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Chỉ số sản xuất công nghiệp
tháng 1/2019 trên địa bàn tỉnh
so với cùng kỳ
tăng
năm trước.
Nguồn: UBND tỉnh

8,4%

Đô thị Đà Lạt đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc trung ương, cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế Nam Tây Nguyên. Ảnh: M.Đạo
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Màu thời gian
trên tháp Po Klon Garai
Tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng
công an trong lòng Nhân dân

TRANG 8

ăm 2018, với sự quyết tâm của cả hệ
thống chính trị và sự phối kết hợp chặt chẽ
giữa các ban, ngành, đoàn thể và các địa
phương; nhất là vai trò nòng cốt của lực lượng công
an nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn Lâm Đồng luôn được giữ vững góp
phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
Năm 2019, sự xuất hiện của nhiều nguy cơ, mối đe
dọa từ an ninh phi truyền thống và những tác động,
ảnh hưởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... sẽ
đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đảm bảo an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đối với đất nước
nói chung, Lâm Đồng nói riêng. Chính vì vậy, các cấp
ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành,
đoàn thể các cấp trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và
tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng
về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự

N

an toàn xã hội trong tình hình mới, trọng tâm là nghị
quyết đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở đó, đảm bảo
sự lãnh đạo xuyên suốt, tuyệt đối, trực tiếp của cấp ủy,
chính quyền các cấp đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh,
trật tự.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là
phải nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội,
phòng ngừa nghiệp vụ và công tác điều tra, xử lý tội
phạm. Huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bảo vệ
an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã
hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa
phương triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả
các biện pháp phòng ngừa tội phạm nhất là tội phạm
có tổ chức, các băng nhóm liên quan đến “tín dụng
đen”, núp bóng doanh nghiệp, các băng nhóm bảo
kê trên các lĩnh vực; tội phạm sử dụng vũ khí, vật
XEM TIẾP TRANG 2
liệu nổ gây án;...
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Sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2019
Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Lâm
Đồng cùng với cả nước thực hiện Thông tư
số 148/2018/TT-BQP (gọi tắt là Thông tư
số 148) quy định tuyển chọn và gọi công
dân nhập ngũ (gọi chung là công tác tuyển
quân) thay thế Thông tư số 140/2015/
TT-BQP (gọi tắt là Thông tư số 140) ngày
16/12/2015.
Theo đó, năm 2019, tỉnh Lâm Đồng
phát lệnh nhập ngũ 1.050 công dân trong
tổng số 1.000 chỉ tiêu giao quân. Theo Ban
Quân lực - Phòng Tham mưu - Bộ CHQS
tỉnh, chất lượng công dân nhập ngũ năm
nay khá cao, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần
69,5%, trình độ văn hóa THPT đạt 31%,
đại học, cao đẳng, trung cấp đạt gần 5,9%;
tỷ lệ đảng viên vượt gần 4%, thanh niên
trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tại Học viện
Lục quân, Sư đoàn Bộ binh 5, Sư đoàn
Bộ binh 302, Lữ đoàn Công Binh 25, Lữ
đoàn Thông tin 23, Tiểu đoàn Trinh sát 47
Quân khu 7 và các đơn vị thuộc Bộ CHQS
tỉnh Lâm Đồng. Hội đồng nghĩa vụ quân
sự tỉnh đề ra mục tiêu, chặt chẽ, đúng quy
định, đảm bảo số lượng và chất lượng tân
binh, do vậy các địa phương đã làm tốt
công tác chuẩn bị các khâu đăng ký, rà soát
thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
cho đến khâu sơ tuyển, khám tuyển nghĩa
vụ quân sự, với quyết tâm hoàn thành và
đảm bảo chất lượng tuyển quân.
Mặt khác, tập trung sơ tuyển cấp xã,
phường một cách chặt chẽ để bảo đảm gọi
khám sức khỏe với số lượng hợp lý (điều

Hơn 40,4 tỷ đồng tặng quà,
trợ cấp tết trên toàn tỉnh

Các thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

khám dưới 3 thanh niên/1 chỉ tiêu), nâng
cao chất lượng về học vấn, sức khỏe. Rà
soát phúc tra, xét duyệt tuyển chọn đúng
quy định, tạo bước đột phá mới về chất
lượng giao quân, nhất là tuyển thanh niên
trí thức vào quân đội. Tiếp tục phát huy vai
trò trách nhiệm của địa phương theo quy
trình tuyển quân “tròn khâu”, thực hiện
tuyển quân không bù đổi. Với chủ trương
và phương châm nhất quán là: “Giao quân
đủ, chất lượng cao, gọi người nào chắc
người đó, không có loại trả”. Đồng thời, tổ
chức thực hiện bình cử, công khai rộng rãi
trong Nhân dân, bảo đảm tốt dân chủ cơ

sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận
động, giải thích những vấn đề còn vướng
mắc của thanh niên và gia đình về thực hiện
Luật Nghĩa vụ quân sự và các quy định có
liên quan như việc miễn, hoãn, chưa gọi
nhập ngũ. Thực hiện tốt việc công khai kết
quả khám sức khỏe, kiểm tra, rà soát hoàn
chỉnh hồ sơ nhập ngũ cho thanh niên.
Ngoài ra, các địa phương đã phối hợp chặt
chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn
vị nhận quân nghiên cứu, xét duyệt hồ sơ
và cùng giải quyết những khó khăn, vướng
mắc trước khi chốt danh sách và phát lệnh
gọi nhập ngũ. 
TẤN HUY

117 hội viên nông dân đứng vào hàng ngũ của Đảng
Ông Đa Cát Vinh, Chủ tịch Hội Nông dân
tỉnh cho biết, từ tháng 1/2018 tới hết tháng
1/2019, Hội Nông dân các cấp đã giới thiệu
117 cán bộ, hội viên nông dân ưu tú được kết
nạp vào Đảng. Đây là nguồn đảng viên rất

quý vì hầu hết các đồng chí đều sinh hoạt tại
các chi bộ Đảng địa phương, thôn, xã, gắn
bó với thực tiễn đời sống của bà con, là nhân
tố nòng cốt trong tổ chức Hội và phong trào
nông dân. Ông Vinh khẳng định, các cấp Hội

sẽ tiếp tục rèn luyện, giới thiệu những hội
viên nông dân xuất sắc đứng vào hàng ngũ
của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo
của Đảng với hoạt động Hội và các phong
trào nông dân trong giai đoạn mới. 
D.Q

Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới
Phong trào nông dân thi đua xây dựng
nông thôn mới được hội viên nông dân
trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Năm 2018,
nông dân tự nguyện hiến trên 52 ha đất,
đóng góp hơn 50 tỷ đồng, 14.460 ngày
công lao động để sửa chữa và làm mới 273

km đường giao thông nông thôn. Tham gia
nạo vét 294,8 km kênh mương, xây dựng
và sửa chữa 8,9 km cầu cống, 11 chiếc cầu,
1 hồ chứa nước, hạ thế 1 công trình điện
trị giá 1,1 tỷ đồng và trang bị 6 bóng đèn
chiếu sáng trị giá 32 triệu đồng.

Nông dân trong tỉnh còn đóng góp kinh
phí đối ứng và nguồn hỗ trợ phân bổ của
Hội Nông dân tỉnh xây dựng 12 tuyến
đường điện thắp sáng đường quê tại 12
huyện, thành phố với tổng chiều dài 12 km.

AN NHIÊN

sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần
đầu; giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình,
cá nhân, cộng đồng dân cư không thông qua
hình thức đấu giá; gia hạn sử dụng đất ngoài
khu công nghệ cao, khu kinh tế.
Trên lĩnh vực chứng thực với những
TTHC phổ biến gồm: chứng thực chữ ký,
điểm chỉ, hợp đồng, giao dịch liên quan

Tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp... 
... tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp,
cờ bạc; tội phạm sử dụng công nghệ cao,
tội phạm về ma túy, môi trường; tội phạm
xâm phạm trẻ em, tội phạm do người chưa
thành niên thực hiện...
Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh thực hiện
tốt công tác xây dựng phong trào Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động cả hệ
thống chính trị tham gia công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật
tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân
gắn với thế trận lòng dân vững chắc. Đặc
biệt đối với lực lượng Công an nhân dân,

phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục
thể hiện rõ vai trò “gương mẫu đi đầu”
trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4
khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng; về trách nhiệm nêu gương của
cán bộ, đảng viên; cụ thể hóa trách nhiệm
nêu gương đối với từng vị trí công việc,
từng cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo,
chỉ huy theo hướng cán bộ, đảng viên giữ
chức vụ càng cao phải càng gương mẫu
nêu gương. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc
Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của

ĐẠO PHAN

Tiếp nhận 45 đoàn
khám, chữa bệnh từ thiện
Trong năm 2018, ngành Y tế Lâm
Đồng đã tiếp nhận và cho phép 45
đoàn khám, chữa bệnh từ thiện trên
địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông
tư 30/2014/TT-BYT, với số người
được khám, chữa bệnh miễn phí
21.641 bệnh nhân, tổng kinh phí là
4,67 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ngành Y tế tỉnh đã
chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tổ
chức các hoạt động về nguồn, chăm
sóc sức khỏe các đối tượng gia đình
thương binh, gia đình liệt sĩ, người có
công với cách mạng. Đồng thời, hỗ
trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
khám, chữa bệnh cho 3.267 trường
hợp người nghèo, người mắc bệnh
hiểm nghèo theo quy định với tổng
kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.
AN NHIÊN

Công bố 276 quy trình giải quyết thủ tục hành chính
Chính quyền thành phố Đà Lạt vừa quyết
định công bố 276 quy trình giải quyết thủ
tục hành chính (TTHC) phù hợp Tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001:2008, thuộc 28
lĩnh vực khác nhau.
Trong đó đáng kể với các TTHC trên lĩnh
vực đất đai - tài nguyên như: đăng ký và cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền

Sở LĐTB&XH cho biết, tính đến
ngày 10/2/2019, tổng số tiền tặng quà,
trợ cấp Tết Kỷ Hợi 2019 đối với các
tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh hơn
40,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách
Trung ương 1.933,8 triệu đồng (quà
của Chủ tịch nước đối với 9.339 đối
tượng), ngân sách tỉnh 34.673,3 triệu
đồng. Riêng trợ cấp tết cho đối tượng
chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo,
hộ cận nghèo có 90.166 đối tượng;
quà thăm chúc tết các cơ quan, đơn
vị, địa phương và gia đình chính sách
tiêu biểu; tặng quà rộng rãi và quà đối
với người, gia đình có công với cách
mạng tiêu biểu 13.786 đối tượng…
Bên cạnh đó, ngân sách cấp huyện
109,6 triệu đồng và nguồn xã hội hóa
3.690,5 triệu đồng.
Sở LĐTB&XH cũng cho biết, tổng
số hộ có nguy cơ thiếu đói trong dịp
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi là 1.122 hộ
với 4.351 khẩu, qua đó các huyện,
thành phố trong tỉnh đã chủ động cân
đối từ ngân sách địa phương để trợ
giúp đối tượng này 91.644 kg gạo với
tổng kinh phí là 1.277,448 triệu đồng.

đến bất động sản; sửa đổi, bổ sung, hủy
bỏ hợp đồng, giao dịch đã được chứng
thực; văn bản khai nhận, thỏa thuận phân
chia di sản…
Hoặc giải quyết TTHC đặc thù về cấp
chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu “Rau
Đà Lạt”, “Hoa Đà Lạt”, “Cà phê Cầu Đất
Đà Lạt”…
MẠC KHẢI

TIẾP TRANG 1

Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng văn
hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh đẹp của
lực lượng Công an trong lòng nhân dân.
Tập trung bố trí, sắp xếp lực lượng Công
an Lâm Đồng tinh gọn, hoạt động hiệu lực,
hiệu quả theo hướng “tỉnh mạnh, huyện
toàn diện, xã bám cơ sở”. Phối hợp với các
huyện ủy, thành ủy để triển khai thực hiện
có hiệu quả chủ trương bố trí lực lượng
Công an xã chính quy.

LAN HỒ

Gần 8 tỷ đồng bảo dưỡng
giao thông Đà Lạt
Nhằm đảm bảo an toàn giao thông
và mỹ quan đô thị trong năm 2019,
thành phố Đà Lạt vừa được phê duyệt
dự toán gần 8 tỷ đồng duy tu, bảo
dưỡng các công trình đường bộ trên
địa bàn.
Theo đó, Công ty Cổ phần Dịch
vụ đô thị Đà Lạt được giao làm chủ
đầu tư triển khai 2 hạng mục duy tu,
bảo dưỡng hệ thống giao thông đô thị
trong năm 2019 gồm: đổ bê tông nhựa
trên 121 tuyến đường với tổng chiều
dài gần 141 km; láng nhựa gần 60 km
chiều dài trên 83 tuyến đường.
2 hạng mục công trình này thuộc
công trình giao thông đô thị cấp IV,
không phải giải tỏa đền bù, tái định
cư. Nguồn vốn đầu tư từ nguồn kinh
phí đô thị và nguồn sự nghiệp kiến
thiết của UBND thành phố Đà Lạt.
MẠC KHẢI

KINH TẾ - XÃ HỘI
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Bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững
XUÂN TRUNG

Đ

ể cùng lúc vừa duy trì mức tăng
trưởng kinh tế bằng hoặc cao
hơn năm 2018, vừa bảo đảm sự
phát triển đó mang tính bền vững thực sự
là một nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi phải
có quyết tâm cao. Do đó, bên cạnh việc
bám sát những nội dung mà nghị quyết
Đảng bộ tỉnh khóa X đề ra, cần tiếp tục
tập trung thực hiện các chương trình trọng
tâm, công trình trọng điểm đi đôi với các
giải pháp cụ thể. Và dựa trên những thành
quả đạt được trong năm qua, Nghị quyết
97 xác định: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu
kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu nông
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới;
phát triển mạnh dịch vụ du lịch chất lượng
cao và ngành công nghiệp có chọn lọc.
Đặc biệt, nâng cao năng suất lao động và
khả năng cạnh tranh; tiếp tục cải thiện,
bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh
thuận lợi, bình đẳng…
Theo đó, Nghị quyết 97 của HĐND
tỉnh đặt ra các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu
với mức gia tăng tổng sản phẩm trong
nước (GRDP) - theo giá so sánh năm
2010 - tăng từ 8,5 - 9% so với năm 2018.
Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản
tăng 5 - 5,5%; khu vực công nghiệp - xây
dựng tăng 11 - 12% và khu vực dịch vụ
tăng 11 - 11,5%. Từ việc thực hiện tái cơ
cấu nền kinh tế dẫn đến sự chuyển dịch cơ
cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng
ngành Nông nghiệp, tăng cao tỷ trọng
các khu vực khác để đến cuối năm 2019,
ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 43,7
- 43,8%; ngành công nghiệp - xây dựng
chiếm 18,3 - 18,4% và ngành dịch vụ
chiếm 37,8 - 37,9% trong cơ cấu kinh tế
Lâm Đồng. Để có mức tăng trưởng chung,

