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Mức lãi suất cho vay ưu đãi
của Ngân hàng Chính sách xã
hội áp dụng đối với các khoản
vay dư nợ trong năm 2019 để
mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây
dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa
nhà để ở theo quy định tại Nghị
định 100 của Chính phủ về phát
triển và quản lý nhà ở xã hội là

4,8%/năm.

Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội
Lễ hội Đền Hùng. Ảnh: Tư liệu

VẤN ĐỀ CUỐI TUẦN

Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình
“Dân vận khéo”

T

hực hiện “Năm Dân vận chính quyền”,
Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/
TU ngày 21/2/2018 về tăng cường và đổi
mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà
nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.
Qua hơn một năm triển khai Chỉ thị số 24-CT/
TU, công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban
Dân vận Tỉnh ủy được tăng cường, từng bước đi
vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực; thường
xuyên trao đổi các nội dung phối hợp, thông tin,
phản ánh tình hình đến quần chúng nhân dân. Đồng
thời phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy
giải quyết hiệu quả các vụ việc, nội dung liên quan
đến các vấn đề nhạy cảm, khiếu kiện, tranh chấp,
đền bù giải phóng mặt bằng. Từ đó, góp phần củng
cố niềm tin trong Nhân dân, đảm bảo an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nội
dung, hình thức quy chế, chương trình phối hợp
thực hiện công tác dân vận của các sở, ban, ngành,

địa phương, đơn vị không ngừng đổi mới, tác động
tích cực trong việc tham gia các cuộc vận động,
phong trào thi đua yêu nước, chương trình mục tiêu
quốc gia, dự án phát triển KT-XH gắn với bảo đảm
an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Chính quyền
các cấp, các sở, ban, ngành và Ban Dân vận các
Huyện ủy, Thành ủy thường xuyên giữ mối liên hệ
trong triển khai thực hiện các chương trình phối
hợp thực hiện công tác dân vận...
Tuy đạt một số kết quả tích cực nhưng trong
công tác dân vận chính quyền vẫn còn một số mặt
hạn chế: Việc bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công
tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ chưa được
quan tâm đúng mức. Việc phát hiện, xây dựng và
nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”
trong hệ thống các cơ quan, đơn vị chưa được chú
trọng và đẩy mạnh. Công tác nắm tình hình tư
tưởng, dư luận xã hội và các vấn đề nảy sinh ở cơ
XEM TIẾP TRANG 2
sở có lúc có nơi chưa kịp thời...

Cái nong, cái né...
khiến khách Tây thích thú

TRANG 8

Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT ª ĐT: 3822472 - 3822473 ª Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com ª www.baolamdong.vn - www.dalatonline.vn

2

THỨ BẢY 13 - 4 - 2019

TIN TỨC - SỰ KIỆN

CUỐI TUẦN

Bổ sung điều khoản quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương
ủy thác qua NHCSXH
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết
định Bổ sung một số điều của Quy chế
quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân
sách địa phương ủy thác qua Ngân
hàng Chính sách xã hội (NHCSXH)
để cho vay đối với người nghèo và
các đối tượng chính sách khác trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, một số
điều sẽ được bổ sung vào Quy chế theo
Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày
4/1/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng và
có hiệu lực từ ngày 15/4/2019. Cụ thể:
Tại Khoản 2 Điều 6, bổ sung: Hộ gia
đình có mức sống trung bình quy định
tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày
19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ,

gồm: Hộ gia đình đang sinh sống tại khu
vực nông thôn có thu nhập bình quân đầu
người/tháng từ trên 1 triệu đồng đến 1,5
triệu đồng; hộ gia đình đang sinh sống
tại khu vực thành thị có thu nhập bình
quân đầu người/tháng từ trên 1,3 triệu
đồng đến 1,95 triệu đồng. Hộ gia đình cư
trú tại các phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh Lâm Đồng chưa có công trình nước
sạch và công trình vệ sinh môi trường;
hoặc đã có, nhưng không thuộc phạm vi
cấp nước sạch tập trung và chưa đảm bảo
vệ sinh môi trường có nhu cầu vay vốn
để thực hiện chương trình nước sạch,
vệ sinh môi trường. Những người có hộ
khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm

Đồng đã được bên tuyển dụng tiếp nhận
chính thức đi làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng có nhu cầu vay vốn để đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Khoản 2 Điều 7, được bổ sung: Đối
tượng cho vay quy định tại Điểm a Khoản
1 Điều này, áp dụng như Chương trình
cho vay đối với hộ mới thoát nghèo. Đối
tượng cho vay quy định tại Điểm b Khoản
1 Điều này, áp dụng như Chương trình
cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường
nông thôn. Đối tượng cho vay quy định
tại Điểm c, Khoản 1 Điều này, áp dụng
như Chương trình cho vay đối với người
lao động đi làm việc ở nước ngoài.

P.L.H

115/116 xã đạt tiêu chí NTM về điện nông thôn
Thông tin từ Văn phòng điều phối Chương
trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh
Lâm Đồng cho biết, hiện đã có 115/116 xã
đạt tiêu chí NTM về điện nông thôn. Theo
đó, khu vực nông thôn có 197.614/ 198.931

hộ có điện, đạt tỷ lệ 99,34%. Lưới điện nông
thôn của Lâm Đồng hiện nay chỉ vận hành 1
cấp điện áp 22kV, lưới điện đã được bố trí tới
trung tâm các xã và hầu hết đã bố trí tới thôn,
buôn trên địa bàn tỉnh. Tính tổng thể, Lâm

Đồng cơ bản đã cung cấp đủ điện phục vụ
sinh hoạt và sản xuất khu vực nông thôn, góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây
dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh.

D.QUỲNH

Yêu Đà Lạt, nhiều lần đến du lịch Đà
Lạt nhưng phải mãi đến những ngày đầu
tháng 4 năm nay nghệ sỹ Pornsawan
Nonthapha (Thái Lan) mới có cơ hội
kết duyên với Đà Lạt qua câu chuyện về
rau hoa và cây trái trong tự nhiên. Với
30 tác phẩm đồ họa và điêu khắc được
trưng bày tại Không gian nghệ thuật The
Married beans workshop (số 44 Hùng

Vương, Đà Lạt) bằng những gam màu
đơn giản, nhẹ nhàng, những chất liệu từ
thiên nhiên như đất, gỗ… đã lột tả một
ý niệm tưởng như rất đỗi bình thường
nhưng vô cùng cần thiết và cấp thiết
trong cuộc sống của người dân cũng như
tư duy của người sản xuất nông nghiệp
thời nay.
Với chủ đề “Memories in Northeast

Ba tháng đầu năm 2019, trên địa
bàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 41 vụ
tai nạn giao thông, làm 31 người chết,
25 người bị thương. Trong đó, va
chạm giao thông xảy ra 11 vụ, làm 11
người bị thương; tai nạn giao thông ít
nghiêm trọng xảy ra 3 vụ, làm 6 người
bị thương; tai nạn giao thông nghiêm
trọng xảy ra 24 vụ, làm 24 người chết
và 6 người bị thương; tai nạn giao
thông rất nghiêm trọng xảy ra 2 vụ, làm
4 người chết và 1 người bị thương.
Theo số liệu thống kê này, so với
cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao
thông giảm 9 vụ (41/50 vụ), tức giảm
18%; số người chết giảm 2 (31/33 vụ),
giảm 6,06% và giảm 8 người bị thương
(25/33 người), giảm 24,24%.
Theo thống kê của lực lượng cảnh
sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng,
nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai
nạn chủ yếu là do vi phạm làn đường,
phần đường và chạy quá tốc độ cho
phép và quay đầu, chuyển hướng không
quan sát.
NGUYỄN NGHĨA

Nghệ sỹ Thái Lan triển lãm tranh về cuộc sống của cây trái
trong tự nhiên

Khách tới tham quan triển lãm.

Quý I, số vụ tai nạn
giao thông giảm

rural lifestyes”, nghệ sỹ Pornsawan
Nonthapha cho biết, các tác phẩm
của anh đều được sáng tác từ những
cảm hứng đến từ thiên nhiên của vùng
nông thôn ở quê anh, vùng Đông Bắc
Thái Lan. Đó là hình dáng, màu sắc
của các loài cây cối, hoa trái trong tự
nhiên lúc chưa chịu sự tác động của
con người hay hóa chất. Những trái
bầu, trái mướp, những loài hoa, những
cây cỏ sinh ra, chết đi rồi lại tái tạo lại
trong tự nhiên với sức sống vô cùng
mãnh liệt. Xem những tác phẩm của
anh, người ta sẽ bị tác động về cảm
xúc rất lớn, và cảm nhận được sự đổi
thay của thiên nhiên ngày nay và nhận
thức về sự cần thiết xây dựng nền
nông nghiệp sạch.
Được biết, trong số những tác phẩm
triển lãm lần này có nhiều tác phẩm đã
được trao giải thưởng cao quý tại Thái
Lan.
Triển lãm sẽ diễn ra đến hết ngày
30/4, tại Không gian nghệ thuật của
The Married beans workshop.

NGUYÊN THI

Hòa giải thành
hơn 9.200 vụ việc
Thống kê 5 năm qua, lực lượng hòa
giải viên toàn tỉnh Lâm Đồng đã tiến
hành hòa giải thành hơn 9.200 vụ việc,
chiếm tỷ lệ 73,5% trong tổng số vụ
việc thụ lý. Đây là những vụ việc xích
mích phát sinh trong cộng đồng dân cư
được tiến hành hòa giải kịp thời, nên
đã ngăn chặn những mâu thuẫn lớn có
thể xảy ra trên địa bàn.
Được biết, toàn tỉnh Lâm Đồng đến
nay đã củng cố, kiện toàn và phát huy
hiệu quả hoạt động hơn 1.530 tổ hòa
giải với gần 8.700 hòa giải viên cơ sở.
Lực lượng hòa giải này được thường
xuyên tập huấn, nâng cao kiến thức
pháp luật và kỹ năng hòa giải ở địa
phương. Cụ thể, được Sở Tư pháp Lâm
Đồng tổ chức 54 hội nghị cập nhật Luật
Hòa giải cơ sở, cung cấp 10.000 cuốn
tài liệu tuyên truyền như: Sổ tay nghiệp
vụ, sổ tay ghi chép hòa giải cơ sở, văn
bản Luật Hòa giải cơ sở… Ở các huyện
Đơn Dương, Đức Trọng còn cấp phát
cho lực lượng hòa giải viên với 5.500
văn bản luật, nghị định, tờ gấp pháp luật
liên quan lĩnh vực hòa giải…
MẠC KHẢI

Tập trung xây dựng các mô hình, điển hình...
... Việc phối hợp, trao đổi thông tin,
báo cáo của các cơ quan, đơn vị chưa
thật sự thường xuyên, liên tục...
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả
“Năm Dân vận chính quyền”, năm 2019,
các cơ quan hành chính nhà nước và
chính quyền các cấp trong tỉnh cần bám
sát các nội dung trong Quy chế phối
hợp thực hiện công tác dân vận giữa
UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy để
triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và
có hiệu quả. Theo đó, đẩy mạnh, nâng
cao chất lượng và hiệu quả công tác dân
vận. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực
hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa
UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy gắn
với thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW
về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo
của Đảng đối với công tác dân vận trong
tình hình mới”, Kết luận số 114-KL/TW

ngày 14/7/2015 về “Nâng cao hiệu quả
công tác dân vận của cơ quan nhà nước
các cấp” và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
16/5/2016 về “Tăng cường và đổi mới
công tác dân vận trong cơ quan hành
chính nhà nước, chính quyền các cấp
trong tình hình mới” cũng như Chỉ thị số
24-CT/TU của Tỉnh ủy... Phối hợp và tạo
điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính
trị - xã hội phát huy thực hiện hiệu quả
việc giám sát và phản biện xã hội, tham
gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền
gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW,
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về
tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ. Đồng thời phải gắn với các
phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm

TIẾP TRANG 1

vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội,
quốc phòng - an ninh của các cơ quan,
địa phương, đơn vị và cơ sở... Tiếp tục
thực hiện công tác tuyên truyền, vận
động người dân về các quy định của pháp
luật về công tác quản lý, bảo vệ và phát
triển rừng; tình hình khiếu kiện tranh
chấp đất đai, xóa bỏ phong tục tập quán
lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu
số... Đẩy mạnh thực hiện các phong trào
thi đua yêu nước, tập trung xây dựng các
mô hình, điển hình trong phong trào “Dân
vận khéo”, đặc biệt là “Dân vận khéo”
trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh. Kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá
rút kinh nghiệm; phát hiện, nhân rộng,
biểu dương và khen thưởng các mô hình,
điển hình, các tập thể và cá nhân trong
các cuộc vận động, phong trào thi đua.

LAN HỒ

LẠC DƯƠNG:

Du lịch tiếp tục tăng trưởng khá
Thông tin từ UBND huyện Lạc
Dương, tính đến hết quý I/2019, lượng
khách du lịch đến Lạc Dương tham
quan các khu, điểm du lịch 383.000 lượt
khách, doanh thu đạt 29,4 tỷ đồng (so
với cùng kỳ lượng khách tăng 3,7% và
doanh thu tăng 13,5%).
Được biết, sức hút khách du lịch của Lạc
Dương nhờ phát huy tiềm năng du lịch
sinh thái, dấu ấn văn hóa truyền thống dân
tộc bản địa và nổi bật nhất là sản phẩm du
lịch trải nghiệm không gian văn hóa cồng
chiêng Tây Nguyên đã được Unessco công
nhận là Di sản Phi vật thể thế giới, giúp địa
phương tạo được lợi thế để ngành du lịch
liên tục có sự tăng trưởng.
HOÀNG YÊN
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iều bất ngờ đối với
chúng tôi là trong số
112 nông hộ được
chọn ra từ hàng trăm
hồ sơ tham gia Cuộc thi Chung
kết tuyển chọn chất lượng cà phê
Arabica của UCC GROUP tại
Việt Nam lần thứ 5 tại TP Đà Lạt
ngày 6/4, thì có tới 6 giải cao nhất
trong số 15 nông hộ đoạt giải đều
đang canh tác tại đỉnh núi Min,
ngọn núi có độ cao khoảng 1.400
m so với mực nước biển và có khí
hậu, thổ nhưỡng rất đặc biệt.

