trả trước của Viettel khách hàng được tham gia cộng đồng gần
70 triệu người sử dụng dịch vụ Viettel mà không phải đổi số điện thoại. Ngoài
ra, Viettel đang có gần 10 gói cước trả trước được thiết kế dành riêng cho
từng nhu cầu khách hàng: Gói cước cơ bản (Tomato, Economy), gói cước
dành riêng cho học sinh, sinh viên (7 Colors, Hi School, Student), gói cước
dành cho người dân (Sea+)... với ưu đãi cước thoại nội mạng chỉ từ 690đ/
phút và nhiều ưu đãi về dịch vụ data.
Bên cạnh đó, các khách hàng trả trước cũng có cơ hội trở thành hội viên VIP
của Viettel với nhiều tiện ích như: Sử dụng phòng chờ sân bay hạng thương
gia, khám sức khỏe miễn phí tại bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, cộng
tiền vào tài khoản di động nhân dịp sinh nhật...

Viettel Lâm Đồng Chúc mừng năm mới!

T

Lâm Đồng - Điểm sáng về quy hoạch xây dựng

ại Tờ trình Thủ tướng Chính
phủ về việc đề nghị tặng
thưởng Huân chương Lao
động hạng Ba cho Sở Xây dựng,
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng
tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Sở
Xây dựng Lâm Đồng đã có nhiều
thành tích xuất sắc tiêu biểu trong
việc tham mưu UBND tỉnh quản lý
nhà nước về lĩnh vực quy hoạch,
quản lý kiến trúc và xây dựng trên
địa bàn tỉnh. Về quy hoạch xây
dựng nông thôn mới, Lâm Đồng
là một trong những địa phương
sớm hoàn thành chương trình
phủ kín quy hoạch xây dựng nông
thôn mới. Đến nay, 117/117 xã
hoàn thành việc lập, phê duyệt,
công bố công khai các đồ án quy
hoạch chung xã nông thôn mới.
Sở Xây dựng cũng đã hoàn thành
việc tham mưu UBND tỉnh ban
hành Bộ tiêu chí Khu dân cư kiểu
mẫu; tích cực triển khai các quy
hoạch khu trung tâm xã, các điểm
dân cư nông thôn, ban hành các
mẫu thiết kế điển hình các công
trình hạ tầng xã hội, nhà ở dân cư
nông thôn.
Về quy hoạch chung đô thị, Sở
Xây dựng cũng tích cực tham mưu
UBND tỉnh triển khai điều chỉnh
quy hoạch chung xây dựng các đô
thị cho phù hợp với định hướng
phát triển kinh tế - xã hội trong
giai đoạn tới và tình hình thực tiễn
phát triển của địa phương. Các đồ
án quy hoạch điều chỉnh đã được

Tháng 6/2017, trong buổi làm việc với Sở Xây dựng của Tỉnh ủy Lâm Đồng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn
Xuân Tiến nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác quy hoạch xây dựng là nhiệm vụ hàng đầu
và mang tính chiến lược, có giá trị bền vững của tỉnh. Và đầu năm 2019, tin vui đến với Lâm Đồng
là công tác quy hoạch xây dựng đã được Chủ tịch Nước ghi nhận tặng Sở Xây dựng Huân chương Lao
động hạng Ba với Quyết định số 63/QĐ-CTN, ngày 9/01/2019.
triển khai đúng quy định, đạt chất
lượng và tính khả thi được nâng cao.
Cụ thể hơn, về quy hoạch chung xây
dựng thành phố Đà Lạt đến năm
2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định
số 704/QĐ-TTg ngày 12/5/2014. Đây
là đồ án đạt được các đặc điểm như
“tái lập cấu trúc không gian đô thị
Đà Lạt hướng đến sự mở rộng sức
lan tỏa từ những giá trị tương đồng;
hình thành chuỗi các đô thị vệ tinh
và xuyên tâm, trong đó Đà Lạt là đô
thị lõi, giữ nguyên tính truyền thống
và lịch sử” (kiến trúc sư Trần Đức Lộc).
Vì vậy đồ án được Bộ Xây dựng đánh
giá cao về mặt ý tưởng, về chất lượng.
Cùng đó, các đồ án quy hoạch chung
xây dựng thị trấn (đô thị loại V) trên
địa bàn các huyện (Lạc Dương, D’ran,
Thạnh Mỹ - huyện Đơn Dương, thị
trấn Liên Nghĩa - huyện Đức Trọng,
thị trấn Di Linh - huyện Di Linh, thị
trấn Lộc Thắng - huyện Bảo Lâm, thị
trấn Cát Tiên - huyện Cát Tiên, Phước
Cát - huyện Cát Tiên, thị trấn Nam
Ban - huyện Lâm Hà, thị trấn Đạ Tẻh
- huyện Đạ Tẻh và Mađaguôi - huyện
Đạ Huoai), đạt tỉ lệ 11/13 đô thị.
Đối với việc quy hoạch phân khu,
Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch lập