Đó là mục tiêu tổng quát được HĐND tỉnh đặt ra bởi Nghị quyết 97/NQ - HĐND (gọi
tắt là Nghị quyết 97) về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 cùng với các chỉ tiêu
cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Đức Quận thăm hỏi, động viên người lao động,
tặng quà doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới Kỷ Hợi 2019. Ảnh: N.Thu

cần huy động nguồn vốn đầu tư mà Lâm
Đồng đặt ra với tổng mức đầu tư toàn xã
hội trong năm 2019 từ 30.500 - 31.000 tỷ
đồng, chiếm khoảng 35% GRDP. Cùng
đó, thực hiện các chỉ tiêu thu ngân sách
nhà nước là 7.985 tỷ đồng, tăng 12,5%;
lượng khách đến du lịch khoảng trên 7,1
triệu lượt, tăng 10% và tổng kinh ngạch
xuất khẩu đạt 720 triệu USD, tăng 8,9%
so với năm trước. Cuối cùng phấn đấu
GRDP bình quân đầu người đạt 65,4 65,7 triệu đồng/người vào cuối năm 2019.
Để phát triển bền vững, ngoài phát

triển kinh tế, Lâm Đồng đặc biệt dành sự
chăm lo, thực hiện tốt các mục tiêu phát
triển văn hóa, giáo dục; đảm bảo an sinh
xã hội, phúc lợi xã hội đối với người dân
trên mảnh đất Nam Tây Nguyên. Đấy là
các chỉ tiêu xã hội cần phấn đấu để đạt
được là giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1,0 - 1,5%;
trong đó, hộ đồng bào dân tộc thiểu số
giảm từ 2,0 - 3,0%; tỷ lệ bao phủ bảo
hiểm y tế toàn dân đạt 86,3%; tỷ lệ trường
công lập đạt chuẩn quốc gia từ 66 – 68%;
tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế
96,6%; số bác sỹ trên 1 vạn dân đạt 7,33

bác sỹ và tỷ lệ phường, thị trấn đạt chuẩn
văn minh đô thị là 87%. Một yếu tố khác
không kém phần quan trọng đó là chất
lượng môi trường sống của người dân
từ thành thị đến nông thôn. Do đó, Lâm
Đồng đặt ra chỉ tiêu phấn đấu bao gồm:
Có tới 88,6% dân số nông thôn được cung
cấp nước hợp vệ sinh và tỷ lệ người dân
số đô thị sử dụng nước sạch đạt 70,5%; tỷ
lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý
đạt 91%; độ che phủ rừng đạt từ 54,4% 54,8% và có thêm 12 xã đạt 19/19 tiêu chí
nông thôn mới, thêm một huyện đạt chuẩn
nông thôn mới vào cuối năm 2019.
Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 97,
ngoài việc bám sát Nghị quyết Đảng bộ
tỉnh lần thứ X, Nghị quyết HĐND tỉnh
khóa IX về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, còn
phải cần 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 cũng như các công trình trọng
điểm của huyện, thành phố trong tỉnh.
Đồng thời, thực hiện các nhóm giải pháp
nhằm phát triển lĩnh vực nông nghiệp, lâm
nghiệm, công nghiệp - xây dựng và thương
mại, dịch vụ; các giải pháp về đẩy mạnh
xuất khẩu, điều hành ngân sách, huy động
và quản lý các nguồn lực đầu tư, phát triển
doanh nghiệp, mở rộng kinh tế tập thể…
mà chiến lược phát triển các lĩnh vực này
đã được vạch ra. Song song đó, tăng cường
đầu tư và phát huy hiệu quả các thiết chế
văn hóa, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y
tế, đào tạo nghề. Đặc biệt, tiếp tục sắp xếp,
củng cố tổ chức, bộ máy hành chính, đơn
vị sự nghiệp gắn với cải cách hành chính,
nâng cao năng lực và trách nhiệm trong
thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công
chức trên địa bàn tỉnh.

Nhiều dự án hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ nông dân
Hội Nông dân tỉnh đánh giá qua
triển khai các dự án đã giúp cho đời
sống của nông dân ngày càng được
nâng lên. Bước đầu hình thành
chuỗi liên kết sản xuất từ khâu
cung cấp giống đến khâu tiêu thụ,
giúp nông dân yên tâm đầu tư sản
xuất, góp phần phát triển kinh tế
địa phương.
AN NHIÊN

Đ

ến cuối năm 2018, nguồn
Quỹ hỗ trợ nông dân toàn
tỉnh có khoảng 39 tỷ đồng.
Trong đó, nguồn vốn Trung ương Hội
13,5 tỷ đồng cho vay 419 hộ thực
hiện 22 dự án, mức vay tối đa 50 triệu
đồng/hộ trong thời gian vay 24 -36
tháng. Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông
dân tỉnh 9,36 tỷ đồng cho vay 354 hộ
thực hiện 34 dự án, mức vay tối đa
40 triệu đồng/hộ. Nguồn Quỹ hỗ trợ
nông dân huyện, thành phố 14,7 tỷ
đồng cho vay 787 hộ thực hiện 113 dự
án, mức vay tối đa 40 triệu đồng/hộ.
Một số mô hình điển hình như: Dự
án trồng dâu nuôi tằm tại thị trấn Đạ

Tẻh - huyện Đạ Tẻh giúp nông dân thay
đổi phương thức sản xuất truyền thống,
biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản
xuất, chuyển đổi giống dâu thường sang
giống dâu năng suất cao, kết hợp sử dụng
hệ thống tưới tự động, sử dụng né gỗ thay
cho né tre. Từ 24 hộ vay thực hiện dự án
ban đầu, các hộ đã thành lập tổ liên kết
sản xuất trồng dâu nuôi tằm, đến nay tăng
số thành viên lên 34 người với tổng diện
tích trồng dâu 47 ha. Dự án giúp tăng
năng suất và chất lượng kén tằm, giá kén
dao động từ 95.000 đồng/kg (mùa mưa)
và 160.000 đồng/kg (mùa khô), góp phần
tăng thu nhập hộ gia đình từ 8 - 10 triệu
đồng/tháng.
Dự án chăn nuôi bò sinh sản tại xã
Quảng Trị - huyện Đạ Tẻh, sau 3 năm
thực hiện, số bò bán ra thị trường hơn 20
con, mỗi hộ lãi từ 10 - 12 triệu đồng. Đến
nay, 10/10 hộ trong dự án tiếp tục duy
trì chăn nuôi bò sinh sản trên địa bàn với
21 con trị giá đàn bò khoảng 400 triệu
đồng. Dự án nuôi bò sinh sản tại thị trấn
Phước Cát 1 - huyện Cát Tiên, sau 2 năm
thực hiện, các hộ tham gia có lợi nhuận
bình quân 50,2 triệu đồng/hộ. Tổng đàn
bò của 10 hộ ban đầu có 21 con, đến nay
đã tăng lên 57 con. Dự án chăm nuôi bò
sinh sản tại xã Nam Ninh - huyện Cát

Tiên sau 3 năm thực hiện, tổng đàn bò ban
đầu 20 con đã tăng lên 73 con, giải quyết
việc làm cho 15 lao động và hiện dự án
đã được nhân rộng ra một số xã có thêm
nhiều nông dân tham gia chăn nuôi bò
sinh sản.
Dự án cải tạo chăm sóc cà phê tại xã
Trạm Hành - Tp. Đà Lạt với 20 hộ vay từ
Quỹ hỗ trợ nông dân 200 triệu đồng, qua
3 năm thực hiện, số diện tích cà phê được
cải tạo là 10 ha, cho năng suất hàng năm
tăng lên 3 - 5 tấn/ha. Dự án chăm sóc cây
sầu riêng giai đoạn kinh doanh tại xã Hà
Lâm - huyện Đạ Huoai đã giúp năng suất,
chất lượng sầu riêng nâng cao, giá bán cao
gấp 2 - 3 lần so với những năm trước, thu
nhập bình quân mỗi hộ từ 7 - 8 triệu đồng/
tháng, góp phần giải quyết việc làm cho 20
lao động thường xuyên chăm sóc vườn cây.
Dự án làm nhà lưới trồng rau an toàn
tại xã Tân Thành - huyện Đức Trọng do
Quỹ hỗ trợ nông dân đầu tư năm 2016 với
số vốn 100 triệu đồng cho 4 hộ vay sản
xuất rau an toàn. Các hộ sản xuất đã liên
kết với Công ty TNHH Thảo Nguyên tại
TP.HCM để tiêu thụ sản phẩm vào siêu thị
CoopMart. Ngoài ra, công ty này còn liên
kết với 40 nông dân trong xã Tân Thành
để cung cấp rau sạch đưa vào siêu thị. Từ
dự án đã nhân rộng diện tích trồng rau

an toàn từ 0,4 ha lên 2,7 ha, giúp các
thành viên có thu nhập bình quân 7,5
triệu đồng/tháng. Dự án trồng rau và
làm hệ thống tưới tự động tại xã Ninh
Gia - Đức Trọng do Quỹ hỗ trợ nông
dân huyện đầu tư 200 triệu đồng/10
hộ vay. Các hộ đã đầu tư vốn chuyển
đất lúa 1 vụ và diện tích cây trồng kém
hiệu quả sang trồng rau các loại cho
lợi nhuận bình quân 45 triệu đồng/0,1
ha/năm, sau 2 năm thực hiện dự án đã
được nông dân nhân rộng từ 1 ha ban
đầu, đến nay chuyển đổi thêm 3,8 ha
sang trồng rau.
Theo Hội Nông dân tỉnh, từ nguồn
Quỹ hỗ trợ nông dân ở các cấp Hội đã
giúp cho nhiều lượt hội viên có vốn
mở rộng sản xuất, tạo việc làm tăng
thu nhập, hạn chế được tình trạng tín
dụng đen, góp phần chuyển dịch cơ
cấu kinh tế, phát huy được tiềm năng
thế mạnh địa phương. Thông qua hoạt
động của các dự án vay vốn từ Quỹ
hỗ trợ nông dân, hội viên có điều kiện
tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật
mới, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản
xuất, hình thành tổ liên kết sản xuất
góp phần nâng cao chất lượng sản
phẩm và tạo niềm tin của nông dân
vào Hội ngày càng được nâng cao.
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Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng
đến năm 2015 và tầm nhìn 2050

Đô thị Đà Lạt đáp ứng các tiêu chí của thành phố trực thuộc trung ương, cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế Nam Tây Nguyên. Ảnh: M.Đạo

Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Quang Trung cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy
hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2050. Vì vậy, trong tháng
2/2019, tỉnh sẽ tổ chức công bố đến tất cả các lãnh đạo địa phương, sở, ban, ngành của tỉnh để cùng
triển khai thực hiện.
Năm 2025 có 19 đô thị
Xây dựng và phát triển vùng
tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và
tầm nhìn đến năm 2050 trở thành
vùng kinh tế động lực của khu
vực Tây Nguyên, có hệ thống
kết cấu hạ tầng đồng bộ, theo
hướng hiện đại, đó là mục tiêu
đặt ra từ Chính phủ. Cùng đó, là
trung tâm nghiên cứu và sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao tầm
quốc gia và quốc tế, phát triển
công nghiệp khai thác, chế biến
khoáng sản; phát triển ngành du
lịch (bao gồm về sinh thái, nghỉ
dưỡng, canh nông và văn hóa - di
sản, danh lam thắng cảnh tầm cỡ
quốc gia và quốc tế). Lâm Đồng
đến năm 2035 và tầm nhìn 2050
còn là hệ thống đô thị - nông thôn
theo hướng tăng trưởng xanh,
khả thi và phù hợp với xu thế hội
nhập, sẵn sàng ứng phó với biến
đổi khí hậu. Phát triển các không
gian đô thị, làng đô thị xanh,
không gian du lịch, không gian
sản xuất nông nghiệp hài hòa
với không gian cảnh quan rừng
đặc trưng và không gian bảo tồn
đa dạng sinh học của vùng cao
nguyên. Nơi đây có hệ thống giáo
dục, đào tạo, nghiên cứu khoa
học cấp quốc gia, làm cơ sở đào
tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao của cả vùng và quốc phòng,
an ninh được đảm bảo.
Theo đó, phạm vi lập quy hoạch
toàn tỉnh Lâm Đồng, tổng diện
tích tự nhiên 9.783,34 km2 ; bao
gồm 12 đơn vị hành chính: 2
thành phố là Đà Lạt và Bảo Lộc;
10 huyện là Lạc Dương, Đơn
Dương, Đức Trọng, Lâm Hà,
Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm,
Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.
Đến 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng có

19 đô thị; trong đó 1 đô thị loại I
(thành phố Đà Lạt), 1 đô thị loại
II (thành phố Bảo Lộc), 6 đô thị
loại IV (Đức Trọng, Thạnh Mỹ,
Đinh Văn, Di Linh, Lộc Thắng,
Mađaguôi) và 11 đô thị loại V
(Lạc Dương, D’ran, Bằng Lăng,
Đạ Rsal, Nam Ban, Lộc An, Hòa
Ninh, Đạ Mri, Đạ Tẻh, Cát Tiên,
Phước Cát). Đô thị Đà Lạt đáp
ứng các tiêu chí của thành phố
trực thuộc trung ương, cực tăng
trưởng quan trọng của vùng kinh
tế Nam Tây Nguyên. Thành phố
Bảo Lộc là đô thị hạt nhân phía
Nam tỉnh Lâm Đồng; có vị trí
trung tâm về các lĩnh vực như:
Dịch vụ - Thương mại hỗn hợp;
Văn hóa thể thao cấp quốc gia;
Nông nghiệp chuyên canh theo
hướng công nghệ cao; Dịch vụ
du lịch cấp vùng và quốc gia; Y
tế và giáo dục - đào tạo cấp vùng;
Nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe
cấp vùng và quốc gia;... Đô thị
Di Linh là trung tâm hành chính,
chính trị của huyện Di Linh.
Trung tâm thương mại dịch vụ
cấp vùng, trung chuyển hàng hóa
trong tỉnh và vùng Tây Nguyên,
vùng duyên hải Nam Trung Bộ.
Các đô thị theo chức năng tổng
hợp gồm: Đức Trọng, Lạc Dương,
Thạnh Mỹ, Đinh Văn, Lộc Thắng,
Mađaguôi, Đạ Tẻh, Cát Tiên,
Bằng Lăng. Trong đó, đô thị Đức
Trọng là cửa ngõ giao thương
quốc tế của vùng và quốc gia;
trung tâm nghiên cứu và sản xuất
nông nghiệp công nghệ cao tầm
quốc gia và quốc tế; trung tâm
công nghiệp dược, mỹ phẩm cấp
vùng. Các đô thị chuyên ngành,
đô thị mới cấp huyện gồm: Nam
Ban, D’ran, Đạ Mri, Hòa Ninh,
Phước Cát, Đạ Rsal.