Bất ngờ với hương vị
Arabica
Tại cuộc thi tuyển chọn cà phê
ngon dành cho nông dân Lâm Đồng
diễn ra vài ngày trước do Công ty
UCC GROUP (Nhật Bản), Công ty
TNHH Cà phê Là Việt (Việt Nam)
tổ chức, nhằm chọn ra nông dân
sản xuất cà phê Arabica ngon nhất.
Hàng chục ha cà phê Arabica được
chọn vào vòng chung khảo, lấy mẫu
và được đánh số ngẫu nhiên bởi
một bộ phận riêng biệt. Và có tới 7
vị giám khảo là các chuyên gia tới
từ nhiều nước trên thế giới không
thể biết ai là chủ nhân của những
mẫu cà phê dự thi.
Là một trong hàng chục nông hộ
trồng cà phê Arabica cả chục năm
nay nhưng chưa một lần chứng
kiến các công đoạn pha chế, thưởng
thức cà phê theo cách thức chuyên
nghiệp, ông Trần Tuấn Anh (ngụ
Cầu Đất, Đà Lạt) cầm ly cà phê
nóng hổi, bốc khói vừa tấm tắc nói:
“Chỉ ngửi sẽ thấy có mùi thơm cà
phê đặc trưng, khi nhấp một ngụm
nhỏ có vị đắng nhẹ nhưng trong
giây lát vị thanh ngọt, hương vị đậm
đà. Tôi không ngờ hạt cà phê ngon
pha chế đúng cách lại có nhiều mùi
vị hấp dẫn như vậy”.
Trong không gian mùi cà phê
dịu nhẹ, thơm phức bay khắp căn
phòng lớn, ông Tuấn Anh cùng 111
nông hộ khác chăm chú quan sát
quy trình mà các chuyên gia cà phê
thế giới pha chế, những cách thức
họ chưa bao giờ được biết và được
thấy trước nay. Nhìn vị giám khảo
người Nhật cúi gập người xuống
bàn chấm điểm, đưa mũi hít một hơi
sâu để cảm nhận mùi vị ly cà phê
bột rồi cầm bút đánh dấu nhiều mục
vào bảng điểm, nông dân Nguyễn
Văn Hùng nói ông không ngờ các
chuyên gia cà phê lại có thể tách
bạch đánh giá các mùi thơm chính
khác hẳn với cảm nhận mùi của
người nông dân khi uống cà phê.
Cách đây 2 năm, gia đình ông
được tiếp cận cách trồng cà phê đặc
sản và điều ông được khuyến cáo
đầu tiên khi làm cà phê sạch là phải
trồng ở độ cao thích hợp (trên 1.200
m), không nên bỏ nhiều phân hóa
học và chỉ hái quả chín cho đến khi
cà phê chín hết vườn. “Tốn công
cũng phải làm, không có chuyện
hái trái xanh chung trái chín đỏ. Cà
phê Arabica có vị chua trái cây đặc
trưng, lẫn vài hạt xanh là lộ vị chát
trội lên. Các chuyên gia sẽ phát hiện
ngay cà phê do một ông nông dân
hái nhiều trái xanh sơ chế” - ông
Sơn vui vẻ chia sẻ.
Trong lễ trao giải cho 15 nông dân
có chất lượng cà phê cao nhất cuộc
thi, ông Masaro Ueshima, Tổng
Giám đốc UCC GROUP, nhận

CUỐI TUẦN

Làm cà phê sạch
trên đỉnh núi Min

Có khoảng 90 ha cà phê Arabica trồng trên đỉnh núi Min, xã Lạc Xuân, Đơn Dương trồng trên độ cao 1.300 - 1.400 m.

Những nông dân trồng cà
phê Arabica trên đỉnh núi Min
(còn gọi là đỉnh Lán Tranh, xã
Lạc Xuân, huyện Đơn Dương)
không thể ngờ một ngày
những hạt cà phê do chính
tay họ trồng, chăm sóc lại
được các chuyên gia đánh giá
có chất lượng tuyệt hảo, đủ
sức xuất khẩu ra thị trường
thế giới.
Anh Nguyễn Phi Hảo hái những trái cà Arabica còn sót lại trong vườn.
Năm nay anh giành giải nhất Cuộc thi Chung kết tuyển chọn chất lượng cà phê
Arabica của UCC GROUP tại Việt Nam lần thứ 5.

Bán cà phê ngon phải kèm chỉ dẫn địa lý
Ông Armando Siera, Chuyên gia kiểm định chất lượng cà phê Colombia,
đánh giá cà phê Arabica tại Đà Lạt tương đương với cà phê của Honduras
(Trung Mỹ). Cà phê rất sạch, vị trung bình khá, nhiều vị chua của cam
quýt. Năm ngoái, tại Nhật Bản, cà phê của Đà Lạt đã được Tập đoàn Olam
giới thiệu và được đánh giá tốt. Theo tôi, cà phê Arabica của Đà Lạt đang
có chút tiếng tăm, không nên sa vào việc bán không kèm theo xuất xứ
để rồi dính vào tình trạng vô danh như lâu nay với cà phê Robusta. Cà
phê ngon là cà phê đặc sản nên khi bán phải kèm các thông tin độ cao,
xuất xứ và nhiều thông tin khác. Những công ty lớn rất tôn trọng xuất
xứ địa lý. Nhưng mặt khác, cần nâng cao chất lượng dần dần để chỉ dẫn
địa lý được nâng giá trị. Điều này cần làm ngay từ bây giờ để mang lại lợi
ích lâu dài cho Đà Lạt và cả Việt Nam. Tiềm năng cà phê lớn nhưng quá
nhiều năm đầu tư chưa phù hợp.

định: Qua cuộc thi, UCC GROUP
muốn kích thích người nông dân sản
xuất cà phê chất lượng cao theo tiêu
chuẩn mà thị trường chung thế giới
đang chấp nhận. Nếu sản xuất đúng
quy trình thì sản phẩm sẽ được đón
nhận và được mua với mức giá cao
(ít nhất cao hơn 10% so với giá thị
trường) phù hợp với công sức người
dân đã bỏ ra. Ngoài ra, đây cũng là
phương cách để nông dân rút kinh
nghiệm trong việc sản xuất cà phê
chất lượng cao. Những đánh giá này
thay cho việc đúc kết kinh nghiệm
và nông dân dựa vào đó làm bài học
cho mình.

Để cỏ mọc và hạn chế
tối đa phân hóa học
Từ cuộc thi trên, chúng tôi tìm
thăm vườn cà phê Arabica của 6

nông hộ đoạt giải cao nhất và thú
vị khi họ đều có vườn cà phê canh
tác trên đỉnh núi Min. Tại đây, một
cánh rừng cà phê Arabica rộng
khoảng 90 ha, có độ cao 1.300 1.400 m (huyện Đơn Dương) đã
được các chuyên gia đánh giá sản
phẩm cho chất lượng rất tốt.
Từ chân núi, nông dân Nguyễn
Phi Hảo (31 tuổi, ngụ xã Lạc
Xuân), người đoạt giải nhất cuộc
thi trên hồ hởi chở chúng tôi trên
chiếc xe máy đôn nòng, nhông dên.
Bởi con đường lên rẫy gần như dốc
đứng và mặt đường bê tông rộng
chưa tới 2 gang tay, dài 3,5 km,
khiến những người lần đầu tiên lên
đây như lạnh tóc gáy. Chỉ cần sơ
sẩy trượt bánh là cả xe lẫn người
lao thẳng xuống vực sâu hun hút.
Hành trình chắt chiu chăm sóc trái

cà phê của anh Hảo và bà con hằng
ngày khá cực nhọc như vậy, nhưng
luôn có động lực, bởi đích đến phía
trước là rẫy Arabica xanh tốt trên
đỉnh cao chót vót.
Đứng giữa 2,8 ha cà phê 20 năm
tuổi, anh Hảo tự hào phân tích:
“Khí hậu, chất đất là cái quý nhất
của người trồng cà phê ở đây. Do
độ cao phù hợp, vườn cà phê lại
nằm ven rừng thông cổ thụ nên độ
ẩm trên núi Min cao hơn hẳn các
nơi khác. Còn về cách thức canh
tác mình luôn hạn chế tối đa việc
bỏ phân hóa học cho cây. Chỉ bỏ
một lượng nhỏ phân lân, đạm vào
ủ cùng vỏ cà phê, phân bò là nguồn
phân bón chính, giúp tăng thêm
dinh dưỡng cho cây phát triển”.
Điều đặc biệt là thay vì làm làm
cỏ sạch trong vườn, anh Hảo lại để
cỏ tạp mọc với mục đích tạo thêm
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độ ẩm cho gốc cây, giúp đất thêm
tơi xốp, các vi sinh vật trong đất
phát triển, tránh không dùng tới
thuốc diệt cỏ. Với độ ẩm thường
xuyên đạt ở biên độ 16-23 độ C
trên đỉnh núi Min, vườn cà phê vẫn
phát triển tốt mà không cần tưới
nước vào mùa khô.
Nằm cách vườn anh Hảo khoảng
400 m, chị Phạm Thị Mai Hoa,
người đoạt giải trong cuộc thi có
gần 2 ha cà phê Arabica cho rằng,
hướng canh tác cà phê sạch là hạn
chế tối đa thành phần phân, thuốc
hóa học, chỉ bỏ phân hữu cơ, để
cỏ mọc, hái cà đủ độ chín... về
tương lai sẽ đem lại nguồn lợi lớn
cho người nông dân. “Khí hậu, thổ
nhưỡng nơi đây ưu đãi, nếu canh
tác theo hướng dẫn của các chuyên
gia thì vùng này sẽ cho chất lượng
cà phê chất lượng đồng đều, giá
bán sẽ cao hơn giá thị trường trong
tương lai gần” - chị Hoa bày tỏ.
Theo ghi nhận của chúng tôi,
ngoài trường hợp anh Nguyễn Phi
Hảo đoạt giải nhất cùng khoảng
50% các hộ đoạt giải thưởng sẽ
được Công ty UCC GROUP mua
toàn bộ sản lượng cà phê trong
vườn hiện có đưa về Nhật Bản
để giới thiệu và quảng bá về chất
lượng cà phê Việt Nam thì có cả
chục hộ dân trên đỉnh núi Min cũng
đang liên kết với các công ty cà
phê nổi tiếng trong nước để bán cà
phê sạch với giá tốt hơn ngoài thị
trường 10 tới 30 giá.
Trong Cuộc thi Chung kết tuyển
chọn chất lượng cà phê Arabica
của UCC GROUP Việt Nam lần
thứ 5 tại TP Đà Lạt, ông Phạm S,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng cho rằng đây là tín hiệu rất
đáng mừng đối với người dân
trồng cà phê Arabica tại Đà Lạt
và các huyện lân cận. Hiện Lâm
Đồng đã xây dựng và phát triển
gần 57 ngàn ha cà phê được cấp
chứng chỉ bền vững theo các tiêu
chuẩn quốc tế UTZ, 4C và chiếm
khoảng 33% tổng diện tích canh
tác. Đồng thời, địa bàn đã hình
thành được 4 vùng cà phê ứng
dụng công nghệ cao, với quy mô
diện tích khoảng 1.500 ha.
“Chất lượng cà phê của Lâm
Đồng, đặc biệt tại Đà Lạt và các
huyện lân cận được đánh giá cao.
Khi các công ty có uy tín trên thế
giới quan tâm, chọn sản phẩm để
mua ngày một nhiều, chứng minh
hướng phát triển cà phê bền vững,
chất lượng cao ngày càng góp phần
duy trì ổn định về năng suất lẫn
chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị
trường cà phê sạch trong và ngoài
nước” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
nhận định.

Chỉ số thương mại điện tử của Lâm Đồng
được xếp hạng 19/54 tỉnh, thành
Thông tin từ Sở Công thương
Lâm Đồng cho biết, chỉ số thương
mại điện tử năm 2018 của tỉnh
được xếp hạng 19/54 tỉnh, thành
trong cả nước. Xét trong khu vực
Đông Nam Bộ, Lâm Đồng đứng
thứ 5, sau Thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương, Đồng Nai và
Bà Rịa - Vũng Tàu. Được biết, từ
năm 2016-2018, Bộ Công thương
đã hỗ trợ Lâm Đồng gần 900 triệu

đồng thực hiện 4 đề án thương mại
điện tử, bao gồm điều tra, khảo sát
tình hình ứng dụng thương mại
điện tử (TMĐT) của các cá nhân,
doanh nghiệp và tổ chức; nâng cao
kiến thức chuyên sâu cho nhà quản
lý và cộng đồng doanh nghiệp; hỗ
trợ DN Lâm Đồng tham gia các
sàn giao dịch TMĐT uy tín và
xây dựng cổng thông tin doanh
D.Q
nghiệp tỉnh.
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VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN ĐÀ LẠT:

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị
VIẾT TRỌNG

M

ột trong những điểm
nổi bật trong hướng
nghiên cứu về Vật
lý và Động học Lò
phản ứng được thực hiện gần đây
(từ 2016 - 2020) chính là đề tài
cấp nhà nước “Nghiên cứu tính
toán các đặc trưng nơtron, thủy
nhiệt và phân tích an toàn lò phản
ứng hạt nhân nghiên cứu do Liên
bang Nga đề xuất cho Trung tâm
Khoa học và Công nghệ hạt nhân
Việt Nam” do PGS TS Nguyễn
Nhị Điền làm chủ nhiệm. Một
nghiên cứu khác cũng khá xuất
sắc trong hướng đi này chính là đề
tài cấp Bộ “Nghiên cứu chiếu xạ
thử nghiệm pha tạp đơn tinh thể
Silic trên Lò phản ứng hạt nhân
Đà Lạt” do ThS Phạm Quang Huy
chủ nhiệm.
Như đánh giá của Viện, việc
thực hiện các đề tài trên đã đào tạo
được đội ngũ cán bộ có chuyên
môn sâu về công nghệ lò phản
ứng, có khả năng tính toán các
đặc trưng nơtron, thủy nhiệt và
phân tích an toàn lò phản ứng hạt
nhân nghiên cứu, ứng dụng chiếu
xạ pha tạp đơn tinh thể Silic…
sẵn sàng phục vụ dự án Trung
tâm Khoa học và Công nghệ hạt
nhân của Việt Nam sắp đến, đồng
thời cũng phục vụ tốt hơn công
tác đảm bảo vận hành an toàn Lò
phản ứng hạt nhân Đà Lạt.
Trong hướng nghiên cứu Vật lý
hạt nhân trên kênh ngang của Lò
phản ứng, Viện đến nay đang thực
hiện các đề tài cấp Nhà nước lẫn
đề tài nghiên cứu cơ bản; thông
qua việc thực hiện các đề tài này
sẽ đưa kênh ngang số 1 của Lò
phản ứng hạt nhân Đà Lạt vào
sử dụng phục vụ nghiên cứu vật
lý hạt nhân và đào tạo. Các đề
tài cũng chế tạo được hệ đo tán
xạ nơtron, hoàn thiện số hóa các
hệ đo gamma đa kênh và trùng
phùng, đồng thời bổ sung các số
liệu hạt nhân và cấu trúc mức của
một số hạt nhân nặng không bền.
Trong hướng nghiên cứu điện tử
hạt nhân, đo lường và điều khiển
Lò phản ứng, Viện đang thực hiện
1 nhiệm vụ cấp Bộ nhằm kiểm tra,
hiệu chuẩn và bảo dưỡng hệ điều
khiển Lò phản ứng hạt nhân Đà
Lạt sau 10 năm hoạt động, phục
vụ cho việc kiểm tra, đánh giá an
toàn Lò phản ứng sau 5 năm cấp
phép vận hành, đồng thời góp
phần đào tạo nhân lực, giúp chủ
động trong việc sửa chữa, hiệu

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt gần đây đã tạo ra những
sản phẩm khoa học hướng đến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, được công bố rộng rãi trong nước
và trên các tạp chí quốc tế.