quy hoạch phân khu cho thành phố
Đà Lạt và các đô thị vệ tinh đến năm
2020, nhằm cụ thể hóa quy hoạch
chung xây dựng thành phố Đà Lạt
đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050.
Đến nay, đã có 90% đồ án quy hoạch
được phê duyệt nhiệm vụ, 50% đã
được UBND tỉnh phê duyệt đồ án.
Cùng đó, đối với quy hoạch chi tiết,
thiết kế đô thị và quy định quản lý, Sở
Xây dựng xây dựng và đã được UBND
tỉnh phê duyệt nhiệm vụ đồ án Quy
hoạch chi tiết Trung tâm Hòa Bình.
Đây là một quy hoạch trọng tâm, là
điểm nhấn của đô thị Đà Lạt, được
xác định là một trong các khu chức
năng quan trọng thuộc khu đô thị lịch
sử của thành phố Đà Lạt, mang tính
chất trung tâm thương mại - dịch vụ
phức hợp tập trung của thành phố.
Đồng thời, Sở Xây dựng đã tham mưu
UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ về
Thiết kế đô thị trục Di sản thành phố
Đà Lạt với diện tích 260 ha dọc các
tuyến đường Hùng Vương, Trần Hưng
Đạo, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ; Thiết
kế đô thị trục cây xanh cảnh quan
Bắc - Nam với diện tích là 300 ha. Với
chức năng cơ quan chuyên môn, Sở
phối kết hợp với UBND thành phố
Đà Lạt, UBND các huyện rà soát, điều

chỉnh và trình UBND tỉnh ban hành
quy định các chỉ tiêu quy hoạch kiến
trúc trên địa bàn các đô thị. Đến nay,
Lâm Đồng đã hoàn thành 14/15 đô
thị, tạo điều kiện cho công tác quản
lý không gian kiến trúc cảnh quan đô
thị, phục vụ công tác thẩm định cấp
phép xây dựng và quản lý trật tự xây
dựng của các địa phương, tạo nên bộ
mặt đô thị ngày càng được cải thiện
về không gian đô thị.
Trong dịp công tác tại tỉnh Lâm
Đồng, đại diện lãnh đạo Bộ Xây
dựng, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh
cũng ghi nhận những thành quả rất
có dấu ấn của ngành Xây dựng tỉnh
Lâm Đồng, đặc biệt là công tác lập
quy hoạch. Còn Giám đốc Sở Xây
dựng Lâm Đồng, ông Lê Quang Trung
không giấu niềm vui và tự hào để
chia sẻ với chúng tôi: “Thời gian qua,
chúng tôi đã tích cực đẩy nhanh và
hoàn thành quy hoạch cho các địa
phương theo tiến độ mà UBND tỉnh
đã phê duyệt. Năm 2018 là năm đầu
tiên chúng tôi đã triển khai tốc lực
hiệu quả cả tiến độ và chất lượng, và
ít có địa phương nào trong nước có
kế hoạch trung hạn đến năm 2020
trên cơ sở phê duyệt của tỉnh như
Lâm Đồng. Đó là quy hoạch vùng

KHU DU LỊCH NAM HỒ
91 Hùng Vương, Phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

huyện, quy hoạch chung đô thị và
quy hoạch phân khu đô thị. Đây
là những căn cứ pháp lý làm cơ sở
để địa phương triển khai quá trình
xúc tiến đầu tư, giám sát, đôn đốc
của ngành chủ quản; vừa giúp cho
các doanh nghiệp mạnh dạn đầu
tư dài hơi”.
Với những thành quả xuất sắc
nêu trên, năm 2018 đã đưa lĩnh
vực sản xuất và kinh doanh của
ngành Xây dựng Lâm Đồng vượt
115,60% về thu ngân sách nhà
nước, góp phần quan trọng việc
tăng trưởng kinh tế - xã hội của
tỉnh. So với năm 2017, tỉnh Lâm
Đồng đã có mức tăng trưởng kinh
tế đạt gần 8,6%, trong đó khu vực
công nghiệp - xây dựng tăng gần
8,4%; thu nhập bình quân đầu
người gần 60 triệu đồng; tổng
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
26.340 tỷ đồng, tăng 12,1%; thu
ngân sách đạt 7.100 tỷ đồng, kế
hoạch đề ra là 6.750 tỷ đồng, bằng
105% dự toán địa phương… Từ
những bước tiến về công tác quy
hoạch xây dựng sẽ tiếp tục tạo đà
để ngành Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
mạnh dạn đặt ra chỉ tiêu tăng 15%
về kinh tế vào năm 2019. Càng đặc
biệt có ý nghĩa là từ thành quả của
công tác quy hoạch xây dựng, đây
sẽ là những nền tảng quan trọng
để tỉnh Lâm Đồng phát huy trong
việc xây dựng thành phố Đà Lạt trở
thành Thành phố thông minh vừa
được tỉnh công bố.ª