Phát triển nông nghiệp
theo hướng tiếp cận
đa ngành
Lâm Đồng là trung tâm nghiên
cứu, sản xuất nông nghiệp công
nghệ cao của cả nước; vùng sản
xuất nông nghiệp hàng hóa có
giá trị cao trên thị trường quốc tế.
Trọng tâm là 4 mục tiêu hướng
đến: (1) Xây dựng thương hiệu
số một Việt Nam; (2) Xây dựng
cụm sản xuất rau hoa số một Đông
Nam Á; (3) Xây dựng điểm du
lịch nông nghiệp số một Việt Nam
và (4) Hình thành trung tâm đào
tạo nhân lực và nghiên cứu nông
nghiệp chủ lực tại Tây Nguyên.
Theo đó, hình thành các khu nông
nghiệp công nghệ cao, các vùng
sản xuất nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, gắn với phát triển
làng hoa, làng nghề truyền thống,
xây dựng làng đô thị xanh và phát
triển các mô hình du lịch nông
nghiệp. Vùng nông nghiệp gồm:
Vùng chuyên canh rau, hoa ở Đà
Lạt, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc
Dương, Lâm Hà, sản xuất nấm
thực phẩm cao cấp và nấm dược
liệu. Vùng trồng lúa ở Cát Tiên,
Đạ Tẻh, Lâm Hà; vùng chuyên
canh chè ở Bảo Lâm, Bảo Lộc,
Di Linh, Đạ Huoai, Đà Lạt, Lâm
Hà, Đạ Tẻh. Vùng chuyên canh
cà phê tại Di Linh, Bảo Lâm, Lâm
Hà, Đức Trọng, Bảo Lộc, Lạc
Dương, Đam Rông, Lâm Hà, Đà
Lạt và vùng trồng cà phê công
nghệ cao. Trồng cây mắc ca ở Di
Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đức
Trọng, Đơn Dương, Đam Rông,
Bảo Lộc; vùng trồng cây ăn quả ở
Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đơn Dương,
Đức Trọng, Di Linh; vùng chuyên
canh dâu tằm ở Lâm Hà, Cát Tiên,
Đạ Tẻh, thành phố Bảo Lộc; vùng

trồng dược liệu: thành phố Đà Lạt,
huyện Lạc Dương, Đơn Dương;...
Về phát triển chăn nuôi, chăn
nuôi tập trung theo mô hình trang
trại công nghiệp, trong đó chăn
nuôi bò sữa ở Đơn Dương, Đức
Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo
Lâm, Bảo Lộc; bò thịt ở Đam
Rông, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức
Trọng, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ
Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo
Lộc; chăn nuôi heo ở Đam Rông,
Lâm Hà, Đơn Dương,...
Vùng phát triển lâm nghiệp,
thực hiện nghiêm chủ trương đóng
cửa và dừng khai thác gỗ rừng tự
nhiên. Bảo vệ diện tích rừng đặc
dụng hiện có, tập trung ở Vườn
Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Vườn
Quốc gia Cát Tiên. Bảo vệ rừng
phòng hộ, đặc biệt là rừng phòng
hộ đầu nguồn, các lưu vực sông
Đồng Nai, Sêrêpốk, tập trung ở
Lạc Dương, Đam Rông, Đà Lạt,
Đơn Dương, Đức Trọng. Bảo vệ
và phát triển rừng sản xuất, phần
lớn là rừng nguyên liệu giấy, tập
trung ở Di Linh, Bảo Lâm, Đam
Rông, Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Đơn
Dương, Lạc Dương. Phát triển
vùng trồng tre nguyên liệu ở Đạ
Tẻh, Đạ Huoai, Đam Rông, Bảo
Lâm và Di Linh. Gắn kết giữa
trồng rừng sản xuất với chế biến
tinh, phục vụ tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu, các công ty lâm
nghiệp xây dựng và quản lý rừng
bền vững để được cấp chứng nhận
về quản lý rừng (FSC).
Quyết định quy hoạch xây dựng
vùng tỉnh Lâm Đồng còn định
hướng phát triển hạ tầng xã hội
về phân bố hệ thống các lĩnh vực
giáo dục đào tạo, y tế vùng, văn
hóa, thể dục thể thao vùng, thương
mại dịch vụ, trung tâm nghiên
cứu. Đó còn là định hướng phát
triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
cao độ nền và thoát nước mặt;
giao thông; cấp nước; cấp năng
lượng; quản lý chất thải và nghĩa
trang và các chương trình, dự án
ưu tiên đầu tư. 
MINH ĐẠO

Truyện ngắn: HỒ THỦY GIANG
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úng năm mươi hai
năm sau, tôi mới
quay về bản Suối
Cát gặp lại ông Sầm
A Sám. Bây giờ thì mọi người đã
gọi là cụ rồi. Vì tuổi lão đã ngoại
tám mươi.
Gặp lại Sầm A Sám tôi vô cùng
kinh ngạc vì đã hơn nửa thế kỷ
trôi qua mà cuộc sống của lão vẫn
không một mảy may thay đổi. Vẫn
sống độc thân trong căn nhà, nói
đúng hơn là trong cái chòi canh
tựa vào thân cây mít già, tạo thành
cái thế lơ lửng như một cái chuồng
chim khổng lồ giữa đồi chè. Mọi
đồ vật trong nhà cũng vậy. Từ cái
sàn nhà, cái mặt bàn làm bằng
những cây mai đập dập, từ cái gáo
ống bương, bộ ấm chén cổ lỗ xỉn
màu, từ cây đàn bầu, cây nỏ bằng
gỗ rừng…Tất cả đều giống như
chủ nhân của chúng, chỉ già đi, cũ
nát và mục ruỗng ít nhiều. Lạ nhất
là sự bài trí vẫn giữ y nguyên đúng
các vị trí cách đây hơn năm mươi
năm: Bộ ấm chén đặt lọt trong cái
hốc gỗ vuông bên cửa sổ, chiếc
đàn bầu, cánh nỏ vẫn mắc vào cái
đinh lớn có quấn lớp vải chống rỉ
trên cây cột đen sì sát gian ngủ, cái
gáo ống bương vẫn nằm cạnh vại
nước gần cầu thang ọp ẹp… Tôi
thầm nghĩ, có lẽ trên thế gian này
khó có người bảo thủ, trì trệ kinh
hoàng đến thế.
Cái tên Sầm A Sám, thoạt nghe
như tên người Tàu, nhưng lão
hoàn toàn thuần Việt. Người mạn
Thái Bình hay Nam Định gì đó, tôi
không nhớ rõ. Về lai lịch của lão,
tôi không biết gì hơn ngoài chuyện
cả gia đình lão đã chết thảm trong
một trận càn của lính Lê - dương.
Từ đấy lão lưu lạc khắp nơi, rồi
cuối cùng trốn biệt lên cái bản
Suối Cát hoang vu này sinh sống.
Trông hình dáng lão có vẻ hơi thô
ráp, cũ kĩ nhưng qua tiếp xúc, tôi
được biết lão xuất thân từ một gia
đình nho học. Kiến thức của lão
không thể xem thường.
Những năm chống Mỹ, tôi theo
gia đình sơ tán lên đây thì lão đã
trở thành dân thổ cư của bản Suối
Cát rồi. Tôi vốn người thành phố,

THEO DÒNG SỰ KIỆN

T

heo thông tin của
Hội Nhà văn Việt
Nam, Ngày thơ Việt
Nam lần thứ XVII - Nguyên
Tiêu Kỷ Hợi 2019, sẽ cùng
lúc diễn ra ba sự kiện là: Hội
nghị quốc tế quảng bá văn
học Việt Nam lần thứ IV; Liên
hoan thơ quốc tế lần thứ III
và Ngày thơ Việt Nam lần
thứ XVII. Ngày thơ Việt Nam
cũng sẽ diễn ra tại 3 tỉnh,
thành phố là Hà Nội, Hạ Long
(Quảng Ninh) và Bắc Giang.
Cụ thể, ngày 16/2 (tức ngày
12 tháng Giêng) tại Hà Nội sẽ
diễn ra Hội nghị quốc tế quảng
bá văn học Việt Nam lần thứ IV.
Ngày 17/2 (tức ngày 13
tháng Giêng) sẽ diễn ra Lễ
khai mạc Ngày thơ Việt Nam
lần thứ XVII tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Tối
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Cổ tích trên đồi chè
ngay từ thời ấy đã tốt nghiệp phổ
thông, lòng ứ tràn bao tham vọng.
Tuy không có điều kiện vào đại
học nhưng tôi luôn ấp ủ một mơ
ước sẽ trở thành nhà văn. Vì vậy,
việc gia đình sơ tán lên cái vùng
đất hoang sơ mà đẹp như cổ tích
ấy, đối với tôi, giống như một
phần thưởng vô giá. Bản Suối
Cát địa bàn khá rộng nhưng chỉ
có dăm chục nóc nhà nằm rải rác
trong cái thung lũng nhấp nhô
những dải đồi thoai thoải len lỏi
những con suối trong vắt. Sau này,
khi đã đi cùng trời cuối đất, tôi
không thấy vùng quê nào đẹp hơn
thế. Điểm nổi bật của người dân
nơi đây là nhà nào cũng có ít nhất
một đồi chè lớn. Hồi ấy nghe đâu
chè Suối Cát cũng có tiếng, được
giới sành chè trong huyện ca tụng.
Gần một năm sơ tán ở bản Suối
Cát, tôi đã có dịp làm quen, rồi kết
bạn vong niên với Sầm A Sám.
Năm đó lão đã ngoài ba mươi
tuổi nhưng vẫn sống lủi thủi một
mình trong cái chòi chuồng chim
ấy. Chắc chắn phải có một lí do
nào đấy nên lão mới chọn cách
sống độc thân như vậy. Tôi với
lão rất thân thiết nhưng cũng phải
tới ngày tôi sắp sửa nhập ngũ, cái
bí mật kia lão mới hé mở cho hay
chút ít.
Vào một buổi tối, sau vài tuần
trà, lão lặng lẽ kể cho tôi nghe
theo kiểu bà kể cho cháu một câu
chuyện cổ tích.
“Ngày xưa, ở một cái bản miền
núi mà người ta gọi là bản Suối
Tiên, có một chàng trai mồ côi
nghèo khổ, sống trong một túp
lều nhỏ phải neo vào cây mít già
cho khỏi đổ trong mùa giông
bão. Ngày ngày chàng hái chè
trên mảnh vườn nhà, sao tẩm rồi
mang ra chợ huyện bán lấy tiền
đong gạo. Cuộc sống tuy vất vả
nhưng chàng không bao giờ than
vãn nửa lời.
Vào một đêm rất xấu trời, bản
Suối Tiên như nghiêng ngả trong
mưa gió. Đang ngồi trong chòi

Minh họa: Phan Nhân

đếm từng tiếng sét, chợt chàng
trai thấy một bóng đen đang cố
leo lên cầu thang. Nhìn kĩ, chàng
nhận ra đó là một cô gái. Chàng
vội chạy xuống kéo cô lên. Được
sưởi ấm bằng chút than hoa, chẳng
mấy chốc cô gái đã hồi tỉnh chút
ít. Chàng trai lặng người kinh ngạc
vì trước mặt mình là một tuyệt sắc
giai nhân. Chàng chưa từng được
gặp người nào có sắc đẹp nghiêng
nước nghiêng thành đến thế. Nghe
cô gái kể lại, chàng mới biết cô
đang bị gia đình ép gả cho một lão
nhà giàu tuổi đã ngót sáu mươi.
Và cô có ý định trốn khỏi nhà
nhưng gặp phải mưa gió nên mới
liều vào đây để trú tạm.
Những bát cháo, những vị thuốc
rừng cùng sự chăm sóc tận tình
của chàng trai, chẳng mấy chốc cô
gái đã khỏe mạnh trở lại. Nghĩa
là đã tới lúc cô phải ra đi. Nhưng
không hiểu sao mấy lần bước
xuống cầu thang để chia tay vị ân

nhân, cũng mấy lần cô không thể
nào bước nổi. Có thể cô thiếu tự
tin, lo sợ đoạn đường đầy chông
gai phía trước, nhưng hình như
điều quan trọng hơn là cô thoáng
nhìn thấy những giọt nước mắt
ứa ra từ cặp mắt chân thành của
chàng trai trong mỗi lần sắp sửa
chia tay. Thế rồi cuối cùng cô đã
liều thân ở lại.
Từ đấy, trên đồi chè, chàng
trai đã không còn phải cặm cụi
một mình nữa. Những buổi hái
chè bỗng trở nên thi vị. Vừa hái
chè, chàng trai vừa dạy cô hát bài
ca dân gian “Ngày xưa có anh
Trương Chi, người thì thật xấu
hát thì thật hay. Cô Mỵ Nương
người ở lầu tây…”. Từ đấy đồi
chè của chàng trai thường ngập
trong tiếng hát.
Cuộc đời của chàng trai và cô
gái như đang trôi trong giấc mơ thì
chẳng bao lâu, gia đình cô gái phát
hiện ra mọi chuyện. Một đoàn gia

Ngày thơ Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại 3 tỉnh, thành phố

Năm nay, Ngày thơ Việt Nam 2019 diễn ra tại 3 tỉnh, thành phố.
Ảnh: Ngày thơ Việt Nam năm 2018 (nguồn internet)

cùng ngày, tại Văn Miếu - Quốc
Tử Giám sẽ diễn ra đêm thơ chủ
đề “Sông núi trên vai” hướng về
biên cương Tổ quốc.

Tối 18/2, tại TP Hạ Long
(Quảng Ninh) sẽ diễn ra đêm thơ
quốc tế.
Ngày 19/2, khai mạc Ngày thơ

Việt Nam lần thứ XVII tại thành
Xương Giang (TP Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang), với sự tham gia của
nhiều CLB thơ và đoàn nghệ thuật
dân gian đến từ các huyện, thị xã
trong toàn tỉnh.
Lễ bế mạc Hội nghị quốc tế
quảng bá văn học Việt Nam lần
thứ IV, Liên hoan thơ quốc tế lần
thứ III và Ngày thơ Việt Nam lần
thứ XVII sẽ được tổ chức vào tối
20/2 tại Hà Nội.
Hội Nhà văn Việt Nam cho biết,
trong dịp này sẽ biên soạn 3 ấn
phẩm là: Khái quát 10 thế kỷ văn
học Việt Nam; Tuyển tập thơ Việt
Nam và Tuyển tập truyện ngắn
Việt Nam hiện đại.
Các ấn phẩm này đều in song
ngữ Việt - Anh để giới thiệu văn
học Việt Nam tới các đại biểu
tham dự Ngày thơ Việt Nam 2019.

nhân nách thước tay đao ào ào
xông đến cái nhà chòi lôi cô gái đi,
trước sự bất lực và lòng xót xa vô
hạn của chàng trai mồ côi. Từ đấy,
chàng lại lủi thủi sống một mình”.
Sầm A Sám không nói, nhưng
tôi hiểu đó chính là lí do lão không
lấy vợ. Ở đời có những người chỉ
sắt son với một người. Điều này
quả không hiếm trong thiên hạ.
***
Ngày đầu tiên gặp lại nhau, tôi
và Sầm A Sám ngồi xếp bằng trên
cái mặt sàn bằng thân cây mai
đập dập cùng ấm trà nóng hổi, lão
chậm rãi:
- Cậu với ta thật trái ngược. Cậu
đã đi khắp thế giới, còn ta thì chỉ
ngự ở một chỗ này thôi. Về đây,
có lẽ cậu thấy lạ vì đã hơn năm
mươi năm mà mọi vật trong căn
nhà này không có một chút thay
đổi phải không?
- Quả thật là ngoài sức tưởng
tượng của cháu! - Cũng như cách

gọi tôi bằng “cậu”, tôi cũng giữ
cách xưng hô “chú, cháu” với lão
như ngày xưa.
Lão cười khà khà:
- Nhưng đấy chỉ là những thứ
cậu mục sở thị thôi. Cậu sẽ còn lạ
hơn khi ta nói điều này.
Lão chỉ tay xuống đồi chè:
- Cậu thử nhìn kĩ xem đồi chè
của ta có gì thay đổi không?
Tôi nheo mắt nhìn những hàng
chè nhấp nhô trên sườn đồi với vẻ
khó hiểu.
Lão phẩy tay:
- Cậu không phải là người trồng
chè, không hiểu cũng phải thôi.
Nhưng ta nói cậu nghe. Cả cái
huyện này, chỉ có đồi chè của ta là
duy nhất vẫn giữ giống chè truyền
thống, còn gọi là chè trung du.
Nghĩa là ngày trước thế nào thì
nay vẫn giữ y nguyên như thế.
Tôi chưa thật hiểu rõ ý lão
nhưng cũng góp lời:
- Thì giữ giống chè truyền thống
cũng tốt chứ ạ.
Lão xua tay:
- Cậu nói đúng nhưng chỉ có
những người không làm nghề chè
mới nói như cậu thôi. Bây giờ
người ta đã bỏ giống chè trung du
tức là chè truyền thống rồi. Vì chè
trung du không cho năng suất cao,
lại khó chế biến ra những loại trà
hảo hạng, tân tiến như trà tôm nõn,
trà đinh… là những loại trà đang
có giá trên thị trường. Cho nên, chỉ
những người lạc hậu, bảo thủ và…
không cần tiền như ta mới canh
tác chè như vậy thôi.
Ngừng một lúc lâu, lão mới lên
tiếng bằng một giọng trầm trầm:
- Nhưng cậu có biết vì sao ta lại
như vậy không?
Tôi ấp úng:
- Dạ… hình như…
Không đợi tôi trả lời, lão giải thích:
- Cậu là nhà văn, chắc cũng hiểu
và thông cảm với sự lẩm cẩm của
ta đôi phần. Ta làm vậy… chính
là vì… Nương đấy. Cô ấy tên là
Nương, hẳn cậu còn nhớ...
XEM TIẾP TRANG 11

Sửa đổi hai nghị định quy định
về hoạt động biểu diễn nghệ thuật
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch (VH,TT&DL)
Nguyễn Ngọc Thiện cho biết,
Chính phủ vừa chấp thuận chủ
trương sửa đổi hai nghị định
79/2012/NĐ-CP và 15/2016/NĐCP về nghệ thuật biểu diễn.
Theo đó, một số đề xuất của
Bộ VH,TT&DL trong dự thảo
tờ trình xin ý kiến Chính phủ về
việc sửa đổi hai nghị định này
cũng được đồng ý.
Cụ thể, Bộ đề nghị bỏ việc cấp
phép ca khúc trước năm 1975
bởi cho rằng đây là tài sản cá
nhân của tác giả và phần lớn có
nội dung lành mạnh. Cơ quan
quản lý chỉ can thiệp, ngăn chặn
“những sáng tác có nội dung
phản động, chống phá nhà nước,
bôi nhọ tổ chức, cá nhân”.