Phân tích mẫu tại một phòng thí nghiệm Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt. Ảnh: V.T

chuẩn hệ điều khiển Lò phản ứng
những năm tiếp theo.
Trong hướng nghiên cứu quan
trắc và đánh giá tác động phóng
xạ môi trường, Viện đang thực
hiện 3 đề tài, gồm đề tài cấp Nhà
nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. Mục
tiêu chung của các đề tài này
nhằm thiết lập phương pháp đánh
giá khả năng phát tán phóng xạ
từ nhà máy điện hạt nhân vào
môi trường biển trong một số sự
cố; chế tạo thiết bị quan trắc hiện
trường ô nhiễm phóng xạ Cs - 134
và Cs-137 trong nước biển; xây
dựng phương pháp đánh giá liều
công chúng đối với cơ sở hạt nhân
có lò phản ứng nghiên cứu, đồng
thời góp phần đào tạo và hình
thành nhóm chuyên gia có đủ
năng lực đánh giá tình trạng, mức
độ tác động và khả năng dự báo
lan truyền ô nhiễm phóng xạ trong
môi trường biển.
Một hướng nghiên cứu khác tại
Viện cũng tập trung vào các vấn
đề môi trường là hướng nghiên
cứu các quá trình môi trường,
hiện đang thực hiện đề tài cấp Bộ,
trong đó chú ý đến việc xây dựng
phương pháp động học nước biển
ven bờ sử dụng đồng vị Radi tự
nhiên làm chất chỉ thị, nhằm đánh
giá lan truyền chất thải vùng biển
ven bờ, tính toán lưu lượng thải tối
đa cho phép vào môi trường biển
theo các tiêu chuẩn quốc tế. Đề tài
cũng góp phần đào tạo nâng cao

năng lực nghiên cứu của cán bộ trẻ
tại Viện trong lĩnh vực này.
Trong hướng nghiên cứu công
nghệ bức xạ, Viện đang thực hiện
dự án sản xuất thử nghiệm cấp
quốc gia và 1 đề tài cấp Bộ, thông
qua các nghiên cứu nhằm hoàn
thiện các quy trình sản xuất nano
bạc/chitosan; sản xuất thử nghiệm
sản phẩm áp dụng phòng trị bệnh
cho cây trồng trên diện rộng.
Nghiên cứu cũng góp phần xây
dựng qui trình chế tạo chế phẩm
nano từ curcumin và chitosan
bằng phương pháp chiếu xạ phối
hợp xử lý hóa học; chế phẩm thử
nghiệm có khả năng làm lành vết
thương và điều trị sẹo.
Nằm tại Đà Lạt - địa bàn trọng
điểm về nông nghiệp công nghệ
cao nên Viện Nghiên cứu hạt nhân
Đà Lạt cũng thúc đẩy các hướng
nghiên cứu về công nghệ sinh học.
Hiện Viện đang thực hiện 1 đề tài
cấp Bộ và 1 đề tài cấp cơ sở, nhằm
xây dựng bộ số liệu đường chuẩn
liều - hiệu ứng sai hình nhiễm sắc
thể ngẫu nhiên phục vụ công tác
định liều sinh học ứng phó sự cố
bức xạ, xây dựng bộ số liệu RAPD
để quản lý và tuyển chọn giống
đầu dòng làm cơ sở chọn giống
đột biến hoa Salem tại Lâm Đồng.
Đặc biệt, Viện là đơn vị duy
nhất có Lò phản ứng đang hoạt
động tại Việt Nam hiện nay, nên
trong nhiều năm nay, đã thúc đẩy
mạnh mẽ hướng nghiên cứu và

sản xuất đồng vị phóng xạ trên
Lò phản ứng để sản xuất ra các
dược chất phục vụ cho y học, chữa
bệnh. Hiện Viện đang thực hiện 1
đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu
điều chế chế phẩm phóng xạ Y-90
micropheres trên Lò phản ứng hạt
nhân Đà Lạt cho mục đích ứng
dụng điều trị ung thư gan nguyên
phát và di căn” do Ths Dương
Văn Đông, Giám đốc Trung tâm
Nghiên cứu và Điều chế đồng vị
phóng xạ của Viện chủ trì. Kéo dài
trong 3 năm (2018 - 2020), đề tài
khi hoàn tất sẽ thiết lập quy trình
công nghệ điều chế dược chất vi
cầu phóng xạ Y-90 trên Lò phản
ứng hạt nhân Đà Lạt, góp phần
làm đa dạng hóa các loại thuốc
phóng xạ điều trị ung thư tại các
bệnh viện trong nước hiện nay.
Theo đánh giá, đa số các hướng
nghiên cứu của Viện trong năm
2018 đều có sự tiến bộ vượt bậc,
thu được nhiều kết quả đáng khích
lệ trong hoạt động khoa học công
nghệ, tạo ra những sản phẩm khoa
học hướng đến phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội đất nước hiện nay.
Cùng đó, thông qua thực hiện
các đề tài, công tác đào tạo và tự
đào tạo tại Viện được tiếp tục đẩy
mạnh với 28 cán bộ đang theo học
nâng cao trình độ ở các mức khác
nhau, gồm dự bị sau đại học, cao
học, trong đó có 11 người đang
học cao học và làm nghiên cứu
sinh ở nước ngoài.
Năm 2018, Viện cũng có số
lượng công trình công bố trên các
tạp chí chuyên ngành trong nước
và đặc biệt là tạp chí quốc tế nhiều
hơn những năm trước. Cụ thể, có
20 công trình công bố trên tạp chí
quốc tế, trong đó ISI có 15 bài, 3
bài trên Open access; có 16 công
trình ở tạp chí quốc gia, 6 báo cáo
tại các hội nghị quốc tế.
Trong năm 2019 này, Viện cho
biết đang tiếp tục đẩy mạnh các
hướng nghiên cứu trong Viện, nhất
là các hướng nghiên cứu có thế
mạnh lâu nay, đồng thời tích cực
tham gia thực hiện các nội dung
liên quan đến dự án Trung tâm
Nghiên cứu Khoa học và Công
nghệ hạt nhân của Việt Nam, đặc
biệt là chuẩn bị năng lực thẩm
định thiết kế Lò phản ứng, đánh
giá tác động môi trường và đào tạo
nhân lực cho dự án này.

Lâm Hà: Hành trình vì biển đảo quê hương - Nhớ lời Di chúc theo chân Bác
Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện
đoàn Lâm Hà đã tổ chức Hành
trình “Tuổi trẻ Lâm Hà vì biển đảo
quê hương - Nhớ lời Di chúc theo
chân Bác” tại huyện đảo Phú Quý
và Khu di tích Trường Dục Thanh,
Bảo tàng Hồ Chí Minh - thành phố
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tham
gia hành trình có lãnh đạo Thường
trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp
hành Huyện đoàn và các Bí thư,

Phó Bí thư tổ chức cơ sở đoàn trực
thuộc Huyện đoàn Lâm Hà.
Thông qua chuyến hành trình,
nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng,
hiệu quả công tác tuyên truyền,
giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước,
tình yêu quê hương biển đảo trong
đoàn viên thanh niên huyện; đồng
thời tạo đợt sinh hoạt chính trị giúp
đoàn viên thanh niên nhận thức sâu
sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị

to lớn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và
kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc
Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hành trình gồm nhiều hoạt động
ý nghĩa với các chương trình thăm
và làm việc tại Huyện đoàn Phú
Quý và Trạm Rada 55, tổ chức
chương trình tọa đàm “Tuổi trẻ

Lâm Hà nhớ lời Di chúc theo chân
Bác”, tổ chức dâng hương, dâng
hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh,
thăm Khu di tích Trường Dục
Thanh nơi Bác Hồ từng dạy học
trước khi vào Sài Gòn ra nước
ngoài tìm đường cứu nước.
Đặc biệt, qua hành trình đã khơi
dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu
quê hương đất nước, nhất là tình yêu
biển đảo Việt Nam. HOÀNG YÊN

Ký: LÊ VA

Công trình Thủy điện Hòa Bình trên
sông Đà - Công trình thế kỷ của thế
kỷ XX xây dựng. Hàng vạn người dân
các dân tộc ở tỉnh Hòa Bình đã vĩnh
viễn trao lại quê hương bản quán
của mình cho hồ nước mênh mông.
Trong cuộc di dân tứ tán ấy của bà
con, một lượng đông đảo người dân
tộc Mường đã vào với Tây Nguyên.
Sau gần một phần ba thế kỷ xây
dựng quê mới, bà con làng Mường
tại xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh
Lâm Đồng, đã có nhiều đổi thay đến
ngỡ ngàng…
Những ký ức chưa xa
Khi chưa có đập thủy điện Hòa
Bình, bà con người Mường, huyện Đà
Bắc sống ở ven sông Đà thuộc các xã
Vầy Nưa, Hiền Lương, Hào Tráng,
Tiền Phong, Tân Lập, Dân Lập, Yên
Hòa, Đồng Ruộng… Đời sống của họ
chủ yếu dựa vào ruộng nước, trồng lúa
nương và trông chờ sản vật tự nhiên từ
rừng núi. Thời điểm đó nơi đây hoàn
toàn chưa có nghề rừng. Chưa có sản
xuất hàng hóa. Bởi, Nhà nước vẫn
đang trong cơ chế bao cấp còn người
dân thì tự túc, tự cấp là chính.
Là người trong cuộc được chứng
kiến trọn vẹn công cuộc chuyển dân
chưa có tiền lệ thời ấy, người viết bài
này càng thấy sự vất vả, hy sinh vô
bờ của bà con chuyển khỏi vùng hồ.
Chuyển khỏi vùng ngập lòng hồ sông
Đà khi ấy quả là chưa có tiền lệ. Nhà
nước lo cho dân chuyến xe vận chuyển
nhưng phương tiện lại vô cùng khan
hiếm. Nhà cửa tháo ra đắp đống chờ
xe, người dân thì được cấp lương thực
trong một thời gian nhất định… Số
gia đình chuyển hẳn đi nơi khác khó
khăn đã đành một nhẽ. Nhưng những
gia đình ở lại phải chuyển dần theo
cốt nước hồ mà khi đó gọi là chuyển
vén lại khó khăn gấp bội. Nếu chuyển
ngay lên cốt an toàn thì không thể đi
lại được vì độ dốc cao, đường đi lối lại
không có. Đặc biệt là chạy nước mà lại
khát nước. Người lớn đã vậy, trẻ nhỏ
học hành ra sao? Lúc khỏe đã vậy, lúc

THEO DÒNG SỰ KIỆN
“Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu
lần thứ hai, năm 2019” được tổ chức
tại 5 nước, gồm: Lào, Thái Lan, Nhật
Bản, Canada, Ba Lan. Đây là sự kiện
văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với
cộng đồng người Việt Nam đang sinh
sống và làm việc ở nước ngoài, thành
kính hướng về quê cha đất Tổ. Đồng
thời, qua đó giới thiệu truyền thống
văn hóa dân tộc Việt Nam đến bạn bè
quốc tế.
Sự kiện do Hội Liên lạc với người
Việt Nam ở nước ngoài và Ban vận
động Dự án ngày Quốc Tổ Việt Nam
toàn cầu phối hợp các hội đoàn, cộng
đồng kiều bào, Đại sứ quán Việt Nam
tại 5 nước tổ chức nhân ngày Giỗ Tổ
Hùng Vương (10/3 Âm lịch).
Theo đó, “Ngày Quốc Tổ Việt Nam
toàn cầu lần thứ hai, năm 2019” diễn
ra trong ngày 5/4, tại trụ sở Tổng
Hội người Việt Nam tại Lào (thủ đô
Vientian, Lào); tại tỉnh UdonThani,
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Làng Mường Hòa Bình trên Cao nguyên Di Linh
ốm đau bệnh tật giải quyết thế nào?
Chính vì thế, người ở lại chuyển vén
không chỉ chuyển một lần mà phải
chuyển đến vài ba lần. Ngôi nhà
sàn gỗ to đẹp, bề thế, sau mỗi lần di
chuyển được gỡ ra, kéo ngược đồi
đến chỗ dựng lại phải tự thu hẹp dần.
Và cứ thế, đến lúc tạm yên chỉ còn là
cái nhà tạm. Nhớ lại thời kỳ chuyển
dân ấy, trong một bài thơ tôi đã viết:
Nhớ thủa/ Tháo khớp nhà sàn vác
ngược/ Gối bong, cột kèo lạc hơi/
Mái tranh sưng sỉa cãi gió/ Tóc như
bứa mọc trên đầu/ Chưa ấm chỗ/
Người và nhà lại rã rời vượt thác lên
mây/ Cột sứt mộng/ Kèo mẻ mang/
Trườn khỏi tay người/ Nghênh
ngang tìm đường đòi về quê cũ…
Thực tế không ít hộ sau nhiều lần
chuyển vén hay hàng chục năm sau
chuyển vén cố bám quê cũ cũng lại
phải tìm đường đi nơi khác vì điều
kiện sống quá khó khăn. Đó là nguyên
nhân sâu xa mà một bộ phận người
dân Hào Tráng đã có mặt tại các tỉnh
Tây Nguyên cho đến nay. Dân tộc
Mường đã được xem như người Việt
cổ và họ có mặt ở vùng núi Hòa Bình
từ khởi thủy. Vậy việc người Mường
rời nơi dân tộc họ sinh ra để đến vùng
đất mới cách hàng ngàn cây số quả là
việc không thể đừng.

Cuộc đổi thay
ngoạn mục
Trong chuyến công tác tại Tây
Nguyên lần này, tôi hăm hở tìm đến
nơi những gia đình người Mường
Hào Tráng vốn thân quen một thủa
giờ đang sinh sống tại xã Hòa Nam,
Di Linh chứ trước đây tôi hoàn toàn
chưa biết gì về cuộc sống của họ ở
cao nguyên này.
Khác với núi rừng phía Bắc (nhất
là với Đà Bắc), Cao nguyên Di Linh
tương đối bằng và đất đai mầu mỡ.
Cơn mưa chiều kéo đến rất nhanh,
mưa to rồi tạnh hẳn. Bầu trời trở lại
trong xanh. Hai bên đường bạt ngàn
cà phê và đã chớm mùa thu hái.
Giữa bát ngát màu xanh thấp thoáng
những ngôi nhà xây, nhà mái bằng
càng tôn lên vẻ thanh bình và phóng

Người Mường Hòa Bình xã Hòa Nam, huyện Di Linh duy trì sinh hoạt văn hóa truyền thống. Ảnh: NDong Brừm

khoáng của cao nguyên - địa danh
mà đa phần người Bắc được nghe từ
thời đất nước chưa thống nhất: Cao
nguyên Di Linh.
Đến đây, tôi được biết: Thời gian
đầu, người Mường Hòa Bình ở
thành một xóm rồi dân số phát triển
nay chia ra thành hai thôn là Thôn
5 và Thôn 10 với trên 60 hộ và trên
700 nhân khẩu. Điều làm chúng tôi
ngạc nhiên đến sững sờ trước hết
là bà con làng Mường giờ đã thông
thạo với kỹ thuật canh tác cây cà
phê. Nói chính xác là bà con không
chỉ trở thành chủ nhân thật sự của
đất đai mà còn là chủ nhân của quá
trình sản xuất hàng hóa. Nhìn những
vườn cà phê ngút mắt với hệ thống
tưới tiêu bằng máy bơm và đường
ống đan xen, những máy xát vỏ cà
phê, những sân xi măng phơi cà phê
hệt như sân phơi lúa, phơi ngô quê
Bắc mà thấy rưng rưng.
Ông Đinh Công Nhậy (Thôn 10)

cho biết: Mấy năm đầu khi chưa có
thu nhập đáng kể, bà con phải ăn vay
(trong này gọi là ăn thiếu) của một số
người đầu tư, đến mùa trả bằng sản
phẩm. Thấy bà con ta chịu khó lại
sòng phẳng, các cơ sở thu mua cà phê
và chè sẵn sàng cho vay nhiều hơn,
dài hơn. Đến nay, đa số bà con vay
đầu tư cho sản xuất thông qua Ngân
hàng Chính sách huyện Di Linh.
Số tiền bà con vay hàng năm lên tới
nhiều tỷ đồng nhưng hoàn toàn không
có nợ đọng, nợ xấu. Đời sống ngày
một đổi thay: Hiện 100% các gia đình
có nhà xây, nhà gỗ khang trang. Thu
nhập bình quân đầu người ở hai thôn
Mường năm 2018 là 52 triệu đồng/
năm. Một số gia đình mua được xe tải
và xe hơi đắt tiền.
Điều ngạc nhiên tiếp theo là trong
lúc bà con xa quê hương cả ngàn cây
số như thế, cuộc sống sản xuất, canh
tác thay đổi là vậy nhưng phong tục,
tập quán, hay nói cách khác là bản

Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu năm 2019
được tổ chức tại 5 nước
có những hoạt động như: Lễ
dâng hương Vua Hùng; các
hoạt động văn hóa nghệ thuật
hướng về quê hương đất nước
và các tiết mục văn nghệ giao
lưu với bạn bè nước bản xứ;
Hội thảo và tọa đàm khoa học.
Dự án tổ chức “Ngày Quốc
Tổ Việt Nam toàn cầu” nhằm
vinh danh giá trị tinh thần của
dân tộc Việt trên các phương
diện như văn hóa, xã hội,
truyền thống, phong tục, ẩm
thực, đặc biệt là văn hóa tâm
Long trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào. linh, tín ngưỡng thờ cúng tổ
tiên... góp phần gắn kết tinh
thần đại đoàn kết dân tộc, làm
cầu
nối
cho
bà
con
Việt kiều và đồng bào
Thái Lan ngày 7/4; tại Osaka, Nhật Bản,
trong
nước.
ngày 14/4; tại Toronto, Canada, ngày 30/4
Bên cạnh đó, dự án sẽ góp phần kết nối các
và ngày 14/4, sự kiện được tổ chức tại
ngành
du lịch, thương mại, ngoại giao, nghiên
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại
cứu
khoa
học... của Việt Nam với các nước
Ba Lan.
trên
thế
giới.
“Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu” sẽ

sắc văn hóa lại được giữ gìn một cách
có ý thức. Đang ngồi nói chuyện
với ông Đinh Công Nhậy, ông Đinh
Công Hùng, thấy cháu nội các ông
mới trên hai tuổi, chưa đến ba tuổi
đều tập nói và bi bô với các ông bằng
tiếng Mường. Người trong gia đình
nói với nhau, khách đến nhà (nếu là
người Mường) đều nói tiếng Mường
thân quen. Thật là thú vị khi chúng
tôi được biết, con dâu của ông Đinh
Công Nhậy tuy là người con gái Bến
Tre nhưng nay đã nghe được hết
tiếng Mường và đã bắt đầu nói được
những tiếng thông thường. Lại được
biết, mỗi phụ nữ ở đây đều có váy,
áo, khăn... trang phục Mường. Những
dịp lễ, tết, văn nghệ chị em bao giờ
cũng mặc trang phục Mường để thể
hiện những bài hát Mường. Cũng
như ngoài quê Hòa Bình, ngoài Tết
Nguyên đán, bà con người Mường
duy trì Tết Độc lập 2-9 và Tết Khai
hạ mồng 5 hoặc mồng 7 tháng Giêng.

Những dịp này, các sinh hoạt của bà
con người Mường gây được sự chú ý
của Nhân dân không chỉ trong xã Hòa
Nam với 12 ngàn dân thuộc 51 tỉnh,
thành cả nước sinh sống mà còn thu
hút rất đông dân cư trong vùng.
Nói về Mo Mường, ông Đinh Công
Nhậy cho biết: Vào dịp lễ Khai hạ
hàng năm, bà con thường tập trung
đến nhà người già nghe diễn xướng
Mo Mường. Rất tiếc một hai năm
nay, người biết mo do tuổi cao lại bị
tai biến nên không mo được nữa. Việc
này, bà con đang loay hoay. Nay thấy
tỉnh Hòa Bình tôn vinh các nghệ nhân
Mo Mường thì đây cũng là một gợi ý
để người Mường xa quê như chúng
tôi tìm cách khôi phục lại Mo Mường.
Với lòng khát khao của bà con, cộng
với sự quan tâm của lãnh đạo huyện
Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, làng Mường
ở đây đã có đủ bộ chiêng Mường và
thành lập Câu lạc bộ chiêng Mường
để thể hiện trong các sinh hoạt văn
hóa. Trong dịp tổ chức Trại sáng
tác tại TP Đà Lạt tháng 3/2019, Hội
VHNT tỉnh Hòa Bình đã tới thăm bà
con người Mường Hòa Nam. Nghệ
sỹ Bùi Thanh Bình, Giám đốc Bảo
tàng Di sản văn hóa Mường, thành
viên trại sáng tác đã dành thời gian
trao đổi, hướng dẫn và bổ sung một
số bài chiêng Mường với Câu lạc bộ
Chiêng Mường Hòa Nam. Các văn
nghệ sỹ khác, bằng cảm xúc của mình
đều ghi lại những thông tin mong có
những sáng tác về cộng đồng người
Mường Hòa Bình trên Cao nguyên
Di Linh.

Những con người
làm nên sự đổi thay
Để có được thành quả như ngày
nay là biết bao sức lực và trí tuệ của
bà con người Mường Hào Tráng cộng
với sự quan tâm của các cấp chính
quyền, sự yêu thương đùm bọc của bà
con sở tại, bên cạnh đó là vai trò tiên
phong của những người “mở đất”.
Chưa gặp được đầy đủ lớp người tiên
phong ấy, song trong khuôn khổ bài
viết này, tôi xin được đề cập tới một
số nhân vật:...
XEM TIẾP TRANG 11

Phát hành hai bộ tem kỷ niệm 1.000 năm
ngày sinh Anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa
phát hành hai bộ tem bưu chính kỷ
niệm 1.000 năm ngày sinh Anh hùng
dân tộc Lý Thường Kiệt (1019-1105)
và Tranh lụa Việt Nam. Cả hai bộ
tem được cung ứng trên mạng lưới
bưu chính từ ngày 1/4/2019 đến
31/12/2020.

Bộ tem 1 là mẫu tem với
giá mặt 4.000đ, khuôn khổ
43x32 mm. Nội dung tem
thể hiện hình tượng người
Anh hùng dân tộc Lý Thường
Kiệt, phía sau là phòng tuyến
sông Như Nguyệt cùng hình
ảnh sông núi bờ cõi nước
Nam được đồ họa.
Bộ tem Tranh lụa Việt Nam
gồm 4 mẫu với mệnh giá
4.000đ, 6.000đ, 8.000đ, thể
hiện 4 tác phẩm của 4 họa sĩ
đạt giải thưởng Nhà nước gồm:
“Bác Hồ đi công tác” (1980)
của họa sĩ Nguyễn Thụ; “Ghé
thăm nhà” (1958) của họa sĩ Nguyễn
Trọng Kiệm; “Bếp lửa Trường Sơn”
(1984) của họa sĩ Vũ Giáng Hương;
“Hoa trái quê hương” (1990) của họa sĩ
Lê Thị Kim Bạch. Bộ tem được thiết kế
tràn lề, khuôn khổ 50x40 mm.

TS tổng hợp (theo Dangcongsan.vn,
TTXVN và Nhandan.com.vn)
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Về với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương...

yếu tố cùng huyết thống, mà còn
là sản phẩm của mối quan hệ thần
bí do sự kết hợp của hai yếu tố:
Tiên - Rồng; Âm - Dương. Ở đây
tâm thức của sự ra đời cùng một
bọc có tác dụng mạnh mẽ củng cố
khối đoàn kết mọi tộc người và sợi
dây tâm linh vô hình nhưng bền
chặt. Về với ngày Giỗ Tổ Hùng
Vương thắp nén tâm hương không
phải chỉ để cầu nguyện những
ước muốn vật chất thông thường
mà còn có ý nghĩa hồi hương tâm
linh, quy nguyện về cội rễ, thắt
chặt hơn mối dây liên kết...

Về với Đền Hùng hình như ở
đây hội tụ những gì thiêng liêng
nhất. Như giếng Ngọc mạch
nguồn trong trẻo, như những tán
cây cổ thụ ríu rít tiếng chim. Các
sản phẩm của văn minh lúa nước
được dâng lên: Những cặp bánh
chưng, bánh giầy của tượng hình
vũ trụ “trời tròn, đất vuông”. Hạt
gạo được làm ra sàng sảy qua bao
mưa nắng, bão lũ để dẻo thơm
ngọt bùi. Ta vẫn còn nghe đâu đây
tiếng chày giã gạo của xóm núi
Thậm Thình trong thơ Nguyễn
Bùi Vợi: “Đêm đêm tiếng thậm,

tiếng thình/ Cối gạo đầy cả nghĩa
tình nước non”. Một vùng đất
Phong Châu với bao quả đồi bát
úp, với những tán cọ xòe ô nắng
xanh đã tạo ra sự quây quần sum
họp mạch nguồn đất Tổ bắt nguồn
từ đó. Từ những câu dân ca hát
Xoan, từ những dòng sông xuôi về
Ngã ba Bạch Hạc. Hai tiếng Phú
Thọ gợi cho ta sự phong phú cội
nguồn lâu bền mãi mãi. Đó cũng
chính là khát vọng ngàn đời của
dân tộc ta mong muốn giữ yên bờ
cõi, làm giàu trên mảnh đất ông
cha và trường tồn sống mãi...
Đền Hùng được đặt trên núi
Nghĩa Lĩnh hay còn gọi là núi Hy
Cương. Nơi đây tương truyền các
Vua Hùng cùng các Lạc Hậu, Lạc
Tướng đến đây với các nghi lễ
tôn giáo phồn thực nông nghiệp
lúa nước cầu cho mưa nắng thuận
hòa muôn dân ấm no hạnh phúc.
Hình ảnh nhà vua đi cày, dạy dân
cày ruộng là một tập quán đẹp. Ta
về với ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
chính là về với mình cả trong tâm
linh và ước vọng. Chỉ một chữ
“về” mà hàm chứa bao ân tình tha
thiết như nhà thơ Nguyễn Khoa
Điềm đã viết trong trường ca “Đất
nước”: “Hàng năm ăn đâu, làm
đâu/ Cũng biết cúi đầu nhớ ngày
Giỗ Tổ”. Cũng như sự trở về: “Tôi
soi vào cội nguồn trong/ Thấy Tiên
là mẹ, thấy Rồng là cha” (Thơ
Nguyễn Hữu Quý).

trung tâm, Nhà thờ Con Gà hay
đỉnh tháp kiến trúc cong Cao
đẳng Sư phạm của tỉnh trên cung
đường Yersin cũng chật vật lắm
mới vượt nổi lên biển sương vài
mét. Thảm ngọn thông cao vài
chục mét bên lộ Hùng Vương,
Trần Hưng Đạo hay Thái Phiên,
Trại Mát..., cũng chỉ khuất lấp như
lòa xòa trên rừng sương trắng mê
hồn. Hàng nghìn nhà kính, nhà
nilon trồng bông hay cả trăm thứ
rau, dâu... cũng không hề nhìn
thấy bởi quá thấp và cũng bạc như
sương. Trong ấy, dưới sương, mỗi
mẹ, mỗi chị vẫn cần mẫn quấn kín
thân hình trong len trong dạ để
hoa, để rau và để người tô điểm
cho phố hoa bừng tỏa.
Còn thả bộ lên đỉnh đồi cáp treo
trong đêm sương mùa khô ngày
còn cầm bút cách nay bảy, tám
mươi con trăng gì đó thì lại hứng
thú kỳ lạ hơn. Con đèo Prenn dài
đâu hơn mười cây số khuất chìm
dưới thảm thông hàng vạn cây cổ
thụ có tuổi gần bằng hai đời người
chỉ được phát hiện nhờ dòng sông
ánh sáng của xe, xe và xe. Tôi
không hiểu từ “Prenn” của cung
đèo này là gì, hình như là cách
gọi con đường rừng hiểm trở dẫn
xuống suối của tộc danh thiểu
số Cill, Lạch bản địa thuở bác sĩ
Yersin chưa tìm ra “Paris của Đông
Dương” thì phải? Nhưng trong
đêm sương thì tên gọi có hề gì,

cung đèo vẫn đẹp như một dòng
sông ánh sáng chảy ngược lên đỉnh
núi. Người ta đang ngày đêm nườm
nượp tìm về Đà Lạt, đến phố lạnh
để yêu sương, yêu thông như thân
tôi vậy mà. Quay lưng lại phía đèo,
ngắm về phố đường Ba tháng Tư,
phôn cho anh bạn bật giùm bóng
đèn an ninh trên vỉ ruồi lầu năm.
Im lặng nhưng anh bạn chiến hữu
làm ngay. Ánh sáng của đèn là khái
niệm sáng rõ rất vật lý nhưng ngắm
làn sương bủa vây làm cái chao
đèn nhỏ dần rồi khuất hẳn, cảm
giác miên man lại tràn ngập. Người
bạn chủ nhân căn nhà cao bê tông
đó của tôi thì ngược lại lắm, bạn
đã khiến tôi ấm áp yên lòng triền
miên cả quãng đời ngụ cư nơi xứ
lạnh. Mỗi lần lỡ đường, buốt tay
trên “cỗ xe hai bánh cà khổ” trong
những chặng bôn ba, rong ruổi tôi
đã chẳng thể nào quên cả cái va li
áo, khăn, tất vớ mà bạn đã mang
đến phòng trọ ngày chân chưa hết
mỏi khi lạc bước vào Đà Lạt. Cũng
chẳng thể nào quên những cú phôn
kiểu “chăn đủ ấm không, tao mang
qua thêm” với giọng “trọ trẹ” của
người vong niên giờ đã cầm bút ấy.
Người “không bình thường”
như bạn đã từng phán thuở trước
còn có cái sở thích cũng... không
bình thường là bơi thuyền trong
hồ Đan Kia - Suối Vàng để “đắm”
sương chìm trong yên lặng gần
như tuyệt đối. Cái xứ Suối Vàng

ấy bình yên và vắng lặng đến bất
ngờ trong mỗi đêm sương khuya.
Ngồi yên trên con thuyền cũng
nằm lặng trên mặt hồ có thể sẽ
thảng thốt nếu như bạn bỗng nhiên
nghe tiếng đớp mồi dũng mãnh
của một chàng cá quả say mồi.
Có thể bạn không tin nhưng với
tôi tiếng động đó không đủ để
phá vỡ bình yên và thinh không
của thung lũng đẹp Đan Kia. Du
khách chen chúc thích những bức
ảnh bên dăm bảy “cụ” thông, yêu
ánh nắng xuyên qua vô vàn vòm
tán lá kim dày đặc đổ vãi vương
trên màu xanh thảm cỏ... Còn tôi,
với trái tim nóng bỏng và cái đầu
lành lạnh bình thản thì lại mê khó
cưỡng sự yên bình, vắng lặng
kỳ lạ của tiếp nối triền rừng thưa
trong vùng thấp thung lũng. Nơi
ấy sao lại giúp ta cảm nhận mọi
thứ diệu vợi đến thế!
Bạn tôi nói đúng. Khi người ta
còn cảm nhận mọi thứ không cụ
thể, còn bạc bạc như sương nghĩa
là người ta không thể quên. Sáu
năm hay dài hơn thế nhiều lần,
nào tôi có quên nổi điều gì nơi phố
hoa, phố lạnh. Có ai đó hình như
là một nhà thơ đã đặt bút: “Năm
tháng trôi đi chẳng biến thành nỗi
nhớ/ Nhưng chỉ một lần gặp gỡ/
Một thoáng nhìn/ Mãi trăn trở
trong nhau”. Mà với tôi thì gần
hai thập kỷ cơ mà. Và nhớ sương
không bàng bạc mà là hiện hữu.