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH LÂM ĐỒNG
AGRIBANK TÆNH LAÂM ÑOÀNG

Địa chỉ: 23 Trần Phuù - Phường 3 - TP Ñaø Laït
Điện thoại: (063) 3828346 - Fax: (063) 3821059
Email: Lamdong@agribank.com.vn

PHOØNG GIAO DÒCH HOØA BÌNH

Địa chỉ: 36 Khu Hoøa Bình - Phường 1 - TP Ñaø Laït
Điện thoại: (063) 3827740 - 3837069 - Fax: (063) 3510873

AGRIBANK CHI NHAÙNH TP ÑAØ LAÏT

Địa chỉ: Soá 9 Nguyeãn Vaên Troãi - TP Ñaø Laït
Điện thoại: (063) 3510518 - Fax (063) 3832141

PHOØNG GIAO DÒCH PHAN CHU TRINH

Địa chỉ: Loâ 9-10 Quang Trung - P9 - TP Ñaø Laït
Điện thoại: (063) 3832429 - Fax: (063) 3832429

PHOØNG GIAO DÒCH TRAÏI MAÙT

Địa chỉ: 154 Töï Phöôùc - P11 - TP Ñaø Laït
Điện thoại: (063) 3825323 - Fax: (063) 3825323

AGRIBANK CHI NHAÙNH LAÏC DÖÔNG

Ñòa chæ: 169 Langbiang, Thò traán Laïc Döông, Huyện Laïc Döông
Ñieän thoaïi: (063) 3839337 - Fax: (063) 3839460

AGRIBANK CHI NHAÙNH ÑÖÙC TROÏNG

Địa chỉ: Quốc lộ 20 - Phi Noâm - Hiệp Thạnh - Đức Trọng
Điện thoại: (063) 3840671 - Fax: (063) 3657828

PHOØNG GIAO DÒCH LIEÂN KHÖÔNG

Ñòa chỉ: 57 - Leâ Ñình Chinh - Loâ 90 - TT Lieân Nghóa - Ñöùc Troïng
Ñieän thoaïi: 02633.650.647

AGRIBANK CHI NHAÙNH ÑÔN DÖÔNG

Địa chỉ: 104 - QL27 - Thị trấn Thạnh Mỹ - Huyện Đơn Dương
Điện thoại: (063) 3847314; 3848855 - Fax: (063) 3848951

PHOØNG GIAO DÒCH KA ÑOÂ

Địa chỉ: Ñöôøng 413 - Thoân Nam Hiệp 1 - Xaõ Ka Đoâ - Huyện Đơn Döông
Số ñiện thoại: (063) 3636272; 3636273

PHOØNG GIAO DÒCH LAÏC NGHIEÄP

Địa chỉ: 09 Ngoâ Quyền - Khu phố 2 - Thị trấn D’ran - Huyện Đơn Dương
Soá ñieän thoaïi: (063) 3849723; (063) 3849023

AGRIBANK CHI NHAÙNH LAÂM HAØ

Địa chỉ: 185 Huøng Vương - TT Đinh Văn - Laâm Haø - Laâm Đồng
Điện thoại: (063) 3850.351 - Fax: (063) 3851.025

PHOØNG GIAO DÒCH NAM BAN

Địa chỉ: TT Nam Ban - Nam Ban - Laâm Haø;
Số ñiện thoại: (063) 3852.036 - Fax: (063) 3690.099

AGRIBANK CHI NHAÙNH LOÄC PHAÙT

Địa chỉ: Thoân Lieân Trung - Taân Haø - Laâm Haø
Số ñiện thoại: (063) 3854.021 - Fax: (063) 3696.313

AGRIBANK CHI NHAÙNH ÑAM ROÂNG

Địa chỉ: Thoân 1 - Xaõ Roâ Men - Ñam Roâng
Số ñiện thoại: (063) 3698.243 - Fax: (063) 3698.241