Theo lãnh đạo Cục Nghệ thuật
biểu diễn (NTBD), Nghị định
mới sẽ được soạn thảo theo
hướng xóa bỏ ranh giới ca khúc
sáng tác trước và sau năm 1975.
Tất cả các bài hát không vi
phạm quy định trên sẽ được tự
do hát, không cần xin cấp phép
phổ biến.
Đơn vị, cá nhân sử dụng bài
hát có nội dung đi ngược lại lợi
ích của đất nước nếu bị phát
hiện sẽ bị xử phạt, buộc phải
gỡ bỏ trên phương tiện truyền
thông. Cục NTBD sẽ phối hợp
với thanh tra Bộ Thông tin và
Truyền thông kiểm tra, xử phạt
các đơn vị, cá nhân phát tán các
bài hát vi phạm.

TS tổng hợp
(theo hanoimoi.com.vn)
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Hành trình đón tết qua những cuốn sách hay
Những ngày tết hẳn sẽ trở
nên thi vị, đáng nhớ hơn khi
bạn chiêm nghiệm cho mình
những điều hay, cảm xúc đẹp.
Những trang sách ấn tượng về
tết sẽ giúp độc giả cảm nhận
được nét đẹp xuân sang, tết về
trọn vẹn hơn.
KHÔI NGUYÊN THẢO

ành trình yêu tết hơn qua
từng trang sách hẳn sẽ
không thể thiếu hai tập
tản văn mới trong bộ
“Viết cho những điều bé nhỏ” chào
đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
của Nhà Xuất bản Kim Đồng vừa
ra mắt: “Tết xưa thơ bé” của tác giả
Hương Thị và “Nhớ ơi là Tết” của
tác giả Thái Hương Liên.
Hai tập tản văn ắp đầy những kỉ
niệm về tết của một thời còn thiếu
thốn, nhưng đó cũng là những kí ức
thân thương, những khoảnh khắc
thiêng liêng không bao giờ trở lại.
“Tết xưa thơ bé” - bồi hồi những
kỉ niệm tết xưa của tác giả Hương
Thị. Khoảnh khắc thấy ánh mắt con
rạng ngời, miệng cười hớn hở khi
mặc tấm áo tết mới, trái tim của bà
mẹ trẻ Hương Thị cũng phập phồng
sống lại những kỉ niệm thời thơ bé.
Tuổi thơ của một đứa trẻ những
năm hậu bao cấp tuy còn nhiều
thiếu thốn, nhưng ắp đầy sắc màu
và nồng ấm yêu thương.
Nương theo kí ức của Hương
Thị, ta được sống trong khung cảnh
của một thị trấn nhỏ Bắc bộ những
năm 80 của thế kỉ trước, sống cùng
vui buồn của một cô bé lí lắc, lắm
chiêu. Tết mang theo bao nỗi lo
toan của người lớn nhưng lại là
niềm phấp phỏng chờ mong của
những đứa trẻ. Suốt cả năm, bà và
mẹ đã phải chuẩn bị chăm cho nải
chuối to, chăm cho đàn gà lớn, lo
lắng chạy vạy để mâm cỗ đủ đầy,
có cành đào trưng tết, có tiền mua
cho con tấm áo mới... Với những
đứa trẻ thì tết là dịp duy nhất trong
năm được ăn no nê thỏa thích, với
vô vàn món ngon, được mặc quần
áo đẹp, được xúng xính đôi giày
mới, được “phát vốn” để có chút
của riêng... Tết là thời khắc đặc biệt,
thiêng liêng với con trẻ.
Độc giả nhiều phen dở khóc dở
cười cùng cô bé Hương Thị lật đật

H

khi trong một ngày đầu năm mới
mà cô phá vỡ rất nhiều tục lệ kị hèm
như không được nói những điều xui
xẻo, không để bị đòi nợ ngày đầu
năm mới, tránh đổ vỡ... Chỉ duy tục
“không quét nhà” trong suốt những
ngày tết là khiến cô bé sướng rơn.
Cuốn sách của Hương Thị giống
như lời thủ thỉ của một bà mẹ, kể lại
cho con nghe những kí ức về tết của
một thời chưa xa, nhưng có lẽ đã
khá lạ lẫm với những đứa trẻ hôm
nay. Ngôn ngữ kể khi thì rủ rỉ rù
rì, đầy xúc cảm, lúc thì lại lí lắc, dí
dỏm, khi thì dồn dập gay cấn, cuốn
độc giả qua nhiều cung bậc cảm xúc
khác nhau.
“Nhớ ơi là Tết” của tác giả Thái
Hương Liên lại dẫn lối ta về xứ Đoài
mây trắng. Xứ Đoài thật đẹp trong
thơ Quang Dũng một thuở được
Thái Hương Liên nâng niu trong
từng trang viết. “Bạn đã bao giờ thấy
mệt mỏi vì phải chuẩn bị đón một
cái tết thị thành? Khi nào thật rã rời,
mời bạn về quê với tôi một chuyến,
thử đi cấy trên những chân ruộng
mùa đông và chờ tết đến” - là lời
mời gọi chân tình của tác giả Thái
Hương Liên trong tập sách.
Theo những dòng văn dịu êm
ngọt ngào của Thái Hương Liên,
độc giả được dẫn lối tới xứ Đoài
mây trắng với vẻ đẹp êm đềm, cổ
kính; làm quen với những người
nông dân mộc mạc, chất phác;
thưởng thức những cái tết cổ truyền
từ thuở còn thiếu thốn.
Tết giờ đây đã đủ đầy, nhưng nỗi
niềm rưng rưng nhớ những kỉ niệm
xưa dường như vẫn sống dậy trong
lòng tác giả mỗi dịp xuân về. Quên
sao được hình ảnh “đôi dép đã mòn
vẹt cả đế” và tiếng cười vui trẻ thơ
khi được mua đôi dép đượm mùi

nhựa mới, niềm hân hoan khi được
là ủi thẳng thớm bộ quần áo cũ bằng
“chiếc bàn là Con Gà dùng than
thần thánh”, nhớ mùa tết “chỉ nghe
tiếng lợn kêu lúc trời chưa rạng đã
bồn chồn”...
Mỗi bài viết là một nét chấm phá
tạo nên bức tranh về làng Thạch xứ
Đoài đang rộn ràng không khí tết.
Từ cánh đồng xa xa, các cô các bà
vừa lom khom cấy, vừa rôm rả câu
chuyện sắm tết; đến khu chợ làng
với những gian lều lúp xúp: góc
này là hàng trầu cau, góc kia là khu
hàng xén với gương, lược, kim, chỉ,
bút, vở... Ở góc kia là gian lều treo
đầy áo quần rực rỡ; bên này là hàng
quà bánh, bên kia bày bán chuối,
bưởi vàng ươm. Và đặc biệt là một
góc không kém phần quan trọng
làm nên không khí tết là góc bán
tranh Đông Hồ đầy sắc màu, hình
ảnh sống động.
Lại gần hơn, ta sẽ thấy thấp
thoáng trong bức tranh làng quê ấy
“sắc tím sắc trắng của hoa đồng nội
đẹp mơ hồ trong làn mưa huyền ảo”
dọc bờ đê. Nổi bật lên là màu đỏ rực
của những bông gạo trổ cuối xuân.
Góc kia là cái giếng cổ to tướng
tuổi đời hàng trăm năm, góc này là
con ngõ nhỏ với hàng xoan đào trải
xuống đất “tấm thảm hoa tim tím”;
là “ngôi nhà có mái ngói rêu phong”,
là góc “sân vườn rợp mát bóng giàn
bầu giàn mướp trĩu trịt nõn nà”.
Bằng tình yêu da diết của người
con sinh ra, lớn lên và gắn bó với
làng, Thái Hương Liên khiến độc
giả muốn một lần được đến thăm
vùng đất ấy, thưởng lãm vẻ đẹp
trầm lắng dấu tích thời gian, thưởng
thức những món ăn đặc sản của
quê hương, thấm đượm mùi đất đai
đồng ruộng và đắm mình trong cõi

Hội sách mùa Xuân giới thiệu tới độc giả 300.000 cuốn sách
Khoảng 300.000 cuốn sách sẽ
được giới thiệu tới độc giả Thủ
đô tại Hội sách mùa Xuân 2019.
Chương trình diễn ra từ ngày 1517/2 tại không gian Ngõ Mọt (số
176 Thái Hà, Hà Nội).
Những tựa sách được giới thiệu
lần này thuộc nhiều thể loại khác
nhau (văn học, lịch sử, kỹ năng
sống, kinh tế, khoa học...) đến từ
nhiều nhà xuất bản, đơn vị phát hành
sách trong nước: Nhà xuất bản Trẻ,
Alpha Books, Nhã Nam, ETS...
Điểm nhấn của chương trình là
hoạt động mừng tuổi độc giả dịp
đầu năm bằng những tựa sách mới.

Theo đó, mỗi ngày, ban tổ chức
dành tặng 50 cuốn sách cho 50 bạn
đọc đến tham dự hội sách sớm nhất.
Bên cạnh đó, Hội sách mùa Xuân
còn có chương trình ưu đãi, giảm
giá từ 30-60% các tựa sách và bán
sách đồng giá từ 5.000-20.000
đồng/cuốn.
“Chương trình được tổ chức nhằm
tạo ra không gian tri thức, điểm du
xuân thường niên ý nghĩa, nơi gặp
gỡ, giao lưu của những người yêu
sách; góp phần xây dựng thói quen
đọc sách trong cộng đồng”, đại diện
ban tổ chức cho hay.
Theo VIETNAM+

yên bình của làng quê.
Đọc “Tết xưa thơ bé”, “Nhớ ơi
là Tết”, người lớn sẽ bồi hồi nhung
nhớ một thời đã xa, trẻ em thì lại
thấy như đang được nghe những
câu chuyện cổ tích mà bà và mẹ rủ
rỉ hằng đêm.
Và sẽ rất thiếu sót khi nhắc tới tác
phẩm dành cho ngày tết mà không
kể tới tác phẩm “Cái Tết của mèo
con” của nhà văn Nguyễn Đình Thi,
tác phẩm được xem là “kinh điển”
của văn học thiếu nhi Việt Nam.
Nhà văn Nguyễn Đình Thi được
xem là một trong những nghệ sĩ
đa tài bậc nhất Việt Nam. Ở lĩnh
vực nào ông cũng in dấu ấn đậm
nét. Ông là tác giả ca khúc Người
Hà Nội, một bản hùng ca trữ tình
sẽ còn sống mãi trong trái tim của
hàng triệu người dân Việt Nam, tác
giả bài thơ Đất nước đầy cảm xúc
hào tráng, tác giả vở kịch Rừng trúc
viết về thời Lý - Trần được công
diễn thành công vang dội sau khi
tác giả đã từ trần...
Cái Tết của mèo con - tác phẩm
dành cho thiếu nhi của nhà văn
Nguyễn Đình Thi là câu chuyện kể
về hành trình của chú Mèo con non
nớt đã vươn mình trở thành mèo
như thế nào: chiến đấu với rắn hổ
mang, cả họ hàng nhà chuột cống
gian ác. Chú mèo dũng mãnh, gan
dạ ấy vẫn luôn đáng yêu, dễ thương
khi bên chị Bống.
Câu chuyện khéo léo đan xen
những nét đẹp tình cảm gia đình rất
thân thuộc: bà đi chợ về mua cho
cháu một món quà... Một cái bánh
ư? Một món đồ chơi ư?... Ồ không,
một món quà rất sinh động: một
con mèo nhỏ... “Cái Tết” được kể
với những hình ảnh lay động cảm
xúc: Là buổi sáng mùa xuân hoa
đào nở thắm đỏ Bống được theo bà
đi chợ tết dưới làn mưa bụi bay bay.
Và dĩ nhiên không thể thiếu trong
tác phẩm nhỏ nhắn đáng yêu này là
tình cảm gắn bó giữa Bống và mèo
con - giữa các em bé và động vật.
Tất cả những thông điệp dễ thương
được lồng trong tác phẩm vô cùng
ý nhị. Vì thế, Cái Tết của mèo con
đã được xuất bản rất nhiều lần sau
hàng chục năm ra đời, trở thành một
trong những tác phẩm văn học thiếu
nhi nổi tiếng.
Những cuốn sách hay dành cho
mùa tết có lẽ sẽ là món quà mừng
năm mới ấn tượng dành cho
người yêu sách trong những ngày
xuân sang.

Chùm th

(Rút trong tập thơ “LẶNG LẼ TÔI

Qua đèo Bảo Lộc

Tặng Trịnh

Non quấn lụa non soi đáy nước
Nước biếc thì thầm hát tặng non
Nước non đã quyện lời giao ước
Mây trôi, nước chảy, cội non mòn

Đà Lạt

Mù sương
Suối lặng lẽ chảy vào mù sương
Sương lững lờ trôi theo gió thổi
Anh lặng lẽ chảy về em mòn mỏi
Em thành mù sương,...
bay...
trôi...

Đà

Gặp hai loài hoa
ở Đà Lạt
Tím bìm bìm hoang dại
Lặng lẽ chốn phồn hoa
Tím ti-gôn quý phái
Lạc bên suối hoang sơ

Đà

Từ đỉnh Langbiang

Những mảnh vườn treo nghiêng lư
Con đường ngoằn ngoèo treo trong
Mây vắt cầu
treo hai đỉnh núi
Lơ lửng bên anh
em - treo làn hương
Đà

HỒ SƠ TƯ LIỆU

C

uộc chiến đấu bảo vệ biên
giới phía Bắc Tổ quốc diễn
ra trong bối cảnh Nhân dân
Việt Nam vừa kết thúc 30 năm chiến
tranh giải phóng đất nước không lâu
(1975), hậu quả chiến tranh để lại
rất nặng nề. Chưa kể, Nhân dân Việt
Nam lại vừa phải trải qua cuộc chiến
bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây
Nam chống lại tập đoàn phản động
Pôn Pốt - Iêng Xary. Do đó, đây là
thử thách rất lớn đối với Nhân dân
Việt Nam trong hoàn cảnh lịch sử
lúc bấy giờ.
Phải khẳng định rằng, trong cuộc
kháng chiến chống Pháp và Mỹ,
Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân
dân Trung Quốc đã có sự ủng hộ
và giúp đỡ to lớn đối với Nhân dân
Việt Nam trong công cuộc đấu tranh
giải phóng dân tộc và thống nhất đất
nước. Tuy nhiên, sau Đại thắng mùa
xuân (30/4/1975), giang sơn liền
một dải, khi mối quan hệ của ta với
Liên Xô khăng khít hơn..., Trung
Quốc đã tăng cường các hoạt động
quân sự, khiêu khích vũ trang, xâm
lấn đất đai (từ 234 vụ năm 1975,
812 vụ năm 1976, tăng lên 873 vụ
năm 1977 và 2.175 vụ năm 1978),
gây tình hình căng thẳng, phức tạp
trên vùng biên giới phía Bắc Việt
Nam. Đặc biệt, ngày 17/2/1979,
Trung Quốc mở cuộc tiến công xâm
lược Việt Nam trên toàn tuyến biên
giới phía Bắc, dài hơn 1.400 km.
Trước diễn biến ngày càng phức

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT

hơ ĐÀ LẠT BỐN CÂU

I”, NXB Hội Nhà văn, 2018 của nhà thơ Lê Thiên Minh Khoa)

h Đình Thân

Bên thác Pongour
Em và anh cùng ngắm ngọn Pongour
Thác dựng trắng như vách trời trước mặt
Chợt nhận ra hai đứa mình biến mất
Trắng xóa bên trời còn lại thác Pongour

Nhà sáng tác Đà Lạt - 8/5/2006

t, 20/8/2003

Không đề
Mây bay về phía biển
Én liệng quanh đỉnh đồi
Em trôi về phương nớ
Anh ngụp lặn ngược xuôi

CUỐI TUẦN
THANH DƯƠNG HỒNG

NGUYỄN THANH ĐẠM

Bài thơ chưa viết

Ngọn hải đăng khuya

Bài thơ chưa kịp viết
Mùa xuân đã về rồi
Trời còn vương giá rét
Nắng xôn xao lưng đồi!...