NGUYỄN NGỌC PHÚ

ề với ngày Giỗ Tổ
Hùng Vương 10/3 là về
với thiêng liêng nguồn
cội. Khi đến Đền Hùng,
ta chợt hiểu công đức của các Vua
Hùng thể hiện trong câu đối nhiều
ý nghĩa: “Mở lối đắp nền, bốn mặt
non sông quy một mối/ Lên cao
nhìn rộng, nghìn trùng đồi núi tựa
đàn con”. Mẹ Âu Cơ và cha Lạc
Long Quân được coi như là thủy
tổ của dân tộc ta, là người đã sinh
ra các vị Vua Hùng đáng kính. Vì
thế không phải ngẫu nhiên mà trên
đường từ chiến khu Việt Bắc về Hà
Nội, Bác Hồ kính yêu đã dừng lại
nghỉ ở Đền Hùng. Người ngồi trên
bậc cửa Đền Hạ dặn dò các chiến sĩ
Đại đoàn quân Tiên Phong: “Các
Vua Hùng đã có công dựng nước,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ
lấy nước”. Bởi đất nước Việt Nam
bốn nghìn năm đã trải qua bao cuộc
chiến tranh chống giặc ngoại xâm.
Lưng tựa vào dãy Trường Sơn
hùng vĩ, mặt hướng ra biển Đông
bao sóng gió. Đất nước ấy, dân tộc
ấy vẫn trường tồn mãi mãi, vẫn giữ
nguyên vẹn tiếng Việt - tiếng nói
yêu thương; vẫn giữ nguyên truyền
thống cội nguồn từ bọc trứng
“đồng bào”...
Về với ngày Giỗ Tổ Hùng
Vương là trở về với bao truyền
thuyết cũng như khát vọng của

V

Lễ hội Đền Hùng. Ảnh: Tư liệu

người dân Việt. Người Việt truyền
tụng đến mãi về sau hình tượng
đẹp đẽ, đầy dũng khí và cũng rất
đỗi linh thiêng của linh vật đứng
đầu trong tứ linh đó là Rồng.
Điều này không chỉ phản ánh tính
thẩm mỹ cao của người Việt cổ
mà cùng với óc sáng tạo về “bọc
trăm trứng”, còn cho thấy tâm tư
tình cảm, mong muốn trăm sông
đổ về một dòng cùng cội rễ mà
thống hợp tâm linh đoàn kết 54
tộc người. Ở đó tinh thần gia tộc,
tình nghĩa đồng bào coi như anh
em được khẳng định. Không chỉ ở

Nhớ sương
TRẦN SƠN TÙNG

M

ười tám năm gắn bó với
xứ lạnh rồi xa. Lang
thang kỳ hồ về đô hội
phồn hoa Nam, Bắc. Thả bộ phố
đêm Pleiku, run rẩy đắm mình
trong hơi rét buôn buốt triền rừng
Tam Đảo... Phong phanh đón gió
biển mặn mòi đến ran rát dưới ánh
cao áp vàng rực u u ở biển đêm
Phan Rang - Tháp Chàm... Vậy
mà thấm thoắt đã gần sáu niên hạn
tôi xa xứ sương mù Đà Lạt. Thổn
thức, nhớ. Thổn thức, đê mê mong
và khỏi phải nói là không quên
nổi điều gì tưởng như đã cũ ở phố
thông, phố gió. Kỳ lạ chưa, nhớ
những điều bàng bạc như mù mưa
và nhớ... sương nơi miền yêu ấy
kinh khủng.
Sương mù tạt thẳng vào người
buốt lạnh tầm quãng vào giờ gần
sáng của khoảng hơn hai mươi
năm trước khi chiếc xe đò cà khổ
mất hơn ba mươi tiếng ì ạch từ
miền Trung đưa tôi ném xuống
bến xe đầu đèo Preen đã khiến lữ
khách đắm đuối với sương mù.
Dày đặc kỳ lạ, lạnh lẽo kỳ lạ và cả
ngọt đến khó hiểu nếu bạn “dũng
cảm” há rộng miệng và hít hà
thật sâu cái làn sương đặc quánh
và lãng mạn lúc ấy. Mấy bác xe
thồ chào mời với âm sắc nền nã
nho nhỏ (có lẽ vì quá quen hơi
lạnh xứ núi và cả nếp lịch sự cố

hữu chăng?) nhưng tôi vẫn quyết
định thả bộ theo sương. Người
viết xin thú thật là rất bình yên về
tâm khảm nhưng không cưỡng
nổi sở thích bất ngờ là muốn đưa
tay vuốt lên đầu mình khi sương
đã đẫm mái tóc bơ phờ sau gần
hai ngày vạ vật trên “ông” xe
đò cà khổ. Cái thói lãng mạn…
cuồng cuồng này đã “hành” tôi
hàng trăm đêm suốt quãng cư ngụ
gần hai thập kỷ ở phố núi thân
thương. Kể ra có những sự “không
giống ai” thật đã đời với một kẻ
“lỡ mình học văn, học ngữ” và lỡ
yêu những điều không trùng lặp
cùng ai. Một người bạn cùng xứ
và là đồng nghiệp phán: “Quả thật
mày không bình thường lắm!”.
Chà, chà! Có lẽ bạn tôi đã đúng và
không khôi hài.
Bươn chải để sống, để dựng xây,
để sánh duyên hạnh phúc và để ấm
áp tình người cùng tình đời nơi xứ
lạnh có lúc đến quăng quật bầm
dập nhưng sự keo sơn với gió, với
sương Đà Lạt trong tôi vẫn không
thể nào khác với đêm xưa tận năm
nảo năm nào.
Cái cách tôi chọn điểm chiêm
ngưỡng sương cũng khác người
chăng. Từ đỉnh tình huyền sử
Langbiang lúc bảy giờ sáng một
mùa mưa, trong màn sương mù
dày bất tận và trắng nôn nao hình
như Đà Lạt không tồn tại một...
nóc nhà nào. Tháp sắt Bưu điện

VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT
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Phan Thành Minh dạt dào cảm xúc với thơ thiếu nhi

Bìa tập thơ “Cõng chữ lên non”
của nhà thơ Phan Thành Minh.
ĐAN THANH
Bình và tuyển chọn

T

rong những người làm thơ ở
Lâm Đồng, có thể nói Phan
Thành Minh là một trong số
ít nhà thơ viết đều tay và sung sức.
Từ những năm 80 thế kỷ XX, anh
có thơ đăng trên các báo, tạp chí
trung ương, địa phương và cũng
đã vinh dự nhận tới trên 30 giải
thưởng các loại. Chỉ tính từ năm
2002 đến nay, Phan Thành Minh
đã trình làng 9 tập thơ, trong đó
có tập “Người dựng thành đồng”
(NXB Văn học 2013) viết về cuộc

đời, sự nghiệp và tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.
Thơ Phan Thành Minh khá đa
dạng về đề tài, dung dị ngôn từ
và ăm ắp cảm xúc trữ tình khiến
nhiều nhạc sĩ đồng cảm. Xuất thân
từ quân đội, thơ anh chọn hình
ảnh người lính làm chủ đạo song
không vì thế mà thiếu vắng những
rung cảm mãnh liệt trước chủ đề
tình yêu quê hương - đất nước con người như được thể hiện qua
các tập thơ: The thắt môi trầm
(2004), Hương đất (2005), Vú núi
(2006), Đàn bà (2005)... Một điểm
sáng ở tác giả đã ngoài lục tuần
là trong quá trình làm thơ anh đã
dành một phần không ít thời gian
hòa đồng, quan sát, suy tư, chiêm
nghiệm, dạt dào cảm xúc để viết
cho thiếu nhi. Trong năm 2018,
Phan Thành Minh đã hoàn thành
bản thảo 3 tập thơ: Cõng chữ lên
non, Trứng bông và Hạ thương.
Do điều kiện kinh phí hạn hẹp nên
cuối năm 2018, được sự tài trợ của
Hội VHNT Lâm Đồng, nhà thơ ra
mắt tập “Cõng chữ lên non” (NXB
Văn hóa - Văn nghệ TP HCM).
Trong những năm gần đây khi
xã hội bước vào kinh tế thị trường,
trên văn đàn dường như thưa vắng
hơn những nhà thơ viết về thiếu
nhi. Làm thơ vốn khó song viết về
đối tượng tuổi thiếu thời lại càng
“kén” tác giả. Người viết phải
thực sự có tâm hồn trong trẻo, hồn
hậu; phải có cách nhìn, cách nghĩ,

Chị

cách cảm hồn nhiên, sự liên tưởng
giản đơn mà chất chứa những hình
ảnh thật gần gũi, ngộ nghĩnh, thú
vị, bất ngờ... Và, đòi hỏi cao hơn
là trong từng câu thơ giàu thẩm
mỹ phải hàm chứa tính giáo dục
song không sa vào giáo điều, áp
đặt... Tuy vẫn còn đây đó sự dễ
dãi trong lập tứ, trùng ý nhưng
qua tập “Cõng chữ lên non” với
114 bài thơ, 4 bản nhạc phổ thơ,
Phan Thành Minh đã trải lòng yêu
thương, trân quý và tràn trề hy
vọng dành cho thế hệ “mầm non
là tương lai của đất nước”!
Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng
giới thiệu với độc giả chùm thơ
rút từ tập “Cõng chữ lên non” của
Phan Thành Minh.

Thu chen vào nỗi nhớ
Con đường xanh lá me
Cúc bung vàng trả nợ
Tiếng ve ve ru hè
Lúa đăng đòng mơ ước
Mồ hôi phơi luống cày
Chị là dòng suối mát
Cho đời em xanh cây
Trống trường thôi thúc giục
Nhanh lên nào gió ơi
Quét làm sao cho sạch
Lá vàng rơi rơi rơi...
Ướt đẫm bờ vai nhỏ
Chợ xa chị gánh gồng
Một đời em mắc nợ
Tháng ngày chị long đong.

PHAN THÀNH MINH

Bức vẽ
Say sưa cháu vẽ ông bà
Trán in hằn nếp phong ba tảo tần
Lom khom mẹ cấy lúa xuân
Cánh cò bay khắp đồng gần đồng xa
Vườn trường rực rỡ lá hoa
Chim về ríu rít hót ca gọi đàn
Có cô tóc bím dịu dàng
Bà ơi cháu đấy...
Cháu đang vào trường.

Đồng làng
Chị nồm đưa võng ngọn tre
Con sáo hát xẩm
Chú ve đệm đàn
Lao xao trên cánh đồng làng
Mấy cô cò trắng giăng hàng hái rau
Mèo ngồi bờ ruộng vuốt râu
Tép tôm trốn hết lấy đâu mà rình.

HỒ SƠ TƯ LIỆU

Hun đúc sức mạnh Việt Nam
Năm 2012, tín ngưỡng thờ cúng
Hùng Vương của tỉnh Phú Thọ
được UNESCO công nhận là Di
sản Văn hóa phi vật thể đại diện
của nhân loại. Với bề dày truyền
thống và tính chất đặc biệt,
Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ
hội Đền Hùng đã trở thành lễ
hội mang tính văn hóa tâm linh
lớn nhất ở nước ta.
YÊN NGUYÊN

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ
ngày Giỗ Tổ mồng Mười tháng
Ba”. Hàng năm, đến ngày Giỗ Tổ
và tổ chức lễ hội, con Lạc cháu
Hồng trên mọi miền Tổ quốc hành
hương về Đất Tổ, đến những địa
điểm tổ chức lễ với tấm lòng thành
kính tưởng nhớ Tổ tiên, tỏ lòng
biết ơn công lao dựng nước của
các Vua Hùng và các bậc tiền nhân
của dân tộc. Có thể nói, Giỗ Tổ
Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng
đã trở thành động lực tinh thần của
dân tộc Việt Nam.
Trong tháng ba nguồn cội, Giỗ
Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền
Hùng được tổ chức vừa mang tính

trang nghiêm, vừa quy tụ cộng
đồng qua các hoạt động đa dạng
trong ngày lễ chính là ngày mồng
10 tháng 3 Âm lịch tại Khu Di tích
lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt
Trì, tỉnh Phú Thọ.
Trong hoạt động tâm linh trọng
đại này, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ
hội Đền Hùng diễn ra gồm hai
phần: Phần Lễ và phần Hội.
Trong phần Lễ là nghi thức
dâng hoa của các đoàn đại biểu
Đảng, Chính phủ, các tỉnh, thành
được tổ chức long trọng trên Đền
Thượng. Từ chiều mồng 9, các
làng rước kiệu dâng lễ bánh giầy,
bánh chưng cùng tập trung đông
đủ dưới cổng Công Quán (nơi
đón tiếp khách thập phương).
Sáng sớm hôm sau, các đoàn đại
biểu xếp hàng chỉnh tề đi sau cỗ
kiệu, rước lễ vật lần lượt đi lên
đền trong tiếng nhạc của phường
bát âm và đội múa sinh tiền. Tới
trước cửa Đền Thượng, đoàn đại
biểu dừng lại kính cẩn dâng lễ
vào Thượng cung. Đồng chí lãnh
đạo tỉnh Phú Thọ thay mặt Nhân
dân cả nước (nếu vào năm chẵn là
đồng chí nguyên thủ quốc gia hoặc
lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch dẫn đầu đoàn đại biểu)
thành kính đọc diễn văn Lễ Tổ.

Khu vực Núi Hùng rộn ràng
trong phần Hội. Các hoạt động
văn hóa truyền thống, các trò chơi
dân gian được tổ chức như đấu
vật, bắn nỏ, rước kiệu, hội thi gói,
nấu bánh chưng, giã bánh giầy, thi
kéo lửa thổi cơm, trò diễn “Bách
nghệ khôi hài”, hội rước lúa thần...
Các hoạt động biểu diễn nghệ
thuật chuyên nghiệp như chèo,
kịch nói, hát quan họ, hát xoan,
hội diễn văn nghệ quần chúng
diễn ra sôi nổi, phục vụ đồng bào
về dự hội.
Theo kế hoạch, năm nay, Giỗ Tổ
Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng
được tổ chức trong 3 ngày (từ
ngày 8 đến 10 tháng ba Âm lịch)
tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng,
thành phố Việt Trì; các xã, phường
vùng ven Đền Hùng; các di tích
thờ Hùng Vương và danh nhân,
danh tướng thời Hùng Vương
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Giỗ Tổ
Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng
năm 2019 sẽ có 3 địa phương
cùng tham gia góp giỗ gồm: Cần
Thơ, Nghệ An và Sơn La.
Điểm nổi bật trong lễ hội năm
nay là toàn bộ 13 huyện, thành
phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Phú
Thọ thực hiện dâng hương, tưởng
niệm Vua Hùng theo chương trình

có những nét riêng đặc sắc của
mỗi địa phương. Đồng thời, tỉnh
Phú Thọ vận động mỗi gia đình
làm “mâm cơm tri ân” đảm bảo
trang nghiêm, đầm ấm vào thời
điểm chủ lễ đọc chúc văn nơi Đền
Thượng. Đặc biệt, trước thềm Lễ
hội, ứng dụng công nghệ thông
tin về Đền Hùng đã được ra mắt.
Với ứng dụng này, có cả những
thông tin tổng quan về bề dày văn
hóa truyền thống của dân tộc đến
những tính năng gần gũi như các
điểm tham quan, hướng di chuyển
tại khu vực Đền Hùng...; giúp
đông đảo Nhân dân, du khách
thuận tiện hơn khi tìm hiểu, khám
phá Đất Tổ.
Lâm Đồng - địa bàn Nam Tây
Nguyên dù cách xa Đất Tổ về mặt
địa lý nhưng luôn hướng về nguồn
cội, đang hòa vào dòng chảy tâm
linh nhiều ý nghĩa này. Theo kế
hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương - Đền
thờ Âu Lạc 2019 được tổ chức tại
Khu Du lịch thác Prenn, thành phố
Đà Lạt từ ngày 13/4/2019 đến ngày
14/4/2019 (ngày 9 - 10/3 Âm lịch).
Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương
- Đền thờ Âu Lạc 2019 có chủ
đề “Bản sắc Việt Nam” sẽ diễn
ra với nhiều hoạt động nổi bật
như: Hội thi Trang trí mâm lễ vật

dâng cúng Vua Hùng; Lễ cáo yết;
Đám rước lễ vật dâng cúng Quốc
Tổ; Tế lễ truyền thống và dâng
hương Quốc Tổ; Biểu diễn nghệ
thuật dân gian giới thiệu những
làn điệu dân ca tiêu biểu của loại
hình Đàn ca tài tử Nam Bộ và dân
ca Quan họ Bắc Ninh; Hội thi trò
chơi dân gian; Thi đấu cờ tướng;
Phiên chợ quà quê...
Đây được xác định là một sự
kiện văn hóa tín ngưỡng được tổ
chức với quy mô cấp tỉnh, nằm
trong chuỗi hoạt động chào mừng
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII
- 2019, chào mừng 44 năm Ngày
Giải phóng Đà Lạt - Lâm Đồng và
Giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước.
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội
Đền Hùng hàng năm là cuộc hành
hương mang ý nghĩa tâm linh, bồi
đắp vào dòng chảy văn hóa truyền
thống “uống nước nhớ nguồn”,
đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
của dân tộc Việt Nam anh dũng,
kiên cường, nhân nghĩa, thủy
chung... Đây là ngày hội để củng
cố tình đoàn kết, thương yêu đùm
bọc lẫn nhau của cộng đồng các
dân tộc Việt Nam, truyền thống
văn hóa đáng trân trọng này góp
phần hun đúc sức mạnh Việt Nam.
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Cái nong, cái né... khiến khách Tây thích thú
PHONG VÂN