7

Trong vòng tay mê mải
Chiều cuối năm em đón anh về
Bùng cháy khát khao giọt nước mắt lặng lẽ,
Nỗi nhớ đầy thêm, hạnh phúc tuôn trào

Mai anh đào chớm nở
Phớt hồng màu son môi
Mắt cười cô sơn nữ
Gợi chút tình. Xa xôi!...

Em ơi, nếu cuộc đời chỉ là tiếng hát xôn xao mùa gặt
Là khúc van-xơ sóng sánh mắt cười
Thì còn đâu Hăm-lét, Ô-ten-lô, Măc-bet * làm sàn diễn nén căng ngột ngạt
Còn đâu chị Dậu, Chí Phèo ** khiến đẫm lệ trang văn?

Bài thơ chưa kịp viết
Ý tưởng cứ rối bời
Nỗi buồn chưa qua hết
Niềm vui đã xanh chồi!
Đà Lạt, 6/2006
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Một năm qua, anh lên con tàu
Vượt trùng dương bạc đầu bão tố
Nghiêng ngả cơn say, trận cười. Chông chênh nhân thế
Nông - sâu lòng đời tựa đáy biển khơi
Anh đã trở về
Bên em - ngọn hải đăng hằng khuya thổn thức
Cháy cạn tâm can định hướng một dáng tàu.

Bài thơ chưa kịp viết
Mùa xuân về non tươi!...

Lạt, 8/2003

Anh trở về rửa sạch mồ hôi của biển
bằng vị mặn nước mắt em thánh thót
Anh tan trong vị ngọt đôi môi em lồng lộng
ngàn khơi
Hồn anh cuộn trào lớp lớp
Sóng ôm bờ lịm ngọt tiếng à ơi...

Lạt, 8/2003

Ngày mai, anh trở lại bến tàu
Thương ngọn hải đăng vặn lòng dâng chùm ánh sáng
Xua sương mù, bóng tối bủa vây
Và bình minh lên em lại tỏa nụ cười rạng rỡ
Ấm áp những tia mặt trời.

ưng chừng
g mù sương

Lạt, 8/2003

*Nhân vật trong tác phẩm bi kịch của Sếcxpia (người Anh).
** Nhân vật trong tác phẩm của các nhà văn Việt Nam: Tắt đèn (Ngô Tất
Tố), Chí Phèo (Nam Cao).

Ảnh: Quý SG

40 NĂM CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC (17/2/1979 - 17/2/2019)

Cuộc chiến chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc

Rạng sáng ngày 17/2/1979, Trung Quốc ồ ạt xua quân xâm lược tuyến biên giới phía Bắc nước ta mở màn cho cuộc chiến 30 ngày trên địa
bàn các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai và Yên Bái), Lai Châu, Hà Tuyên (nay là tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang),
Quảng Ninh và những xung đột kéo dài suốt 10 năm sau đó. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu bảo
vệ từng tấc đất thân yêu của Tổ quốc, đập tan tham vọng bành trướng của đối phương, giữ gìn nền hòa bình khu vực và thế giới.
tạp ở biên giới phía Bắc, tháng
12/1978, Hội nghị lần thứ năm Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa
IV) họp, ra Nghị quyết xác định
nhiệm vụ trong tình hình mới, trong
đó nhấn mạnh “sẵn sàng mọi mặt
công tác chuẩn bị đối phó với cuộc
chiến tranh quy mô lớn có thể xảy
ra”. Tiếp đó, ngày 6/1/1979, Ban
Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị
Về việc tăng cường chiến đấu ở các
tỉnh phía Bắc, nêu rõ: “Gấp rút đẩy
mạnh công tác sẵn sàng chiến đấu
ở các địa phương trên toàn tuyến
biên giới, bảo đảm sẵn sàng đánh
bại địch ngay từ đầu trong bất kỳ
tình huống nào”. Hai ngày sau, ngày
8/1/1979, Quân ủy Trung ương ra
Chỉ thị Sẵn sàng chiến đấu, nêu rõ:
“Tất cả các quân khu, quân chủng,
binh chủng, đặc biệt là Quân khu
1, Quân khu 2 và các tỉnh biên giới
phía Bắc, các quân chủng: Phòng
không, Không quân, Hải quân phải
ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu
cao nhất...”.
Bất chấp nỗ lực giải quyết căng
thẳng bằng con đường hòa bình
của ta, dưới sự chỉ đạo của nhà
cầm quyền Trung Quốc, từ 3h30

ngày 17/2/1979, quân Trung Quốc
sử dụng pháo binh bắn phá một số
mục tiêu trong lãnh thổ của nước
ta, sau đó huy động lực lượng lớn
(hơn 600 nghìn quân) tiến công sang
lãnh thổ Việt Nam. Hướng tiến công
chủ yếu là Lạng Sơn và Cao Bằng;
hướng quan trọng là Lào Cai; hướng
phối hợp là Phong Thổ (Lai Châu);
hướng nghi binh, thu hút lực lượng
ta là Quảng Ninh và Hà Giang.
Trước cuộc tiến công quy mô lớn
của Trung Quốc, ngày 18/2/1979,
Chính phủ Việt Nam ra Tuyên bố
về cuộc chiến tranh xâm lược Việt
Nam của những người cầm quyền
Trung Quốc, trong đó kêu gọi toàn
dân, toàn quân đoàn kết một lòng,
triệu người như một, nhất tề đứng
dậy quyết chiến đấu bảo vệ độc
lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
thiêng liêng của Tổ quốc. Trên cơ
sở Tuyên bố của Chính phủ, dưới sự
chỉ đạo của Quân ủy Trung ương,
Bộ Quốc phòng, trên mặt trận Lạng
Sơn (Quân khu 1), các lực lượng vũ
trang địa phương nhanh chóng chặn
đánh các mũi tiến công của quân
bành trướng.
Trong những ngày đầu của cuộc

Bộ Chỉ huy mặt trận Lạng Sơn cùng chỉ huy Đoàn 327 bàn phương án tác chiến
tại hang Chùa Tiên (thị xã Lạng Sơn). (Ảnh: TTXVN)

chiến tranh bảo vệ biên giới, Bộ
Chính trị, trực tiếp là Quân ủy Trung
ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo,
chỉ huy các lực lượng vũ trang
cùng nhân dân địa phương phát
huy cao độ sức mạnh tổng hợp của
chiến tranh nhân dân, sử dụng lực
lượng vũ trang Quân khu 1, Quân
khu 2 trực tiếp chiến đấu và điều
động một bộ phận lực lượng của

các quân khu, các tỉnh phía sau lên
tăng cường. Điển hình là Bộ Quốc
phòng đã chỉ đạo và điều động Sư
đoàn Bộ binh 327 (Quân khu 3), Sư
đoàn 337 (Quân khu 4) cơ động lên
Quân khu 1; điều động 4 tiểu đoàn
bộ đội địa phương TP Hà Nội lên
mặt trận Lạng Sơn, 3 tiểu đoàn bộ
đội địa phương Hải Phòng đến mặt
trận Quảng Ninh và 3 tiểu đoàn bộ

đội địa phương tỉnh Hà Sơn Bình
lên mặt trận Hoàng Liên Sơn. Ngoài
ra, đầu tháng 3/1979, Quân đoàn
2 nhanh chóng chuyển toàn bộ lực
lượng từ Campuchia về tập kết ở khu
vực phía Bắc Hà Nội bí mật, an toàn,
sẵn sàng bảo vệ biên giới phía Bắc.
Về phía Trung Quốc, tính đến
đầu tháng 3/1979, trên dọc tuyến
biên giới phía Bắc, đối phương
đã chiếm được các thị xã: Lạng
Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Cam
Đường, Phố Lu, Sa Pa và một số
thị trấn trên vùng biên giới. Nhằm
ngăn chặn sự mở rộng tiến công
xâm lược của Trung Quốc, ngày
5/3/1979, Chủ tịch nước công bố
Lệnh tổng động viên lực lượng để
bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, hàng triệu
người, chủ yếu là thanh niên ở hầu
khắp các tỉnh, thành phố đã tình
nguyện đăng ký gia nhập lực lượng
vũ trang, ra mặt trận, lên tuyến trước
xây dựng trận địa chống quân thù.
Nhiều đoàn viên, thanh niên ở Hà
Nội và các địa phương khác đã viết
đơn tình nguyện lên biên giới để
được trực tiếp tham gia chiến đấu
bảo vệ Tổ quốc.
Đặc biệt, chấp hành Lệnh tổng
động viên của Chủ tịch nước, trên
hai hướng Quân khu 1 và Quân khu
2, toàn quân và toàn dân đã tích cực
chuẩn bị, tăng cường tổ chức lực
lượng, củng cố và xây dựng thêm
một số đơn vị, sẵn sàng chiến đấu,...
XEM TIẾP TRANG 11
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Nằm trên ngọn đồi Trầu, giữa
không gian bát ngát, trải tầm
mắt nhìn khắp thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm, ngọn
tháp Po Klon Garai sừng sững,
trầm mặc giữa những gốc cổ
thụ sần sùi.
DIỆP QUỲNH

N

gọn tháp cổ mang
trong mình cả huyền
tích của một dân tộc,
một nhân chứng im
lặng giữa những thăng trầm của
lịch sử. Po Klon Garai vẫn sống,
vẫn tồn tại trong trái tim người
Chăm và trong điệu múa bất diệt
của vị thần Shiva.
Nằm cách thành phố Phan Rang
- Tháp Chàm 7 km về hướng Tây
Bắc, cụm tháp Po KlonGarai được
xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ
13, đầu thế kỷ 14 để thờ vua Po
Klon Garai (1151-1205), vị vua có
công lớn trong việc dẫn thủy nhập
điền ở địa phương. Tài Công Thùy
Diễm, cô hướng dẫn viên người
Chăm mang họ thuộc một trong
năm họ hoàng tộc Chăm bắt đầu
câu chuyện khi dẫn khách tham
quan cụm tháp bằng công tích của
vua Po Klon Garai. Cô bảo, ngài
là vị vua có công mở mang nông
nghiệp, dẫn thủy nhập điền giúp
cư dân Chăm có nước cấy lúa.
Và đến hiện nay, dấu vết của hai
con đập Nha Trinh và Sông Cấm
vẫn còn tồn tại là minh chứng cho
công tích của Po Klon Garai. Đến
vua Shihavaman III lên ngôi, ông
này đã cho lập đền thờ ngài và đó
chính là cụm đền - tháp Po Klon
Garai còn tồn tại đến hôm nay.
Mang đặc điểm rất rõ của nền
văn hóa Bà-la-môn giáo, tôn giáo
phổ biến của người Chăm thuở
ấy, tháp Po Klon Garai gồm ba
tháp tạo thành một cụm tháp.
Tháp Cổng là lối đi dành cho
các vị thần luôn hướng về hướng
đông, hướng mặt trời mọc. Tháp
Lửa nằm chếch hướng nam thờ
thần lửa Agni. Tháp chính là nơi
thờ vua Po Klon Garai với tượng
thần Shiva múa điệu Tandava,
điệu múa Vũ trụ, biểu trưng cho
sự trường tồn ngay trên cửa ra
vào. Như tất cả các tháp Chăm
khác, tháp Po Klon Garai được
xây bằng gạch Chăm với kỹ thuật
đặc biệt, không cần vữa, các viên
gạch được xếp khít chặt với nhau
bằng một chất kết dính mà cho tới
giờ đã bị thất truyền. Thùy Diễm

Tháp Po Klon Garai. Ảnh: D.Quỳnh

Đường lên Po Klon Garai. Ảnh: D.Quỳnh

Màu thời gian
trên tháp Po Klon Garai
rất tự hào chia sẻ, so với nhiều
đền - tháp Chăm đã bị thời gian
hủy hoại nhiều, cụm tháp Po Klon
Garai còn gần như nguyên vẹn. Và
đặc biệt, tháp Po Klon Garai vẫn
là một ngôi tháp “sống” với người
Chăm Ninh Thuận.
Gọi Po Klon Garai là tháp
“sống” bởi theo Tài Công Thùy
Diễm, nhiều tháp Chăm đã bị
hủy hoại, bị lãng quên ngay trong
lòng lịch sử Chăm, chỉ còn là phế
tích hoang hoải. Nhưng Po Klon
Garai vẫn giữ nguyên chức năng
đền - tháp từ khi được xây dựng
cho tới ngày hôm nay. Đặc biệt,

một vài đền - tháp Chăm được
người Chăm tới cúng tế vào dịp
lễ Ka Tê, lễ hội nổi tiếng nhất
của người Chăm. Nhưng ở Ninh
Thuận, mỗi năm người Chăm
đều tới Po Klon Garai để cúng
tế vào bốn dịp lễ trọng đại trong
Chăm lịch. Đó là lễ Zoan zang
(lễ cầu đạo) vào tháng 4 Chăm
lịch, lễ Ka Tê tháng 7 Chăm
lịch cúng các vị nam thần, lễ Ka
Bun cầu các vị nữ thần tháng 9
Chăm lịch và lễ mở cửa tháp vào
tháng 11 Chăm lịch. Tới những
dịp lễ này, những chức sắc người
Chăm Bà ni mang theo lễ vật, đi

Nghệ nhân dệt vải Chăm dưới chân tháp Po Klon Garai. Ảnh: D.Quỳnh

theo đường mòn tới chân tháp
Po Klon Garai dâng lễ tới các
vị thần. Người Chăm ở làng dệt
Mỹ Nghiệp, làng gốm Bàu Trúc,
ở những làng Chăm quanh Ninh
Thuận đều đổ về ngọn đền - tháp
linh thiêng này. Thùy Diễm Bảo,
đền - tháp Po Klon Garai có thể
coi là trung tâm tín ngưỡng của
người Chăm theo Bà-la-môn giáo
ở Ninh Thuận.
Tỉnh Ninh Thuận đã làm hết
sức để bảo tồn và phát huy nét
văn hóa đặc biệt cũng như tín
ngưỡng tâm linh của người Chăm
với Po Klon Garai. Dưới chân

đồi Trầu là Bảo tàng lịch sử văn
hóa Chăm, với những nghệ nhân
biểu diễn văn hóa Chăm, trống
Gineng rộn rã, là những khung
dệt lách cách dưới bàn tay nghệ
nhân. Tháp được giữ gìn khá tốt
và những người làm công tác
trùng tu cũng hết sức giữ gìn
nguyên trạng vẻ trầm mặc của
tháp cổ. Tới thăm Po Klon Garai,
du khách như được tiếp cận một
phần tới lịch sử của người Chăm,
tới những nét văn hóa phổ biến
nhất của một tộc người đi qua
suốt chiều dài lịch sử cho tới ngày
hôm nay.

Hơn 50 ngàn lượt khách đến Hội Tết Kỷ Hợi 2019
Sau 9 ngày tổ chức (từ đêm 30
Tết đến ngày mồng 8 Tết), Hội
Tết Kỷ Hợi 2019 do Trung tâm
Văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng
phối hợp với Công ty TNHH An
Phú Home tổ chức tại Khu dự án
Golf Vailey - Đà Lạt đã thu hút
trên 50 ngàn lượt người đến tham
gia các hoạt động vui chơi giải
trí, mua sắm, đạt doanh thu gần 2
tỷ đồng.
Theo Ban Tổ chức, hội chợ lần
này quy tụ trên 100 gian hàng
kinh doanh, gồm các mặt hàng
thời trang, gia dụng, đặc sản

vùng miền và các trò chơi vui
xuân có thưởng. Ngoài các trò
chơi, mua sắm còn có hoạt động
biểu diễn nghệ thuật, trò chơi
thiếu nhi được tổ chức mỗi đêm
và một sân khấu phục vụ các võ
đường nổi tiếng trong tỉnh thi
đấu võ thuật.
Hội Tết Kỷ Hợi 2019 là một
trong những hoạt động mừng
xuân, là nơi thu hút đông đảo
người dân địa phương và du khách
đến tham gia các hoạt động vui
chơi giải trí và mua sắm.

VĂN BÁU

Hội Tết Kỷ Hợi 2019.

GIA ĐÌNH - ĐỜI SỐNG
CHUYÊN MỤC THANH NIÊN
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Dấu ấn tuổi trẻ Bảo Lâm

Phát huy vai trò tiên phong,
xung kích, tuổi trẻ huyện Bảo
Lâm đã tích cực tham gia các
hoạt động, phong trào lao
động sáng tạo, phát triển kinh
tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc
sống cộng đồng và đồng hành
trong lập thân, lập nghiệp...
KHÁNH PHÚC

Phát huy vai trò
xung kích
Thấm nhuần lời dạy của Bác
Hồ “Đâu cần thanh niên có - Việc
gì khó có thanh niên”, các cơ sở
đoàn huyện Bảo Lâm luôn đẩy
mạnh thực hiện hiệu quả các
phong trào “5 xung kích phát
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ
quốc” và “4 đồng hành với thanh
niên lập thân, lập nghiệp”. Đặc
biệt, phát huy vai trò tiên phong
của thanh niên trong xung kích
tham gia phát triển kinh tế - xã
hội, tuổi trẻ huyện Bảo Lâm đã
ghi dấu ấn với nhiều công trình,
phần việc thiết thực trong xây
dựng nông thôn mới (NTM),
NTM kiểu mẫu và xây dựng đô
thị văn minh. Đến nay, các cơ sở
đoàn trong toàn huyện đã thành
lập hơn 100 đội thanh niên tình
nguyện xây dựng NTM, đảm
nhận và tổ chức hoạt động tại các
nhà văn hóa thôn, với hàng ngàn
đoàn viên thanh niên (ĐVTN)
tham gia; thành lập đội hình
thanh niên xung kích tại 100%
thôn, buôn, tổ dân phố đã tạo

THỨ BẢY 16 - 2 - 2019

ĐVTN trao quà cho học sinh nghèo. Ảnh: K.Phúc

thành lực lượng nòng cốt triển
khai công trình, phần việc tham
gia xây dựng NTM và đô thị văn
minh. Với các mô hình này, tuổi
trẻ Bảo Lâm đã tích cực triển khai
các phần việc, như: Dọn vệ sinh
đường làng, ngõ xóm; xây dựng
các tuyến đường tự quản; tổ chức
hoạt động cho thanh, thiếu niên
trong dịp hè...
Với phong trào “Tuổi trẻ chung
tay làm sạch môi trường”, tuổi trẻ
Bảo Lâm đã tổ chức hàng chục
buổi ra quân thực hiện “Ngày thứ
bảy tình nguyện” và “Chủ nhật
xanh” dọn vệ sinh, thu gom rác
thải, phát quang bụi rậm... thu hút
gần 2.000 lượt ĐVTN tham gia.
Tuổi trẻ huyện Bảo Lâm cũng đã
phối hợp với Hội Chữ thập đỏ
huyện tham gia hiến hơn 500 đơn
vị máu cứu người, chiếm hơn 50%
số máu được giao của toàn huyện.

Trong Ngày Môi trường thế giới,
với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm
nhựa và nilon”, Huyện Đoàn Bảo
Lâm đã tổ chức nhiều hoạt động ý
nghĩa như: Tổ chức tuyên truyền
bằng băng rôn, khẩu hiệu; phát
hơn 1.000 túi vải thân thiện với
môi trường cho người tại chợ Bảo
Lâm; phát tờ rơi tuyên truyền bảo
vệ môi trường và tổ chức Hội thi
vẽ tranh về môi trường...
Đặc biệt, tuổi trẻ huyện nhà đã
góp sức, kinh phí hàng trăm triệu
đồng xây dựng 3 điểm vui chơi,
3 giếng nước, đường điện chiếu
sáng phục vụ cho con em và người
dân các vùng đồng bào dân tộc
thiểu số khó khăn tại các xã Lộc
Bảo, Lộc Tân và Lộc Nam.

Dấu ấn thiện nguyện
Với cuộc vận động “Thanh niên
sống đẹp - sống có ích”, tuổi trẻ

huyện Bảo Lâm đã để lại nhiều
dấu ấn trong công tác từ thiện
nhân đạo vì cuộc sống cộng đồng.
Theo đó, Huyện Đoàn cùng các
cơ sở đoàn đã tổ chức được 35
hoạt động tình nguyện và huy
động được hơn 2.400 phần quà trị
giá hơn 650 triệu đồng tặng quà
cho các cháu thiếu nhi, học sinh
và người dân có hoàn cảnh khó
khăn. Cùng với đó, tuổi trẻ huyện
nhà đã phối hợp với các tổ chức
từ thiện, nhà hảo tâm và các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh
tặng hơn 150 suất học bổng cho
các em học sinh nghèo vượt khó,
học giỏi; phối hợp với Hội Thầy
thuốc trẻ tỉnh Lâm Đồng tổ chức
khám bệnh và cấp thuốc miễn
phí cho gần 300 người nghèo, gia
đình chính sách trên địa bàn.
Đáng ghi nhận, nhiều chương
trình, phần việc của tuổi trẻ trong
công tác thiện nguyện, tiêu biểu
như: Lớp học dạy tiếng Anh cho
gần 20 học sinh nghèo người
đồng bào dân tộc thiểu số của
chàng trai K’Ho K’Xiam Lo
Minh ở xã Lộc Thành; “Ngày
thứ bảy yêu thương” của Đoàn
xã Lộc An phối hợp với quán
cà phê Mộc MiuZik thực hiện.
Anh Vũ Quốc Huy - Bí thư Đoàn
xã Lộc An, vui sướng: “Thông
qua Chương trình “Thứ bảy yêu
thương”, với sự giúp đỡ của quán
cà phê Mộc MiuZik, thời gian
qua, Đoàn xã đã tổ chức được
12 buổi quyên góp giúp đỡ cho
12 trường hợp có hoàn cảnh khó
khăn trong và ngoài địa phương,
với tổng số tiền gần 450 triệu
đồng. Để có được số tiền này,

ngoài việc quyên góp trực tiếp
tại chương trình, chúng tôi còn
quyên góp qua mạng xã hội như
facebook, zalo của Đoàn xã và
các cá nhân ĐVTN. Hiện tại,
đang có gần 10 tổ chức từ thiện
trong và ngoài tỉnh thường xuyên
đồng hành cùng Đoàn xã chúng
tôi để tổ chức chương trình quyên
góp hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó
khăn. Bước sang năm 2019, Đoàn
xã đã tổ chức được 1 chương
trình và quyên góp được gần 20
triệu đồng để giúp đỡ cho các
hoàn cảnh khó khăn. Qua đây,
thay mặt các nhân vật của chương
trình, chúng tôi đã gửi lời tri ân
sâu sắc đến các mạnh thường
quân, nhà hảo tâm đã đồng hành
cùng chương trình trong suốt thời
gian qua”.
“Với những kết quả mà tuổi trẻ
địa phương đã làm được trong
các phong trào, cuộc vận động
và phần việc, Huyện Đoàn Bảo
Lâm đã vinh dự được Trung ương
Đoàn tặng thưởng Bằng khen
“đã có thành tích xuất sắc trong
công tác Đoàn năm 2018”; được
Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tặng Cờ
thi đua “Đơn vị xuất sắc tiêu biểu
trong công tác đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi năm 2018.
Kết quả này, không chỉ là niềm tự
hào mà còn là động lực để tuổi trẻ
huyện nhà tiếp tục phấn đấu đóng
góp công sức, trí tuệ để thực hiện
thắng lợi nhiệm vụ trong năm
2019 với chủ đề “Năm Thanh
niên tình nguyện”; đồng thời,
đóng góp công sức, trí tuệ để xây
dựng quê hương Bảo Lâm ngày
một phát triển giàu đẹp...”.

Cải thiện đời sống cho người dân dân tộc thiểu số
THÂN THU HIỀN

X

ã Lát là nơi mà đời sống
của người dân còn gặp
nhiều khó khăn. Do vậy,
đối với vùng đồng bào dân tộc
thiểu số như nơi đây, nguồn thu
nhập duy nhất người dân có được
là trông chờ vào mỗi mùa cà
phê, bắp, đậu. Từ năm 2016, nhờ
tham gia vào Dự án chăn nuôi bò
Haifo, nhiều người dân đã tạo sự
thay đổi rõ rệt trong nguồn kinh
tế của gia đình.
Đến thăm xã Lát vào một ngày
đầu năm nắng đẹp, chúng tôi được
anh cán bộ xã dẫn vào tham quan
mô hình tổ hợp chăn nuôi của gia
đình chị K’Yah (46 tuổi, thôn Đạ
Nghịt 1). Vợ chồng chị cùng 8 đứa
con sinh hoạt trong một ngôi nhà
nhỏ, chật hẹp. Trước kia, gia đình
chị gặp nhiều khó khăn khi nguồn
thu nhập chính chỉ dựa vào 3 sào
cà phê và bắp, đậu. Sau khi được
biết đến mô hình tổ hợp chăn nuôi
có thể cải thiện được đời sống,
vợ chồng chị quyết định vừa sử
dụng diện tích đất để trồng cà phê
nhưng cũng vay vốn mua thêm
đàn bò với mong muốn có thêm
thu nhập cho gia đình.
Tận dụng xung quanh là đồi
cỏ dễ chăn thả, số lượng bò của

Với phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con phát triển kinh tế ổn định, bên cạnh thực
hiện tốt các chính sách chung của cả nước, xã Lát (huyện Lạc Dương) luôn ưu tiên lồng ghép nhiều
nguồn lực để đầu tư, giúp bà con từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần.
gia đình chị ngày càng tăng lên.
Hơn 3 năm tham gia mô hình với
quy mô vừa và nhỏ trong thôn,
đến nay, gia đình chị K’Yah có
12 con bò và mang lại thu nhập
hơn 35 triệu đồng/năm. Chị chia
sẻ: “Cuộc sống gia đình tôi trước
đây khó khăn vì nhà đông người,
giá cà phê lại thấp và một năm
chỉ thu hoạch được một lần. Từ
khi chuyển qua chăn nuôi bò,
gia đình tôi có thêm thu nhập
ổn định hơn, cuộc sống cũng đỡ
thiếu thốn hơn. Bên cạnh đó, tôi
tận dụng phân bò làm phân bón
cho diện tích cà phê và bán thêm
cho các nhà vườn đang cần, một
lần bán như thế tôi cũng được 2
triệu đồng”.
Cũng giống như gia đình chị
K’Yah, vợ chồng anh Cl’Yary
(36 tuổi, thôn Păng Tiêng) bắt
đầu mô hình tổ hợp chăn nuôi
với hai bàn tay trắng. Nhận thấy
trồng cây cà phê đã lâu nhưng
kinh tế của gia đình không được
cải thiện, vợ chồng anh hằng
ngày suy nghĩ, hỏi thăm để có
hướng chuyển đổi kinh tế mới.

Đàn bò lai của chị K’Yah (thôn Đạ Nghịt 1). Ảnh: T.Hiền

Giữa năm 2016, anh Cl’Yary bắt
tay vào chăn nuôi bò theo mô
hình tổ hợp chăn nuôi từ huyện.
Ban đầu, hai vợ chồng anh
cùng nhau tích góp được 40
triệu đồng để mua một con bò
làm giống và có ý định sẽ phát
triển những lứa bò về sau. Tuy

nhiên, trong quá trình chăn nuôi,
do gặp sự cố nên vợ chồng anh
bán một nửa giá so với giá ban
đầu. Không bỏ cuộc, vợ chồng
anh vay vốn của Hội Nông dân
xã để tiếp tục chăn nuôi bò. Nhờ
quyết tâm và chịu khó, hiện tại,
vợ chồng anh đã sở hữu 24 con

bò bao gồm cả bò mẹ và bò con:
“Gia đình tôi tận dụng bãi đất
trống rộng phía sau nhà dùng để
chăn thả bò và trồng cỏ. Tôi nuôi
bò lai vì đây là giống dễ nuôi và
ít khi bị dịch bệnh. Năm vừa rồi,
gia đình tôi bán được 4 con bò,
thu lời được 40 triệu đồng” - anh
Cl’Yary cho biết.
Đánh giá hiệu quả mô hình
mang lại, ông Y Cường Loy
Dưng- Phó Chủ tịch Hội Nông
dân xã Lát cho biết: “ Từ khi bà
con tiến hành thực hiện mô hình tổ
hợp chăn nuôi bò Haifo, đời sống
của người dân được cải thiện rất
nhiều. Số đàn bò là 521/475 con,
đạt 109% kế hoạch trong năm
2018. Hội Nông dân và Hội Phụ
nữ xã cũng đã trích ra 50 triệu
đồng để tạo điều kiện cho bà con
vay vốn phát triển mô hình. Riêng
thôn Đạ Nghịt 1 là nơi có nhiều hộ
dân đang thực hiện mô hình với
20 hộ đang phát triển rất tốt. Thu
nhập bình quân mỗi gia đình thu
lại được 20 triệu đồng/năm.
Thời gian qua, nhiều người dân
đã đầu tư xây dựng mô hình tổ
hợp chăn nuôi bò đem lại thu nhập
khá ổn định. Đây hứa hẹn sẽ là
hướng phát triển kinh tế giúp giảm
nghèo bền vững cho bà con vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.