Đ

ến với tổ dân phố Từ
Liêm 2 vào những ngày
cuối mùa khô, đây là
thời điểm nông nhàn
của nông dân trồng cà phê. Tôi
ghé thăm nhà ông Nguyễn Văn
Phúc đang là lúc ông hướng dẫn
cho du khách các công đoạn để
làm ra một chiếc nong tằm. Ông
kể, quê ông vốn ở Hà Nam, nơi
có nghề đan mây tre truyền thống,
làm ra những vật dụng thân thuộc
với đồng quê, bình dị và mộc mạc
như: các loại rổ, rá, dần, sàng hay
quang gánh, thúng mủng, gầu
tát nước, nong, nia, cót thóc…
Khoảng 20 năm trước, thấy bà con
nuôi tằm ở vùng đất kinh tế mới
dùng nhiều nong, né mà phải đi
mua ở xa, từ đó chúng tôi chuyển
sang nghề làm nong, né, đũi phục
vụ cho người nuôi tằm. Giờ nong,
né của xóm bán khắp vùng tằm
Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông,
nhiều người tận Đắk Lắk cũng
sang đây lấy hàng. Nghề mây tre
đan vẫn chỉ được coi là một nghề
phụ của người dân tranh thủ làm
khi lúc nông nhàn để kiếm đồng ra
đồng vào. Gia đình nào cũng duy
trì nghề đan lát của cha ông, cứ
thấy nhà này làm, nhà khác cùng
làm nên hiện tại ở đây có khoảng
20 nhà làm nghề đan nong, né.
Riêng gia đình ông Phúc, cả 2
vợ chồng đều làm nên mỗi ngày
có thể sản xuất ra được 4 - 5 sản
phẩm nong, né, đũi, cót các loại.
Ngoài cung cấp cho những hộ
dân có nhu cầu nuôi tằm; các mặt
hàng đẹp có mẫu mã, kiểu dáng,
đa dạng về sản phẩm còn “chắp
cánh” cho mây tre đến tay những
người yêu thích sản phẩm từ “tre

Nếu bạn đi cung đường du lịch từ Đà Lạt xuống thị trấn Nam Ban (Lâm Hà), bạn sẽ bắt gặp những
hàng dãy cót, nong, tre cật... được phơi khắp đường. Đó là nguyên liệu để người dân đan lát nong,
né bán cho người nuôi tằm. Và cái nghề xa xưa làm khi lúc nông nhàn lại có “sức hút” lượng lớn
khách du lịch nước ngoài đến tham quan, chiêm ngưỡng...

Anh David và bạn gái cực kỳ thích thú với nghề đan nong, né ở tổ dân phố Từ Liêm 2. Ảnh: P.Vân

xanh xanh tự bao giờ”. Đó là khi
những chiếc nong, nia, dần, sàng...
phần lớn được các homestay, nhà
hàng, quán cà phê ở Đà Lạt cũng
đặt làm những sản phẩm bằng
mây tre để làm vật trang trí, tạo
không gian thuần Việt và còn
phù hợp với xu hướng ưa chuộng
những sản phẩm từ thiên nhiên,
thân thiện với môi trường.
Để làm nên một sản phẩm đối
với người thợ đan lát đó là một
nghệ thuật. Sản phẩm tre càng
đòi hỏi nhiều công phu, tỉ mỉ, qua
nhiều công đoạn của người thợ
mới tạo nên được. Các sản phẩm
nong, né được làm từ lồ ô, một
loại tre phổ biến tại Lâm Đồng.
Lồ ô được trồng và chở ra từ Đam

Rông, bà con ở đây mua với giá
300 đồng/kg. Sau đó được phơi
khô hay tùy đơn hàng theo yêu
cầu mà người làm phải ngâm tre
để tránh mối mọt. Kế tiếp mới tới
công đoạn phân tách lồ ô ra thành
khúc để làm đũi, uốn tròn làm cạp
nong, tách thành nan để đan nong,
né, cót quây dâu...
Bên cạnh giá trị về mặt kinh tế,
xã hội mà nghề mây tre đan mang
lại thì hiện nay làng nghề đang
dần trở thành địa chỉ có tiềm năng
khai thác du lịch và phát triển các
tour, tuyến du lịch làng nghề, du
lịch cộng đồng. Chính sự độc đáo
từ khâu nguyên liệu đến quy trình
sản xuất thủ công để tạo ra những
sản phẩm đặc sắc thuần Việt chứa

đựng nền văn minh lúa nước
của làng nghề đã rất hấp dẫn,
thu hút sự quan tâm hiếu kỳ của
du khách, đặc biệt là đối tượng
khách nước ngoài.
Vì vậy, bên cạnh làng nghề
trồng dâu nuôi tằm, có thể khẳng
định nghề đan lát cũng là một
trong những yếu tố có thể đưa vào
khai thác, thu hút du lịch tại đây.
Đã từ lâu làng quê yên bình là
điểm đến của nhiều du khách nước
ngoài cùng với những sản phẩm từ
nghề truyền thống mà những sản
phẩm thủ công từ tre, trúc là một
ví dụ. Du khách đến thăm làng
nghề có thể được “mục sở thị”
thấy người dân với đôi bàn tay linh
hoạt, điêu luyện của mình thực hiện

thành thục các thao tác để tạo ra các
sản phẩm. Anh David (du khách
Mỹ) chia sẻ, đây là lần đầu tiên tôi
được chứng kiến từ đầu tới cuối
công đoạn làm ra một chiếc nong
tằm. Tôi đặc biệt yêu thích những
sản phẩm làm từ những vật liệu
thiên nhiên như tre, gỗ... Tôi sẽ mua
một sản phẩm nhỏ có thể mang đi
được như quạt, bình hoa trang trí.
Đây thật sự là điểm rất hấp dẫn và
thu hút sự thích thú của tôi cũng
như các bạn du khách khác.
Tiềm năng phát triển du lịch ở
đây rất lớn xuất phát từ chính nội
tại của việc sản xuất trong làng
nghề, đến đây du khách không chỉ
du lịch tham quan làng nghề mà
còn có thể kết hợp du lịch tâm linh
và du lịch sinh thái thác Voi.
Ông Phúc cho biết, lượng khách
du lịch đến với làng nghề đan
nong, né Từ Liêm 2 ngày một
đông, có ngày người dân đón đến
30 - 40 lượt du khách đến tham
quan. Để gắn sự phát triển của
làng nghề, tạo động lực kích cầu
du lịch hơn nữa, trong thời gian tới
cần tập trung phát triển hơn nữa
nguồn vốn đầu tư cũng như nguồn
nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất
của làng nghề thông qua chương
trình hỗ trợ sản xuất, thành lập
HTX sản xuất theo quy mô lớn,
chứ không phải như hiện tại mạnh
nhà ai nhà nấy làm. Đặc biệt, cần
đa dạng hóa các sản phẩm đáp ứng
thị hiếu của thị trường cũng như
của du khách. Kết hợp các công ty
du lịch xây dựng các tour du lịch
phục vụ du khách tham quan làng
nghề mang tính chuyên nghiệp, để
cho du khách trong và ngoài nước
biết đến những làng nghề thủ công
truyền thống còn hiển hiện ở thị
trấn Nam Ban.

Về Đồng Tháp thăm làng chiếu Định Yên
Đồng Tháp không chỉ nổi
tiếng với màu xanh bạt ngàn
của những cánh đồng lúa, với
những đầm hoa sen ngào ngạt
hương thơm, mà còn được biết
đến là nơi có nhiều làng nghề
truyền thống hàng trăm tuổi,
trong đó nổi bật nhất phải
nhắc đến là làng chiếu Định
Yên. Làng nghề làm chiếu này
mới đây đã được công nhận là
Di sản Văn hóa phi vật thể, trở
thành thương hiệu nổi tiếng
khắp mọi miền đất nước.
NGUYÊN THI

L

àng chiếu Định Yên thuộc
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng
Tháp, đã hình thành từ hàng
trăm năm nay. Chúng tôi đến Định
Yên vào buổi sáng trời nắng khá
đẹp. Nhờ có hẹn trước nên chúng
tôi được một cán bộ xã cùng một
số người dân tham gia làm du lịch
cộng đồng để quảng bá làng nghề
chờ đón ngay ở phía trước cổng

Chiếu Định Yên hiện là thương hiệu nổi danh cả nước.
Công đoạn đóng gói sản phẩm ở HTX chiếu Định Yên. Ảnh: N.Thi

chào của xã và dùng xe honda chở
chúng tôi len lỏi vào tận từng ngõ
ngách của các ấp tham quan, tìm
hiểu về làng nghề truyền thống
này. Không chỉ phía trước những
khoảnh sân, hiên nhà, mà dọc
những con đường nối từ ấp này
sang ấp kia trải bê tông vừa được
đầu tư theo chuẩn nông thôn mới
khá sạch đẹp cũng được người dân

hai bên đường tận dụng để phơi
lác và chiếu.
Người dân vô cùng thân thiện
và sẵn sàng trò chuyện để giải
thích hay cung cấp thông tin cho
khách về nghề truyền thống của
họ. Chúng tôi ghé thăm gia đình
cô Tám Hoa, gặp cô đang ngồi
dệt chiếu bên hiên nhà. Cô cho
biết, hai năm nay gia đình được

Chợ chiếu nổi họp cả ngày và đêm.
Ảnh: N.Thi

hỗ trợ vay vốn để mua máy dệt
nên ngoài thời gian làm ruộng
là cả nhà lại tranh thủ ngồi dệt
chiếu. “Dệt máy vừa nhanh, sản
phẩm lại đẹp hơn nên hiện tại hầu
hết người dân trong xã cũng đã
chuyển từ dệt tay sang dệt máy.
Thu nhập từ nghề này tăng lên
thấy rõ”.
Nếu trước đây, dệt chiếu cho

thu nhập khá thấp và bà con khó
có thể làm giàu từ nghề này do số
lượng ít, tốn công thì vài năm trở
lại đây, làng chiếu Định Yên nhờ
thay đổi tư duy, sáng tạo hơn trong
mẫu mã, đầu tư công nghệ hiện
đại hơn nên lại trở thành kế sinh
nhai và làm giàu của không ít hộ
dân trong xã....
XEM TIẾP TRANG 11
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CHUYÊN MỤC THANH NIÊN

Tạo điều kiện để thanh niên cống hiến và trưởng thành
Thực hiện Nghị quyết 25 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng
khóa X và Chương trình hành
động của Tỉnh ủy, 10 năm qua,
huyện Đam Rông đã dành nhiều
sự quan tâm để tạo môi trường
cho lực lượng thanh niên sinh
hoạt, cống hiến và trưởng thành.

Đó là cơ sở để tìm ra những nhân
tố điển hình, ưu tú kịp thời nhân
rộng. Điều đó đã tạo sự lan tỏa
rất lớn trong thanh niên. Anh Ngô
Văn Thành - Bí thư Xã đoàn xã Đạ
K’Nàng cho biết: “Chính quyền địa
phương rất quan tâm đến hoạt động
đoàn, tạo nhiều điều kiện để thanh
niên được chứng minh sức trẻ.
Đơn cử như việc hỗ trợ thực hiện
các chương trình vay vốn, tổ chức
các hoạt động tập hợp thanh niên,
hỗ trợ các thanh niên nghèo vượt
khó... Nhờ vậy, đã có nhiều mô
hình được thực hiện thành công.
Đơn cử như mô hình nuôi thỏ và
rang xay cà phê sạch của đoàn viên
Trần Văn Thân, đoàn viên Triệu
Văn Hồng (thôn Păng Dung), mô
hình sản xuất cà phê của đoàn
viên Triệu Văn Lưu (thôn Păng
Bah)...”. Bên cạnh đó, huyện và
Huyện đoàn cũng có nhiều chính
sách hỗ trợ thanh niên phát triển
kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến
thời điểm hiện tại, vốn vay thông
qua Ngân hàng CSXH huyện cho
thanh niên đạt trên 28 tỷ đồng. Nhờ
vậy, vai trò của tổ chức đoàn trong
đồng hành cùng thanh niên phát
triển kinh tế được khẳng định và có
đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát
triển kinh tế - xã hội của huyện.
Chị Nguyễn Thị Nhung - Bí thư
Huyện đoàn Đam Rông, cho biết:

“Xác định lấy địa bàn dân cư làm
trọng tâm để triển khai nhiệm vụ,
Huyện đoàn Đam Rông đã không
ngừng thay đổi phương thức hoạt
động để bám cơ sở, thu hẹp nhanh
các tổ chức đoàn yếu kém. Cụ
thể: Vận động xây dựng quỹ ở chi
đoàn, trao đổi kinh nghiệm hoạt
động đoàn giữa các khu dân cư, đối
thoại trực tiếp với lãnh đạo huyện,
tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu
tú cho Đảng. 10 năm qua đã có trên
2.500 đoàn viên mới được kết nạp,
tăng sức mạnh cho tổ chức đoàn.
Hiện nay, lực lượng thanh niên
ngày càng khẳng định được vị trí,
vai trò. 100% bí thư đoàn các xã
là đảng viên. Tỷ lệ đảng viên mới
kết nạp là đoàn viên thanh niên đạt
từ 40 - 50% hàng năm. Trong 10
năm qua, lực lượng đoàn đã giới
thiệu trên 1.000 đoàn viên ưu tú
cho Đảng bồi dưỡng xem xét. Và
phân nửa trong số đó vinh dự được
đứng vào hàng ngũ của Đảng, bằng
70,9% số đảng viên mới được kết
nạp của toàn Đảng bộ”.
Với tư tưởng nhất quán là phát
huy vai trò xung kích, chủ lực của
thanh niên, bởi thế lực lượng này
đã được đặt đúng vị trí trong các
chương trình phát triển kinh tế - xã
hội của huyện. Vai trò của Đoàn Hội ngày càng được nâng lên, xứng
đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tốt nghiệp đại học, trong khi bao bạn bè trang lứa còn đang chật vật xin việc thì Phạm Thị Ân - cô
gái sinh năm 1994 (xã Ninh Gia, Đức Trọng) đã mạnh dạn chọn lối đi riêng với dự án khởi nghiệp dù
còn đó khó khăn, vất vả và cả thất bại...

phải đi chậm mà chắc. Em phải
đặt mục tiêu cho từng giai đoạn,
mà trước mắt trong 6 tháng đầu
năm 2019 là tập trung phát triển
tại thị trường miền Trung”.
Rút kinh nghiệm từ dự án trước,
lần này, Ân thường xuyên đưa sản
phẩm của mình đến với các cuộc
thi khởi nghiệp, chợ phiên và ngày
hội khởi nghiệp tại Hà Nội và TP
Hồ Chí Minh, tham gia Diễn đàn
kết nối doanh nghiệp và ý tưởng
khởi nghiệp Lâm Đồng. Cuối
tháng 11/2018, dự án khởi nghiệp
rượu nấm Linh chi Gaco được
lựa chọn là 1 trong 100 ý tưởng
khởi nghiệp năm 2018 của Tỉnh
Đoàn Lâm Đồng, lọt vào top 17
dự án nhận được sự hỗ trợ từ Đề
án 740 (Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp
tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 của
UBND tỉnh).
Đã từng được học về mô hình
khởi nghiệp tinh gọn lúc còn ở
Huế, Ân áp dụng mô hình này
cho dự án khởi nghiệp của mình.
Hiện tại, Công ty TNHH Hồng
Ân có 18 nhân viên và cô gái 25
tuổi Hồng Ân là Giám đốc. Khi
được hỏi rằng, trở thành người
điều hành của công ty khi tuổi đời
còn rất trẻ, em có gặp khó khăn
gì không, Ân đã cười nói rằng:
Đã khởi nghiệp thì không được
để mình buồn lâu, thay vào đó,
em đọc thêm sách, tham gia thêm
nhiều khóa học, học hỏi thêm từ
nhiều anh chị khởi nghiệp đi trước
để bổ sung những điều mình còn
thiếu sót”.