10

THỨ BẢY 16 - 2 - 2019

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC

CUỐI TUẦN

Hồn lửa trong tranh Việt
Được sáng tác bằng chất liệu
độc đáo, đẹp một cách mộc
mạc nhưng không kém phần
tinh tế, tranh bút lửa từ lâu đã
trở thành sản phẩm mang đậm
dấu ấn văn hóa của thành phố
Đà Lạt. Những năm gần đây,
dù gặp nhiều khó khăn nhưng
dòng tranh này vẫn như một
mạch ngầm bền bỉ chảy trong
đời sống nghệ thuật của thành
phố cao nguyên.

cũng mau đứt. Thành ra, chúng tôi
đều phải tự chế những chiếc bút
cho riêng mình” - họa sĩ Nguyễn
Khánh Hoàng chia sẻ.
Một trong những bí quyết và
cũng là thách thức khi vẽ tranh bút
lửa là phải làm chủ được được sức
nóng của ngòi bút. Tuy nhiên, điều
này không hề dễ dàng bởi chỉ cần
một chút sơ sẩy, ngọn lửa sẽ phá
hỏng cả một bức tranh. Bằng kinh
nghiệm và sự nhạy cảm, người họa
sĩ phải điều chỉnh nguồn điện làm
sao cho ngòi bút đạt độ nóng phù
hợp, từ đó tạo ra đường nét, hình
khối, màu sắc như ý.
Đề tài sáng tác của tranh bút lửa
khá đa dạng, từ bức vẽ thư pháp
đến các chủ đề tôn giáo, phong
cảnh, con người. Hầu hết đều
theo lối tả thực. Sản phẩm được
du khách yêu thích là tranh chân
dung. Khách có thể ngồi mẫu cho
họa sĩ vẽ để lấy sản phẩm ngay
hoặc gửi ảnh để họa sĩ thực hiện
sau đó nhận qua đường bưu điện.
Tranh bút lửa Đà Lạt đã có thời
kỳ phát triển rực rỡ với đội ngũ
họa sĩ, nghệ nhân hùng hậu lên
tới hàng chục người, sản phẩm
không chỉ tiêu thụ trong nước mà
còn xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy
nhiên, những năm gần đây, trước
sự cạnh tranh mạnh mẽ của dòng
tranh hiện đại cộng với sự trùng
lắp, cạn kiệt về đề tài, ý tưởng,
tranh bút lửa dần bị mất chỗ
đứng. Nhiều người bỏ nghề hoặc
chuyển sang vẽ các dòng tranh
khác. Hiện tại, Đà Lạt chỉ còn khá
ít họa sĩ gắn bó với nghề vẽ tranh
bút lửa và họ đang phải chật vật
với nhiều khó khăn.
Theo họa sĩ Huỳnh Hải Vương,
tranh bút lửa là dòng tranh khá
kén người thưởng thức. Nếu người
họa sĩ vẽ theo kiểu “nhân bản” để

bán như một mặt hàng thủ công
mỹ nghệ thì giá trị tác phẩm không
cao, thậm chí sẽ gây cảm giác đơn
điệu, nhàm chán. Còn để đầu tư
cho ra đời một tác phẩm có giá trị
nghệ thuật cao thì tốn rất nhiều
thời gian, công sức mà chưa chắc
đã bán được. Bên cạnh đó, nghề
tranh bút lửa lâu nay chỉ được trao
truyền, tiếp nối theo kiểu tự học,
tự rút kinh nghiệm mà không có
trường lớp đào tạo bài bản nào.
Việc theo đuổi đam mê nhằm vươn
tới những tác phẩm có giá trị nghệ
thuật với mục đích kiếm sống hằng
ngày, giữa bản năng, chủ nghĩa
kinh nghiệm với yêu cầu phải luôn
sáng tạo, đổi mới luôn là bài toán
khó với những người theo đuổi
nghề tranh bút lửa.
Nhằm tăng sức hấp dẫn cho
dòng tranh bút lửa, thời gian gần
đây, một số họa sĩ đã thử nghiệm,
sáng tạo ra các kĩ thuật và chất
liệu mới, có người đã thử nghiệm
thành công việc vẽ tranh bút lửa
trên giấy. Những tranh vẽ trên
giấy có độ sắc nét và lâu phai màu
hơn so với tranh vẽ trên gỗ. Số
khác kết hợp giữa nghệ thuật hội
họa và nghệ thuật nhiếp ảnh vào
tác phẩm. Phát triển thêm dòng
tranh trừu tượng. Sử dụng truyền
thông, mạng xã hội nhằm quảng
bá giới thiệu sản phẩm. Tổ chức
các cuộc triển lãm chuyên đề về
tranh bút lửa. Đặc biệt, trong các
dịp lễ hội văn hóa, du lịch tại Đà
Lạt, tranh bút lửa đã được đưa vào
không gian của lễ hội như là một
ngành nghệ thuật, mặt hàng thủ
công mỹ nghệ độc đáo. Hy vọng
rằng, nỗ lực đổi mới của các họa
sĩ và sự tiếp sức của cơ quan chức
năng, dòng tranh độc đáo của Đà
Lạt sẽ tìm lại được thời hoàng
kim của mình.

Mùa xuân, mùa của nắng vàng mật ngọt, mùa của những cánh bướm dập dờn, mùa của những sắc
hương rực rỡ, mùa của thơ thới yêu thương... Tất cả những cung bậc đó đều hiện diện khi đậm lúc
nhạt trong các bức tranh nghệ thuật ghép bằng cánh bướm của nghệ nhân Vũ Thị Nguyệt Ánh.

đen huyền ảo. Này bướm hổ màu
đen chen với sắc vàng huyền hoặc.
Này bướm lá màu nâu cam nhìn là
thấy thần sắc mùa thu... Tranh kết
hợp từ hàng trăm cánh bướm lại
ngầm khoe với ta về sự khéo léo
của chủ nhân khi đã đan cài gam
màu nóng xen lẫn với gam màu
lạnh, nét đậm liền kề bên nét nhạt
nhằm xõa ra sự biến ảo mơ ở trong
thực, cái hữu hình nằm trong cái
vô hình... Chính sự biến ảo trong
đường nét của bức tranh đã tạo ra
những đợt sóng, những nhịp điệu
tình cảm khiến người xem tranh
như bị hút vào ngợp trời những
cánh bướm huyền ảo ấy.
Một mùa hoa nữa lại về trong
bừng nở của những ngày xuân.
Nhìn những chú bướm đang bay
lên lượn xuống nơi muôn vàn cánh
hoa, rồi ngắm những bức tranh
bằng những cánh bướm lung linh
kỳ ảo, tôi chợt nghĩ: có lẽ những
con bướm bay tung tăng ngoài kia
cũng không ngờ rằng trước khi chết
đi theo quy luật sinh hóa chúng vẫn
còn hữu ích khi là chất liệu đặc biệt
cho con người sáng tạo nên những
tác phẩm nghệ thuật.

VŨ ĐÌNH ĐÔNG
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uổi tối, chợ đêm thành
phố Đà Lạt rực rỡ và sôi
động. Hàng trăm gian
hàng khoe bày vô số đặc sản Đà
Lạt kèm theo những tiếng chào
mời nồng nhiệt. Du khách chen
chân, kề vai, nói cười rôm rả. Mặc
mọi ồn ào, náo nhiệt đang diễn ra
xung quanh. Tại một góc khu chợ,
người họa sĩ trẻ vẫn lặng lẽ, mê
mải với công việc của mình. Chiếc
bút trên tay anh lướt đi như múa
trên tấm gỗ trắng mịn như ngà.
Một làn khói mỏng quyện với mùi
thơm dịu từ miếng gỗ bay lên, tỏa
vào không gian như một hương
ảnh mông lung hiện về từ kí ức xa
xôi. Sau ngòi bút, các đường nét,
hình khối dần hiện ra. Đây là hồ
Xuân Hương lao xao sóng nước,
kia là nhà hàng Thủy Tạ, xa xa là
tháp chuông Trường Cao đẳng sư
phạm vươn lên cao vút giữa rừng
thông. Ngắm tranh, khách cảm
giác như đang ngược thời gian trở
về với một Đà Lạt xưa hoang sơ,
mộng mị mà người ta vẫn thường
thấy trong những bức ảnh đen
trắng do các nghệ sỹ nhiếp ảnh

Họa sĩ Nguyễn Khánh Hoàng sáng tác tranh bút lửa.

tài hoa như Đặng Văn Thông,
Nguyễn Bá Mậu, Trần Văn Châu...
thực hiện cách đây gần một thế kỷ.
Nguyễn Khánh Hoàng, một họa
sĩ trẻ chuyên vẽ tranh bút lửa ở
chợ đêm Đà Lạt cho biết, tranh
bút lửa có xuất xứ từ nước ngoài,
được du nhập vào Đà Lạt khoảng
40 năm về trước. Tuy nhiên, khi
xuất hiện tại Việt Nam, người
ta chỉ thấy những bức tranh chứ
không biết làm cách nào để tạo
ra nó và chính những nghệ nhân,
họa sĩ ở Đà Lạt đã tìm tòi, sáng
tạo ra nguồn nguyên liệu cùng với
phương tiện để tạo nên dòng tranh
độc đáo này.
Tranh bút lửa thường được vẽ
trên gỗ mà phải là loại gỗ tốt,
mịn, trắng, không nứt, mùi thơm.
Trước đây, người vẽ tranh thường
sử dụng gỗ bạch tùng, một loại gỗ
quý mọc trong các khu rừng xung
quanh Đà Lạt mang về xẻ ra từng
miếng với các kích cỡ khác nhau
tùy theo đề tài hoặc nhu cầu của
khách hàng. Sau đó đem phơi phô

và xử lý cho bề mặt miếng gỗ trở
nên mịn bóng. Hiện nay, do nguồn
gỗ bạch tùng cạn kiệt, các họa sĩ
chuyển sang dùng gỗ cây lồng
mức hay còn gọi cây nha đồng,
loại gỗ mà người xưa thường sử
dụng để khắc ván in tranh và sách.
Để vẽ tranh bút lửa, công cụ
không thể thiếu đó chính là cây
bút gồm các bộ phận chính: Hai
dây dẫn điện được đấu nối với
máy biến áp 12 vôn, đầu hai dây
dẫn nối với nhau bởi một dây
may-so và quấn vào một ngòi bút
bằng đồng có đường kính khoảng
3 mi-li-met, đầu bút được cắt gọt
thành hình cánh sen để có thể
vừa tạo nét, vừa tạo màu và hình
khối. Ngòi bút gắn vào một vật
cách nhiệt bằng sành sứ. Tất cả
các bộ phận trên được liên kết vào
một chiếc cán bút làm bằng gỗ để
cầm. “Trên thị trường hiện cũng
có bán các loại bút lửa nhưng khó
sử dụng vì ngòi bút quá nhỏ, chỉ
dễ tạo nét mà khó tạo khối. Dây
may-so của những chiếc bút ấy

Mùa xuân ngắm tranh bướm
T.ĐỒNG
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hé thăm nhà nghệ nhân Vũ
Thị Nguyệt Ánh trong một
con hẻm nhỏ trên đường
Trần Phú (xã Lộc Châu, thành phố
Bảo Lộc) vào ngày đầu xuân, chị
vẫn đang say sưa gắn những cánh
bướm đã sấy khô để tạo ra một
bức tranh nghệ thuật đẹp - độc - lạ.
Tay nâng cánh bướm thật nhẹ,
nghệ nhân Vũ Thị Nguyệt Ánh tỉ
mỉ đính từng cánh một vào khung
tranh, trông thật kỳ công. Cứ cánh
bướm nọ nối tiếp cánh bướm kia,
chị đã tạo ra một bức tranh nghệ
thuật hoàn toàn bằng cánh bướm,
trước sự ngỡ ngàng của tôi:
Ngôi nhà gỗ nhỏ được nghệ nhân
Vũ Thị Nguyệt Ánh tạo tác từ cánh
bướm cẩm thạch nâu nhung. Cánh
của chú bướm bá tước đen ánh có
điểm xuyến cả màu xanh da trời và
màu xanh lá rất thích hợp cho việc
phác họa mái nhà rêu phong. Góc
vườn với những hàng cây lá đang
độ thu sang được kết nối bằng cánh
bướm chanh xen lẫn cánh bướm
chóp cam. Tạo hình mấy hòn đá
tảng nằm lăn lóc trong vườn thì sử

dụng cánh của bướm quân vương
là đẹp nhất. Mặt đất trải đầy lá vàng
e chỉ có thể tạo ra từ cánh bướm hổ
và cánh bướm vàng. Một góc bầu
trời xanh xa kia hẳn phải được kết
nối từ cánh bướm hoàng tử.
Thật là một tác phẩm kỳ ảo!
Tôi có nghe nhiều người nói
và cũng đã đọc nhiều bài viết về
những bức tranh từ cánh bướm
của nghệ nhân Vũ Thị Nguyệt
Ánh nhưng khi trực tiếp nhìn
ngắm những bức tranh bướm do
chị tạo ra vẫn không khỏi ngỡ
ngàng vì vẻ đẹp độc đáo của loại
tranh này. Tranh bướm của nghệ
nhân Vũ Thị Nguyệt Ánh không
chỉ tạo ấn tượng mạnh về thị giác,
còn đánh động đến tâm giác người
xem. Mỗi bức tranh là một yến
tiệc của màu sắc. Tùy theo ý tưởng
nghệ thuật mà chị sẽ quyết định
bức tranh là một con bướm, hay
kết hợp hàng trăm cánh bướm vào
một bức tranh. Tranh chỉ một con

Nghệ nhân tranh bướm Vũ Thị Nguyệt Ánh. Ảnh: T.Đồng

bướm cho ta thấy trọn vẹn sự kỳ
ảo đến phi thực về màu sắc của
những cá thể bướm nơi tự nhiên.
Này bướm chóp cam màu trắng
sữa có mảng cam đầu cánh. Này
bướm chanh vàng rực, cánh trên
viền đen lại thêm vài đốm đen.

Này bướm hoàng đế trắng thanh
tinh khiết biết làm duyên với vài
đốm sẫm. Này bướm hoàng tử
mướt rượt màu xanh biển biết làm
duyên thêm với mấy đường gân
trắng nhỏ. Này bướm cẩm thạch
cánh nâu nhung với viền đen chấm

NHÌN RA BỐN PHƯƠNG

CUỐI TUẦN

Hàn Quốc chi 3,3 tỷ USD xây dựng thành phố
thông minh đầu tiên

Phối cảnh thành phố thông minh Busan. (Nguồn: Pulsenews)

Ngày 13/2, Tổng thống Hàn Quốc
Moon Jae-in cho biết quốc gia này đặt
mục tiêu xuất khẩu các “thành phố
thông minh” sau khi hoàn thành xây
dựng hai thành phố thử nghiệm.
Phát biểu tại một sự kiện công bố kế
hoạch xây dựng hai thành phố thông
minh tại Busan và Sejong, lần lượt
cách thủ đô Seoul 450 km và 120
km về phía Nam, Tổng thống Moon
Jae-in khẳng định Hàn Quốc có đủ
khả năng và năng lực để thực hiện
mục tiêu trên khi các thành phố thông
minh của quốc gia này được quốc tế
công nhận với hệ thống công nghệ
thông tin và liên lạc tiên tiến, trong
đó điểm nhấn là mạng lưới Vạn vật
kết nối Internet (IoT) cùng với kinh
nghiệm xây dựng thành công nhiều
thành phố kiểu mới.
Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn
Quốc sẽ chi 3.700 tỷ won (khoảng

3,3 tỷ USD) để hoàn thành xây dựng
thành phố thông minh đầu tiên trước
cuối năm 2021.
Các công nghệ mới nhất và tiên tiến
nhất sẽ được sử dụng để thu thập dữ
liệu và cung cấp thông tin giúp điều
hành thành phố tốt hơn và cho phép
giới chức cũng như cư dân sử dụng
thời gian và các nguồn lực một cách
hiệu quả hơn.
Tổng thống Moon Jae-in cho biết,
những người sống ở các thành phố
thông minh mới sẽ tiết kiệm tới 124
giờ/năm trong việc đi lại, đợi làm các
thủ tục hành chính hay chờ xếp hàng
tại bệnh viện.
Ông cũng nhấn mạnh đây là một
kế hoạch đầy tham vọng để xây dựng
một thành phố thông minh hoàn toàn
mới, kết hợp hoàn hảo các thành tựu
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ 4 với các kiến trúc được xây mới

từ đầu, thay vì chỉnh sửa hoặc tái phát
triển một thành phố hiện có.
Nhận định thành phố thông minh sẽ
là xu hướng và có tiềm năng phát triển
nhanh nhất trong tương lai đồng thời
là một nền tảng cho sự phát triển theo
định hướng sáng tạo đổi mới của quốc
gia, Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi nỗ
lực để thực hiện thành công 2 dự án
thí điểm.
Ông khẳng định chính phủ sẽ ủng hộ
tối đa vì sự thành công của các dự án
này cũng như mục tiêu xuất khẩu các
thành phố thông minh. Một khi 2 dự
án đầu tiên thành công, Hàn Quốc sẽ
nhanh chóng xúc tiến xuất khẩu thành
phố thông minh ra thị trường ngoài
nước thông qua mô hình kinh doanh tiên
phong, chịu trách nhiệm thực hiện toàn
bộ các quy trình từ lên kế hoạch, thiết
kế, xây dựng và quản lý thành phố.

Theo (TTXVN/VIETNAM)
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Cuộc chiến chính nghĩa...