HOÀNG MY

Đ

am Rông hiện có trên
12 ngàn đoàn viên,
thanh niên, chiếm trên
25% dân số. Đa phần
là thanh niên nông thôn (trên
80%), với hơn 70% trong số đó
là thanh niên người DTTS. Bà
Đa Cát K’Hương - Phó Bí thư
Huyện ủy nhận định: Thực hiện
Nghị quyết 25, hơn 10 năm qua,
lãnh đạo huyện đã ban hành các
nghị quyết chuyên đề và có nhiều
chỉ đạo để các đơn vị liên quan
cũng như các địa phương triển
khai nhiều phương án nhằm nâng
cao chất lượng và số lượng thanh
niên. Theo đó, công tác giáo dục
lý tưởng, đạo đức và ý thức công
dân cũng như các hoạt động tuyên
truyền giáo dục pháp luật cho
thanh niên được đặc biệt quan

Việc quan tâm của chính quyền địa phương cũng như sự chủ động của Huyện đoàn,
đã tạo môi trường thuận lợi để thanh niên trưởng thành và cống hiến. Ảnh: H.My

tâm. Những nội dung này được
thực hiện thường xuyên bằng
cách lồng ghép trong tất cả các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, các
phong trào thanh niên, hoạt động
về nguồn... Ngoài ra, để tạo nền
tảng tri thức cho thanh niên, nhiều
chương trình hỗ trợ thanh niên
hoàn thành bậc học phổ thông đã
được thực hiện hiệu quả. Điển
hình như việc chi trả trợ cấp cho
học sinh nghèo trong huyện đúng
đối tượng và kịp thời. Đồng thời,
phối hợp với các ban, ngành để
cán bộ trong tuổi Đoàn được theo
học các lớp chính trị, tin học, tiếng
K’Ho... nhằm nâng cao trình độ

chuyên môn cũng như hiểu biết xã
hội cho thanh niên. Nhờ vậy, hiện
nay số cán bộ trẻ nắm giữ nhiều
vị trí quan trọng cấp huyện, xã
ngày càng tăng, trong đó có cán bộ
Đoàn. Theo thống kê từ Huyện ủy
Đam Rông, thực hiện Đề án 600,
Đam Rông đã bố trí 5 đoàn viên
thanh niên về làm Phó Chủ tịch
UBND các xã. Đề án 500 có 7 cán
bộ là đoàn viên thanh niên được
bố trí nhiệm vụ. Đề án 50 có 3
đoàn viên về công tác ở xã.
Ban Thường vụ Huyện Đoàn
Đam Rông đã chú trọng gây dựng,
ươm mầm, hỗ trợ để các mô hình
thanh niên làm kinh tế phát triển.

Chuyện của nữ giám đốc 25 tuổi
VIỆT QUỲNH

Từ thuốc trừ sâu
thảo dược
Trước khi chọn Lâm Đồng làm
nơi bắt đầu cho dự án của mình,
từ lúc đang là sinh viên Khoa Bảo
vệ thực vật, Trường Đại học Nông
lâm Huế, Phạm Thị Ân đã được
cộng đồng khởi nghiệp ở Huế
biết đến khi đoạt giải nhì Cuộc thi
“Khởi nghiệp sáng tạo Huế năm
2016” với đề tài “Thuốc trừ sâu
thảo dược”.
Với nguyên liệu chính là ớt, tỏi,
gừng, riềng và rượu được xay, giã
nát và pha chế với tỷ lệ phù hợp,
đề tài của Ân được Ban giám khảo
đánh giá cao về tính ứng dụng,
nguyên liệu dễ mua, thân thiện
với môi trường và quan trọng hơn
nữa là khả năng chuyển giao công
nghệ, nếu nông dân chịu khó học
hỏi cũng có thể tự sản xuất.
Quá trình thử nghiệm đưa sản
phẩm thuốc trừ sâu thảo dược đến
với đồng ruộng, Ân nhận được
nhiều lời khen từ các hộ nông dân,
công nhận hiệu quả mà thuốc đem
lại. Đó là động lực để sau cuộc
thi, Ân cùng các bạn trong nhóm
mạnh dạn đăng ký nhãn hiệu
“NIM” cho sản phẩm thuốc trừ
sâu thảo dược của mình với slogan
“Rau sạch hơn, giá trị cao hơn”.
Tháng 12/2016, Công ty cổ
phần Ứng dụng Nông nghiệp
sạch Hồng Ân ra đời ngay khi
Ân tốt nghiệp đại học với những
non nớt và nhiều bỡ ngỡ. “Lúc

đó, em cũng sợ nhưng nghĩ kiến
thức được học không chỉ để làm
thuê, mà có thể vận dụng tự làm
ra sản phẩm của chính mình, tạo
được việc làm cho người khác.
Nếu không thử, chắc chắn không
có thành công” - Phạm Thị Ân
chia sẻ.
Thế nhưng, không có sự bắt đầu
nào là dễ dàng. Nơi miền Trung
nắng lắm mưa nhiều không hoàn
toàn phù hợp với việc ứng dụng
sản phẩm, Ân và nhóm bạn khá
chật vật trong việc tìm kiếm thị
trường. Một mình xách balo đi
khắp các tỉnh, thành để tìm kiếm
và khảo sát, Ân quyết định chuyển
công ty vào Lâm Đồng - nơi có
nhiều nông trại, gia trại hoa quả,
rau củ sạch để mở rộng thị trường.
Mặc dù cố gắng nhiều, nhưng
dự án của Phạm Thị Ân vẫn chịu
thất bại khi số lượng khách hàng
tiếp cận không như mong đợi và
sản phẩm chưa thật sự phù hợp
với nền nông nghiệp nơi đây. Ân
buộc phải dừng dự án thuốc trừ
sâu thảo dược, để bắt đầu một dự
án khác. Ân vẫn thẳng thắng thừa
nhận rằng: “Đó là giai đoạn em bị
khủng hoảng cả về tinh thần lẫn
tài chính. Nhưng thất bại đã dạy
cho em nhiều bài học quý giá để
em có thể áp dụng cho dự án sau
này của mình”.

Phạm Thị Ân bên sản phẩm khởi nghiệp của mình. Ảnh: V.Quỳnh

Đến rượu nấm linh chi
Nhanh chóng vượt qua những
khủng hoảng sau thất bại của dự
án đầu tiên, Ân tiếp tục suy nghĩ,
quyết tâm phải tạo ra một sản
phẩm để tự mình làm chủ. Với
“vốn liếng” là kiến thức nghiên
cứu về nấm linh chi trong suốt
những năm học đại học, em nghĩ
đến rượu nấm linh chi khi vừa đáp
ứng nhu cầu lớn của thị trường,
vừa đảm bảo an toàn và sức khỏe
cho người tiêu dùng.
Nghĩ là làm, cô gái đến từ Thanh
Hóa vẫn kiên trì bám trụ lại vùng
đất Ninh Gia, Đức Trọng, ban
ngày làm chuyên viên sản xuất tại
Công ty VinEco, ban đêm lại cùng
cộng sự miệt mài ngâm, ủ, đưa ra
sản phẩm thử nghiệm rồi lại thay

đổi theo góp ý của những người
thử. Cứ như vậy một năm trời, đến
tháng 5/2018, sản phẩm được hoàn
thiện và Phạm Thị Ân mạnh dạn
tung ra thị trường rượu nấm linh
chi mang thương hiệu Gaco, nhận
được phản hồi tốt từ khách hàng.
Tháng 3 vừa rồi, Ân vừa đưa
sản phẩm của mình tiếp cận 2 thị
trường mới là Đà Nẵng và Quảng
Nam, bên cạnh những thị trường
đã được xây dựng trước đó là Nha
Trang, Hà Nội, Đắk Lắk và TP Hồ
Chí Minh. Với số vốn 350 triệu
đồng ban đầu, doanh thu mà Ân
đạt được từ tháng 5/2018 đến cuối
năm đã đạt trên 1 tỷ đồng. Đó là
thành công bước đầu, nhưng chưa
phải là tất cả, bởi theo Ân: “Em
muốn đi một con đường dài, nên
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Chỉnh lý, phục dựng để bảo tồn và trao truyền di sản
văn hóa truyền thống
NHẬT QUÂN

V

ừa mới đây, Trung tâm Văn
hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh
Lâm Đồng tổ chức báo cáo
Chương trình sưu tầm, hệ thống
hóa, chỉnh lý dân ca và phục dựng Lễ hội
Đoàn viên của đồng bào Chu Ru, huyện Đơn
Dương. Sau 6 tháng đi thực tế sưu tầm, điền
dã, nghiên cứu…, Trung tâm đã thu hoạch
được 4 sản phẩm, với sự cộng tác của 2 cố
vấn về văn hóa Chu Ru là nghệ nhân Ma Bio
(xã Lạc Xuân) và nhạc sĩ Kra Jan Dick; cùng
người chắp bút xây dựng ý tưởng kịch bản,
đạo diễn sưu tầm là ông Nguyễn Vũ Hoàng
- người đã có nhiều chục năm làm công tác
văn hóa nghệ thuật tại tỉnh Lâm Đồng và rất
tâm huyết với văn hóa các dân tộc Nam Tây
Nguyên.
4 sản phẩm thu được là 2 bộ văn bản về
dân ca Chu Ru và Lễ hội Đoàn viên của
người Chu Ru; 1 bộ CD các bài dân ca Chu
Ru và 1 bộ DVD phục dựng Lễ hội Đoàn
viên. Từng đó mới chỉ là thỏa mãn được một
phần khát vọng của những người dân Chu Ru
và tâm huyết của những người yêu văn hóa
dân gian và nghệ thuật dân tộc; qua đó góp
phần gióng lên hồi chuông báo động về sự
mất dần các di sản văn hóa truyền thống và
sự cần thiết của công tác sưu tầm, chỉnh lý,
hệ thống hóa, phục dựng, trao truyền và lưu
trữ vốn văn hóa truyền thống của các dân tộc
một cách bền vững và có cơ hội quảng bá ra
thế giới.
Lễ hội của nhiều dân tộc Việt Nam, đặc
biệt là dân tộc Tây Nguyên hầu như đều
được tổ chức trong không gian văn hóa
cồng chiêng. Nhà nghiên cứu Linh Nga
Nie Kdăm, khẳng định có nhiều điều đáng
tiếc trong việc giữ gìn và trao truyền di sản
nhân loại Cồng chiêng chỉ có ở Việt Nam.
Dù đã hơn 13 năm được công nhận là kiệt
tác di sản đại diện cho nhân loại, nhưng ảnh
hưởng của cồng chiêng đối với đời sống
cộng đồng còn ít lắm. Được truyền dạy, lớp
trẻ rất thích, nhưng thực ra, chỉ đến khi có
lễ hội, các cháu mới có cơ hội biểu diễn. Và

Vấn đề bảo tồn và trao truyền di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc luôn là
mong mỏi của các thế hệ. Nhiều người đã cố gắng và bằng nhiều hình thức khác
nhau, nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của người khác, nhất là với giới trẻ.
Công tác sưu tầm, hệ thống, chỉnh lý và phục dựng đang được xem là một trong
những cách tạo ra cơ sở bảo tồn và trao truyền hữu hiệu.

Đồng bào dân tộc Chu Ru với các lễ hội truyền thống. Ảnh: N.Q

việc truyền dạy chỉ thiên về sử dụng cách
đánh cồng chiêng mà không truyền dạy tổng
thể văn hóa dân gian (các nghi thức, bản
nhạc, bài hát dân gian…). Dù vậy, trong các
phương thức trao truyền thì sự trao truyền ở
nhà thờ là hiệu quả nhất. Bởi bất cứ nghi lễ
nào làm ở nhà thờ đều có cồng chiêng.
Quá trình sưu tầm, chỉnh lý, phục dựng
của Trung tâm VHNT tỉnh Lâm Đồng có sự
hỗ trợ đắc lực của Linh mục Nguyễn Đức
Ngọc - quản xứ Giáo xứ Ka Đơn. Với gần
50 năm gắn bó với núi rừng Tây Nguyên
(từ năm 1972), ông đã xây dựng một bảo
tàng dân tộc Chu Ru, dù với ông chỉ là một
phòng trưng bày nhỏ trong nhà thờ Ka Đơn;
nhưng với hàng ngàn vật thể, mà mỗi vật
thể lại là một câu chuyện trong đời sống
vật chất, văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng…
của người Chu Ru, bảo tàng văn hóa Chu