TIẾP TRANG 7

... tập trung cho phản công đánh bật quân
Trung Quốc ra khỏi biên giới Tổ quốc. Trước
những tổn thất lớn về lực lượng và bị dư luận
quốc tế phản đối mạnh mẽ, ngày 5/3/1979,
Trung Quốc tuyên bố rút quân trên toàn tuyến
biên giới phía Bắc. Với truyền thống nhân
nghĩa và lòng mong muốn củng cố hòa bình,
hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Trung ương
Đảng và Chính phủ Việt Nam chỉ thị cho các
lực lượng vũ trang và nhân dân trên vùng biên
giới phía Bắc ngừng mọi hoạt động tiến công
quân sự để Trung Quốc được yên ổn rút toàn bộ
lực lượng và phương tiện chiến tranh về nước.
Ngày 7/3/1979, Báo Nhân Dân đăng Xã
luận nêu rõ thắng lợi của quân và dân Việt
Nam, trong đó nhấn mạnh: “Bọn xâm lược
không thể đùa giỡn với ý chí của chúng ta,
càng không thể đùa giỡn với sức mạnh bách
chiến bách thắng của Quân đội nhân dân Việt
Nam và dân tộc Việt Nam chúng ta”. Trong
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của
Tổ quốc (tính từ ngày 17/2 đến 18/3/1979),
quân và dân ta đã gây tổn thất cho 9 quân đoàn
chủ lực, loại khỏi vòng chiến đấu 62.500 quân,
tiêu diệt và đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn,
18 tiểu đoàn, bắn cháy và phá hủy 550 xe quân
sự, trong đó có 280 xe tăng và xe bọc thép,
phá hủy 115 khẩu pháo và cối hạng nặng, thu
nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự... của quân
bành trướng.
Không thành công với mục tiêu “đánh nhanh,
thắng nhanh” do bị sự kháng cự quyết liệt của
quân ta và thiệt hại nặng nề, trong quá trình rút
quân, quân Trung Quốc đã phá hoại nhiều thị
trấn và các thị xã: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng
Sơn; phá hủy nhiều đường sá, cầu cống…
Trước tình hình đó, Bộ Chính trị chủ trương
“để cho địch rút quân và ngừng triển khai cuộc
phản công, nhưng tiếp tục dùng lực lượng tại
chỗ đánh nhằm hạn chế các hoạt động phá hoại
của địch, thúc đẩy chúng rút nhanh hơn”. Đến
ngày 18/3/1979, trên toàn tuyến biên giới phía
Bắc cơ bản quân Trung Quốc đã rút khỏi đất
Việt Nam.
Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía
Bắc của Tổ quốc năm 1979 là dịp để tôn vinh,
tri ân những người đã ngã xuống vì nền độc lập,
tự do của Tổ quốc, giáo dục cho thế hệ trẻ về
truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường
và quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng
của Tổ quốc, phấn đấu vươn lên xây dựng một
Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác
Hồ mong đợi lúc sinh thời!
TS (theo Báo HNM)

Cổ tích...



... - Vâng, chị ấy, người trong câu chuyện
cổ tích của chú tên là Nương, cháu quên thế
nào được.
- Cảm ơn cậu. Thế mới là tri kỉ chứ.
Nương chỉ ở với ta được hơn một tuần lễ.
Nhưng từ khi Nương bị bắt đi, ta muốn giữ
nguyên vẹn mọi thứ đã được sắp đặt từ khi
Nương còn ở đây. Ví như cái nhà tắm quây
bằng những tấm phên nứa kia - Mắt lão
bỗng trở nên mơ màng - Chính trong cái
nhà tắm quây bằng phên nứa ấy, ta đã múc
từng gáo nước dội xuống cái thân thể nõn
nường như ngọc bích của Nương… Rồi từ
cái chén Nương rụt rè uống từng ngụm trà,
từ cái gáo bằng ống bương mỗi lần Nương
đi lấy nước… Cái tiếng nước khi Nương
đổ từ cái ống bương và vại, dường như vẫn
phảng phất bên tai ta…
Lão nghẹn ngào khẽ quay mặt ra chỗ khác.
Lén lau nước mắt, lão quay lại, gắng
gượng mãi mới nói nổi:
- Chỉ có tiếng hát của Nương thì mãi mãi
ta không còn được nghe nữa. Nương hát hay
lắm…
Lão hắng giọng rồi cất tiếng hát khe khẽ:
- “Ngày xưa có anh Trương Chi, người thì
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thật xấu hát thì thật hay, cô Mỵ Nương…”.
Đấy là bài hát mà ta dạy Nương đấy cậu ạ.
Nhưng Nương hát hay hơn ta nhiều.
Chợt lão ôm mặt khóc.
Tôi cũng ngậm ngùi, cầm chén trà nhấm
nháp và chợt nhận ra vị đậm chát lan tỏa trên
môi, và ngay sau đó là vị ngọt đăng đắng dần
tan trong miệng. Hình như những hương vị
ấy lâu nay tôi không còn được thưởng thức.
Tôi nhận ra đấy chính là vị trà của Suối Cát
hơn nửa thế kỉ trước. Đúng là hương vị trà
trung du như lão nói.
Để kìm lại những cảm xúc hơi thái quá của
lão, tôi chuyển đề tài:
- Cháu thấy trà trung du này uống rất thú
vị, ăn đứt nhiều loại trà khác. Đã thưởng vài
lần là không sao quên được.
Giọng lão đã đôi phần bình tĩnh lại:
- Cậu nói phải. Cái màu nước vàng sóng
sánh, cái vị chát và ngọt hậu riêng của trà
trung du này ở các vị trà giống mới, kể cả trà
tôm nõn, trà đinh không có được. Ta nghe
nói, trà trung du còn là vị thuốc rất quí. Tuy
năng suất không cao nhưng nếu chè trung du
tuyệt chủng thì cũng tiếc lắm. Và, điều này
chắc cậu chưa biết. Búp chè trung du khi nảy

ra, bao giờ cũng có một màu tím mơ màng.
Vì thế người ta gọi là chè trung du búp tím.
Ta rất thích cái màu tím ấy. Mỗi lần tới kì ra
búp, cả đồi chè của ta lại ánh lên trong nắng
mặt trời. Những lúc ấy, ta nhớ Nương da diết.
Có lẽ vì thế mà sáu chục năm nay lao động
trên đồi chè mà ta không thấy mệt, kể cả khi
tuổi đã ngoại tám mươi như bây giờ.
Ngồi đăm chiêu một lát, Sầm A Sám chạy
tới cái hốc nhỏ bên cửa sổ, lôi ra một cái chén
to, ngồi sát vào tôi, khẽ nói:
- Đây là chiếc chén bằng gỗ mít. Ngày ấy,
kể cho Nương nghe tích Trương Chi, có đoạn
nói về chiếc chén khoét bằng gỗ bạch đàn,
mỗi lần Mỵ Nương rót đầy rượu thì lại nhìn
thấy bóng chàng Trương Chi chèo thuyền và
cất tiếng hò khoan. Nghe ta kể, Nương khóc
nấc lên. Tiếng khóc như linh báo về một sự
chia ly không tránh khỏi. Vậy là lúc ấy ta
đã nẩy ra ý định khoét cái chén bằng gỗ mít
lấy từ cây mít của chính cái chòi này. Nhưng
chiếc chén khoét chưa xong thì Nương đã
bị người ta bắt đi. Cái chén này, đêm đêm
ta thường rót đầy trà. Và cậu có biết không?
Cách đây chừng một tháng, vô tình một giọt
nước mắt của ta rớt xuống chén trà thì bỗng

nhiên hình bóng Nương hiện ra từ đáy chén.
Nương không hát như chàng Trương Chi mà
chỉ nhìn ta bằng ánh mắt buồn thăm thẳm.
Có phải vậy là Nương trách ta không bảo vệ
được cô ấy không? Điều ấy làm ta đau đớn
suốt đời cậu ạ.
Sầm A Sám sa nước mắt.
Tôi nhìn lão trong nỗi cảm thông vô hạn. Có
thể đó chỉ là những ảo ảnh của tuổi già đang
lão hóa. Nhưng thẳm sâu trong lòng, tôi lại tin
câu chuyện lão vừa kể hoàn toàn là thật.
***
Cùng với Sầm A Sám đứng trên đỉnh đồi
chè nhìn rộng ra khắp thung lũng Suối Cát,
tôi bỗng thấy tâm hồn thư thái lại.
Bây giờ tôi mới thật hiểu vì sao miền
đất này lại trở thành đệ nhất danh trà. Có
lẽ cũng không chỉ do thổ nhưỡng hoặc bàn
tay những người thợ sao chè lành nghề mà
dường như những cánh chè nơi đây còn thu
nhận trong trời đất và hồn vía con người
cùng những nỗi thương đau, những giọt
nước mắt thủy chung của những mối tình
dang dở… để làm nên một hương vị trà mà
không nơi nào có được.
Tôi chia tay Sầm A Sám khi trời đã sẩm tối.
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ĐƯA YOGA PHÁT TRIỂN TẠI LÂM ĐỒNG
Dù Yoga có mặt nhiều năm tại Đà
Lạt, nhưng với vai trò của mình
trong Liên đoàn Yoga Lâm Đồng,
chị đã có không ít những đóng
góp tích cực để đưa Yoga phát
triển rộng hơn đến các huyện
trong tỉnh.
VIẾT TRỌNG

Có “duyên” với Đà Lạt
Thành viên tích cực đó chính
là huấn luyện viên (HLV)
Nguyễn Thị Phượng Hoàng, 37
tuổi (sinh năm 1982, người quê
Tiền Giang) Phó Chủ tịch kiêm
Tổng thư ký Liên đoàn Yoga
Lâm Đồng.
Khi được hỏi vì sao đến với
Yoga, HLV Nguyễn Thị Phượng
Hoàng đã kể cho chúng tôi nghe
câu chuyện về khả năng vượt
qua bệnh tật hồi phục sức khỏe
đáng kinh ngạc nhờ tập Yoga
của chính mình.
Đó là những năm sau khi tốt
nghiệp đại học chị tìm được một
việc làm ưng ý ở một doanh
nghiệp lớn tại TP HCM. Để làm
tốt công việc đầy cạnh tranh này,
chị đã phải dành thời gian cho
nó rất nhiều, hầu như cả ngày,
nhiều khi không kịp việc phải
ở lại làm thêm buổi tối. Rồi chị
nhận thấy rằng để làm tốt công
việc hơn mình cần phải nâng cao
trình độ, thế là chị đăng ký học
thêm một văn bằng 2 bậc đại
học, vừa học vừa làm.
Làm việc quá nhiều, không
chăm sóc mình đúng mức nên
chị gần như suy kiệt. Một lần đi
khám, bác sỹ đã cho chị biết chị
đã bị mắc một bệnh nguy hiểm,
đó là năm 2008.
Giấu người nhà vì sợ lo lắng,
chị đã nghỉ làm, không về quê ở
Tiền Giang mà ở lại TP HCM để
trị bệnh, vừa trị bệnh vừa phải
hoàn thành khóa đại học chị đã
đăng ký. Bao nhiêu tiền tích lũy
được lúc ra trường khi đi làm chị
đổ vào trị bệnh hết.
Một lần có người quen, khi
thấy chị bị bệnh, đã thử khuyên
chị nên đi tập Yoga để cải thiện
sức khỏe. Chị đi tập và hiệu quả
đã đến với chị chỉ trong vòng vài
tháng. Đến khi tốt nghiệp tấm
văn bằng đại học thứ 2, chị cũng
quyết định sẽ đi theo Yoga luôn
và tham dự chương trình đào tạo
HLV do một trung tâm Yoga lớn
ở TPHCM dạy.
Khi thấy tự mình có thể đứng
lớp, chị mở phòng tập riêng cho
mình tại TPHCM và đã có không
ít học viên đến với chị. Rồi như
một cơ duyên, chị có chồng
người Đà Lạt, cũng là một HLV

HLV Nguyễn Thị Phượng Hoàng (áo trắng, hàng thứ hai, thứ tư từ bên phải sang) cùng các học viên
tại lớp tập huấn HLV, hướng dẫn viên tại Đà Lạt trong năm 2018.

Yoga, năm 2013, cùng chồng và
con về Đà Lạt, chị bắt đầu mở các
phòng tập Yoga nơi đây.
“Cũng không biết tại sao lại
về đây, một thành phố nhỏ thanh
bình như Đà Lạt khi mình vốn đã
quen với công việc tại một thành
phố nhộn nhịp như Sài Gòn. Lúc
đầu mới về đây cũng thấy buồn
tẻ sao đó, nhưng dần rồi quen” chị mỉm cười.
“Nhưng Đà Lạt là nơi rất phù
hợp cho nghỉ dưỡng, choYoga,
vì thành phố này có tất cả những
điều mà nhiều nơi khác không
có được: thiên nhiên tuyệt đẹp,
không khí trong lành, con người
thân thiện, hiền hòa. Phải có chút
duyên mới được sinh sống ở một
nơi như thế này” - chị nói.
Bên cạnh huấn luyện Yoga, chị
còn tích cực cho việc xúc tiến
thành lập Liên đoàn Yoga Lâm
Đồng trong năm 2018 và cũng là
giảng viên chuyên môn cho Liên
đoàn Yoga Việt Nam.

Phát huy vai trò
của Liên đoàn
Để thu hút học viên đến với bộ
môn, HLV Nguyễn Thị Phượng
Hoàng đã không ngừng tìm cách
làm cho các giờ tập Yoga trong
lớp của mình không nhàm chán.
Đó là việc áp dụng các phương
pháp tập mới trong bài tập của
mình, kết hợp các dòng Yoga
hiện nay vào trong bài tập mỗi
buổi trong tuần tùy theo trình độ
của học viên trong từng lớp.
Trong giờ học chị cũng cố
gắng giải thích cho học viên các
nguyên lý hoạt động của Yoga,
khuyến khích học viên tự học, tự
tìm hiểu về môn tập luyện này.
Chị trong thời gian gần đây
để thêm kiến thức về y học, đã

theo học và hoàn tất chương
trình Y sỹ Đông y. “Yoga chú
ý đến việc kết hợp kiến thức Y
học hiện đại lẫn Y học cổ truyền
Phương đông trong các bài tập
chữa bệnh về thần kinh hay vận
động, khuyến khích sử dụng cây
lá tự nhiên quanh mình như là
một bài thuốc rất hữu ích” - chị
cho biết.
Chỉ trong vòng 5 năm gần đây,
các phòng tập Yoga Đà Lạt do
chị phụ trách ngày càng đông
với trên 350 học viên trong mọi
độ tuổi đến theo học hằng ngày.

Với tư cách là Phó Chủ tịch
Liên đoàn Yoga Lâm Đồng phụ
trách chuyên môn, HLV Nguyễn
Thị Phượng Hoàng cũng tích cực
trong phát triển phong trào Yoga
tại Lâm Đồng.
Cụ thể, trong cuối năm 2018
vừa qua, Liên đoàn Yoga Lâm
Đồng đã tổ chức một lớp đào tạo
HLV, hướng dẫn viên Yoga cho
gần 20 học viên trong tỉnh. Đây là
lớp đầu tiên của Liên đoàn tổ chức
tại Lâm Đồng vì trước đây các học
viên muốn có bằng HLV phải về
học tại TPHCM rất tốn kém.

Nhiều học viên lớp học này
sau khi hoàn thành khóa học,
được cấp giấy chứng nhận đã
về mở các phòng tập, các CLB
Yoga và hoạt động rất tốt tại các
huyện như Di Linh, Đơn Dương,
Đạ Tẻh…
Với chị, mục tiêu chính của
Liên đoàn Yoga tỉnh trong thời
gian đến là đưa bộ môn này ngày
càng đến với người dân cộng
đồng nhiều hơn, thành lập thêm
những CLB mới ở các huyện.
Chính vì vậy trong năm 2019
này, Liên đoàn Yoga Lâm Đồng
đang lên kế hoạch mở thêm 1
lớp đào tạo HLV, hướng dẫn viên
trong tỉnh trong đó ưu tiên cho
các học viên người địa phương
để về xây dựng phong trào tại
các huyện chưa có Yoga.
Liên đoàn theo chị, trong giữa
năm 2019 này cũng có kế hoạch
tổ chức tập huấn trọng tài bộ
môn, phối hợp với ngành chức
năng để tổ chức giải Yoga toàn
tỉnh trong cuối năm nay.
Liên đoàn trong năm nay
cũng sẽ tổ chức đồng diễn Yoga
tại Đà Lạt đồng thời dự kiến
tổ chức giao lưu với các đơn
vị trong và ngoài tỉnh và thành
lập một đội tuyển Yoga đại diện
Lâm Đồng tham gia giải Yoga
toàn quốc.
“Chỉ mong Yoga ngày càng
phổ biến hơn, để ngày càng
nhiều người hơn nhận được
ích lợi từ bộ môn tập luyện
này” - chị Hoàng tươi cười.

Góc ảnh đẹp
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