Ru không chỉ là một kho di sản mà là một
địa chỉ nghiên cứu văn hóa dân tộc Tây
Nguyên. Và đặc biệt, cồng chiêng, khèn
trống, đồng la của bảo tàng luôn được sử
dụng bởi chính các chàng trai, cô gái Chu
Ru trong các buổi thánh lễ, trong đám tang,
đám cưới, hay trong những ngày hội…
Bà Tounel Ma Bio (60 tuổi), dân tộc Chu
Ru ở thôn Diom, xã Lạc Xuân, là người nhiều
năm lặng lẽ khôi phục và truyền dạy dân ca,
cồng chiêng, dân vũ cho các thế hệ trẻ dân tộc
Chu Ru ở xã Lạc Xuân. Với sự giúp sức của
bà, nhạc sĩ Kra Jan Dick, Trung tâm VHNT
tỉnh Lâm Đồng đã ghi âm các làn điệu dân ca
do nghệ nhân sưu tầm mà chưa công bố; ghi
chép ý nghĩa, xuất xứ, thẩm định từ các nghệ
nhân, nhà nghiên cứu dân tộc Chu Ru và các
chuyên gia âm nhạc thực hiện ký âm và hoàn
chỉnh bằng văn bản các bài dân ca mới sưu

tầm; tập cho các nghệ nhân người Chu Ru
biểu diễn; hòa âm, phối khí với các nhạc cụ
dân gian Chu Ru; thu âm và hoàn thành các
bài dân ca Chu Ru…
Lễ hội Đoàn viên (Tơigum Pơtom) là lễ hội
cứ 3 năm được tổ chức một lần, quy tụ những
người Chu Ru trong vùng, những người Chu
Ru đi xa xứ làm ăn sinh sống cũng 3 năm cứ
có điều kiện là trở về quê hương… Vào ngày
ấy, buôn làng đông vui, rộn rã tiếng cười,
chào. Điểm nhấn là không gian Đêm Văn hóa
Chu Ru. Cả buôn làng tụ tập tại nhà tổ, sau
nghi lễ cúng tế của già làng là không gian văn
hóa - ẩm thực xuyên suốt với các làn điệu dân
ca, dân vũ trong tiếng cồng chiêng, kèn trống
thánh thót, vang vọng…
Ông Hoàng Mạnh Tiến - Giám đốc Trung
tâm VHNT tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Đề
tài: “Sưu tầm, chỉnh lý dân ca, dân vũ và hệ
thống hóa dân ca của đồng bào Chu Ru ở
thôn Lạc Xuân, huyện Đơn Dương” là quá
trình điền dã, sưu tập, hệ thống hóa, chỉnh
lý dân ca và phục dựng lễ hội. Chúng tôi
đang thực hiện chức năng của Trung tâm là
sưu tầm và gìn giữ, để có tài liệu làm cơ sở
nghiên cứu hay thực hiện làm chương trình
văn hóa dân gian. Còn để đi xa hơn như phục
vụ du lịch hay có một bản số hóa hoàn chỉnh
thì cần phải chỉnh sửa và hoàn thiện nhiều
hơn về hình thức, kỹ thuật…
Bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam
là tài sản vô giá, là linh hồn của mỗi dân tộc
được lưu truyền từ đời này sang đời khác kéo
dài cả ngàn năm; nhưng ngày càng mai một,
mất đi hoặc biến dạng theo thời gian và sự ra
đi của các nghệ nhân tiêu biểu. Việc sưu tầm,
hệ thống hóa, chỉnh lý dân ca và phục dựng
Lễ hội Đoàn viên của đồng bào Chu Ru mà
Trung tâm VHNT tỉnh Lâm Đồng vừa thực
hiện là một công việc ý nghĩa, mở đầu cho
công tác bảo tồn và trao truyền di sản văn
hóa một cách có cơ sở, từ chính những con
người có tâm huyết và yêu quý vốn văn hóa
truyền thống của dân tộc. Đây cũng là cơ sở
để tạo điều kiện cho các bài dân ca, dân vũ,
lễ hội hòa nhập vào trong đời sống của Nhân
dân và lan tỏa trong cộng đồng.

Truy tố 4 đối tượng cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản
Công an huyện Đức Trọng cho biết, đơn
vị đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng
đề nghị truy tố 4 bị can ra tòa về 2 tội danh
“Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”
và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Trước đó, chiều tối ngày 5/1/2019, Công
an huyện nhận trình báo của bà Hoàng Thị
Toàn (SN 1968) ở thôn Tân Hưng, xã Tân
Thành, vào chiều cùng ngày có 2 đối tượng
đến nhà đòi nợ, uy hiếp rồi chiếm đoạt của
bà chiếc xe máy BKS 49N6-8473.
Tiến hành điều tra, Công an huyện
Đức Trọng đã làm rõ, tháng 8/2018, bà
Toàn có vay của tiệm cầm đồ Minh Huy
ở 68 Tân Hiệp, xã Tân Hội, huyện Đức
Trọng do Nguyễn Minh Huy (SN 1975),
hộ khẩu tại Tổ 1, thị trấn Liên Nghĩa làm
chủ 12.200.000 đồng với lãi suất 5.000
đồng/1.000.000 đồng/1 ngày. Đến đầu
tháng 1/2019 bà Toàn không còn khả năng
đóng lãi và tiền gốc đúng hẹn, chiều ngày
5/1 Nguyễn Hồng Phi (SN 1996), hộ khẩu
tại Thôn 3, xã Ea Ktur, huyện Cư Kun,
tỉnh Đắk Lắk là người làm thuê cho Huy
gọi điện yêu cầu bà Toàn trả tiền. Bà Toàn

Bị can Nguyễn Minh Huy làm bản tự khai lý lịch
trước khi được tại ngoại.

hẹn hôm sau sẽ mang tiền đến tiệm cầm
đồ trả nhưng ngay lập tức Huy sai Phi và
và người làm thuê cho Huy là Giàng Ngọc
Trọng (SN 1987), trú tại 44/11 Sư Vạn
Hạnh, Tổ 3, thị trấn Liên Nghĩa mang
theo 1 bình xịt hơi cay, 1 bình xịt sơn và
gậy 3 bằng kim loại đến nhà bà Toàn đòi

nợ. Mặc cho bà Toàn xin khất đến ngày
mai sẽ mang tiền đến trả nhưng Phi và
Trọng uy hiếp đòi hốt cà phê và lấy xe
máy để trừ nợ.
Mở rộng điều tra, Công an huyện Đức
Trọng xác định, ngoài việc kinh doanh
cầm đồ, Huy còn cho người dân khu
vực các xã Tân Hội, Tân Thành vay
tiền dưới hình thức tín chấp, trả góp
hàng ngày, hàng tuần với lãi suất 5.000
đồng/1.000.000 đồng/ngày. Để thực hiện
việc này, Huy đã thuê Võ Hoàng Vinh
(SN 1976), hộ khẩu tại thôn Ngãi Lộ 2,
xã Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc
Trăng đến ở tại tiệm cầm đồ để quản lý,
ghi sổ sách và thu nợ, nếu người vay
không trả tiền đúng hạn Trọng và Phi sẽ
trực tiếp đến nhà gây áp lực.
Theo đó, từ tháng 9/2018 đến tháng
1/2019, Huy cùng đồng bọn đã thực hiện
375 giao dịch cho người dân trong khu vực
vay tiền (trong đó đã hoàn tất 275 giao dịch,
100 giao dịch đang thực hiện) với tổng số
tiền gốc cho vay là 2.425.500.000 đồng và
đã thu lãi 485.100.000 đồng, tương đương
lãi suất 182,5%/năm.

Công an huyện Đức Trọng đã chứng minh
số tiền Huy thu lợi bất chính từ cho vay tiền
là 219.300.000 đồng. Quá trình điều tra,
Huy thừa nhận toàn bộ nội dung sự việc.
Ngày 7/1/2019, Công an huyện Đức Trọng
đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can Huy, Vinh,
Trọng và Phi về hành vi “Cho vay lãi nặng
trong giao dịch dân sự” và lần lượt bị bắt
tạm giam các bị can ngay sau đó.
Quá trình điều tra xác định hành vi của
Phi và Trọng hội đủ yếu tố cấu thành tội
“Cưỡng đoạt tài sản” nên ngày 8/1/2019,
Công an huyện Đức Trọng đã ra quyết định
khởi tố bổ sung 2 đối tượng này về hành vi
“Cưỡng đoạt tài sản”.
Ngày 28/3/2019, Công an huyện Đức
Trọng đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ
đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề
nghị truy tố Huy, Vinh, Trọng và Phi ra
tòa. Mặt khác, vào ngày 4/4, Viện Kiểm
sát nhân dân huyện Đức Trọng đã ra các
quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn
đối với 4 bị can đang bị tạm giam với lý
do, vụ án đã kết thúc điều tra, gia đình các
bị can có đơn xin bảo lãnh.

MAI KHANH
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Sử dụng công nghệ hơi nước nóng làm sạch Di tích
cổng Ngọ Môn
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao Thừa Thiên-Huế cho rằng
việc thực hiện dự án làm sạch
Di tích cổng Ngọ Môn, Đại nội
Huế bằng công nghệ hơi nước
nóng là rất cần thiết trong thời
điểm này.
Trung tâm Bảo tồn di tích Cố
đô Huế phối hợp với Tập đoàn
Karcher (Cộng hòa Liên bang
Đức) triển khai dự án làm sạch Di
tích cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế
bằng công nghệ hơi nước nóng.
Dự án nằm trong chuỗi chương
trình tài trợ văn hóa của Tập
đoàn Karcher, giúp bảo tồn các
công trình văn hóa, di tích lịch sử
của hệ thống di tích Cố đô Huế.
Đây là lần đầu tiên sau gần
200 năm tồn tại, cổng Ngọ Môn,
Đại nội Huế được làm sạch bằng
công nghệ hơi nước nóng.
Phương án làm sạch di tích này
sử dụng một đầu phun đặc biệt
để tạo ra áp lực hơi nước lên bề
mặt đá vôi. Lúc này, hệ thống gia
nhiệt có thể tạo ra hơi nước với
nhiệt độ tối đa khoảng 100 độ
C để loại bỏ hoàn toàn các loại
chất bẩn, ô nhiễm sinh học cũng
như tiêu diệt chất bẩn ở dưới bề
mặt, cư trú sâu hơn bên trong các
lỗ đá nhờ vào nhiệt độ cao của
nước nóng.
Ông Phan Thanh Hải, Giám
đốc Sở Văn hóa, Thể thao Thừa
Thiên-Huế cho biết cổng Ngọ
Môn, Đại nội Huế là một di tích
lịch sử gắn liền với Cố đô Huế,
tồn tại đến nay gần 200 năm.
Hiện tại, di tích đang trong tình
trạng bị tổn hại do các chất bẩn, ô

Các chuyên gia Karcher làm sạch Di tích cổng Ngọ Môn, Đại nội Huế bằng công
nghệ hơi nước nóng.

nhiễm cũng như sự phát triển sinh
học khác như rêu mốc, cây con
xâm lấn, làm mất đi giá trị thẩm
mỹ vốn có.
Việc thực hiện dự án làm sạch
Di tích cổng Ngọ Môn, Đại nội
Huế bằng công nghệ hơi nước
nóng là rất cần thiết trong thời
điểm này để có thể bảo tồn Ngọ
Môn, một hình ảnh tiêu biểu
thuộc Quần thể Di tích Cố đô
Huế - Di sản Văn hóa thế giới.
Sắp tới, Tập đoàn Karcher tiếp
tục dành một khoản ngân sách
hằng năm nhằm phục vụ các hoạt
động hỗ trợ văn hóa tương tự tại
Việt Nam, góp phần nâng cao
nhận thức và sự quan tâm của
cộng đồng địa phương đối với
công tác bảo tồn các di sản khác
trên cả nước nói chung và di sản
văn hóa Huế nói riêng.

Từ năm 1980 đến nay, đã có
hơn 100 dự án làm sạch được
Karcher thực hiện trên toàn thế
giới. Tiêu biểu là dự án làm sạch
tượng Chúa cứu thế tại Rio De
Janeiro (Brazil), núi Rushmore Khu tưởng niệm quốc gia (Mỹ);
hàng cột trên Quảng trường St
Peter - thành phố Vatican; cầu
Nihonbashi (Nhật Bản)…
Dự án làm sạch cổng Ngọ
Môn, Đại nội Huế không những
góp phần tôn tạo cảnh quan và
không gian di sản hoàn chỉnh
trong Quần thể Di tích Cố đô
Huế, tạo ra một điểm nhấn mới
thu hút khách tham quan mà còn
thể hiện cam kết của Tập đoàn
Karcher trong việc hỗ trợ bảo
tồn các di sản văn hóa lâu dài tại
Việt Nam.
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MỸ: Đại học Stanford buộc thôi học sinh viên “chạy trường”
Tiếp sau Đại học Yale danh
tiếng, Đại học Stanford của Mỹ
đã đuổi học một sinh viên nữ
vì làm giả giấy tờ khi nhập học.
Ngày 27/3, Đại học Yale ở
bang Connecticut, Mỹ, đã thông
báo quyết định buộc thôi học
đối với một nữ sinh viên sau khi
phụ huynh của em thừa nhận
hối lộ 1,2 triệu USD để “chạy”

cho con vào trường đại học danh
giá này. Đây là trường hợp đầu
tiên bị buộc thôi học trong vụ bê
bối “chạy trường” liên quan đến
nhiều đại học danh tiếng ở Mỹ
như Standord, Yale, Georgetown,
Texas… mới bị phanh phui hồi
đầu tháng này.
Đài Truyền hình địa phương
KRON4 ngày 8/4/2019 cho biết

sinh viên trên đã được nhập học
với một bản lý lịch hoàn hảo về
năng lực thể thao. Tuy nhiên, trên
thực tế, cha mẹ của nữ sinh này
đã chi 500.000 USD cho chương
trình hướng dẫn đua thuyền buồm
của nhà trường và số tiền được
chuyển qua một cựu huấn luyện
viên (HLV) bộ môn này.
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... Thứ nhất là ông Đinh Công
Tích, năm nay đã 78 tuổi, là
người có uy tín không chỉ của
cộng đồng người Mường Hòa
Nam mà còn là người có uy tín
của huyện Di Linh nói chung.
Sau nhiều lần loay hoay chuyển
lên, chuyển xuống, chuyển xuôi,
chuyển ngược, ông Đinh Công
Tích, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng
Công an xã Hào Tráng nghỉ chế
độ theo dạng mất sức rồi cùng
một số người vô Nam. Các ông
từng cắm sào tại vùng nước nổi
Long An. Thấy cảnh trời nước
mênh mông không phù hợp với
tập quán sản xuất của người
miền núi, ông Tích lại đau đáu
tìm vùng đất mới. Thế rồi năm
1991, một lần ông Tích gặp ông
Nguyễn Đình Chiến, người ở
xóm Kiến Bình cùng xã Hào
Tráng xưa. Khi ông Tích làm Phó
Chủ tịch UBND xã thì ông Chiến
làm Chủ nhiệm HTX mua bán,
các ông lại sinh hoạt cùng chi
bộ Đảng với nhau. Cũng do phải
chuyển khỏi vùng lòng hồ Thủy
điện Hòa Bình mà gia đình ông
Chiến (nguyên từ Thái Bình lên
Đà Bắc xây dựng kinh tế mới)
phải bỏ quê mới ra đi. Người
quen tìm người quen, ông Chiến
vào Di Linh tỉnh Lâm Đồng - nơi
có một số dân Thái Bình quê ông
vào xây dựng vùng kinh tế mới từ
đầu những năm 1980 rồi gia đình
ông tái định cư tại đó. Ông Chiến
gặp ông Tích và từ đó hai cái tên
Chiến Tích thực sự đặt nền móng
cho chiến tích làng Mường Hòa
Bình tại Di Linh ngày nay. Dời
Long An tới Di Linh, ông Tích
đã ngoài 50 tuổi. Một thời gian
sau ông Tích được tín nhiệm
bầu làm Đại biểu HĐND xã Hòa
Nam. Ông nhận đất, khai hoang,
lập xóm rồi nhiều đợt đưa bà con
đến lập nghiệp. Trong số đó có
cả các hộ từ Long An lên, có các
hộ từ Hòa Bình vào. Sau đó, ông
Đinh Công Tích lại được bầu làm
Trưởng ban Mặt trận xã, rồi Chủ
tịch Hội Người cao tuổi đến nay.
Người thứ hai là ông Đinh
Công Nhậy, 65 tuổi. Thời chưa
phải chuyển lòng hồ sông Đà, ông
Nhậy đã là Huyện Đội phó Huyện
đội Đà Bắc khi mới ngoài 30 tuổi.
Thế mà ông Nhậy phải xin phục

viên để gánh vác gia đình. Sau khi
từ Long An theo ông Tích về Di
Linh, ông Nhậy đã tích cực cùng
ông Tích mở mang và giữ đất cho
bà con. Vì đầu những năm 1990,
công cuộc đổi mới bắt đầu đi vào
cuộc sống, cơ chế thị trường hình
thành, một số người có chút quyền
hành đã định giữ đất để “trao” cho
người đã có đất nhằm kiếm lợi cho
riêng mình. Áp lực ấy được tạo
ra và họ đã gây sức ép với bà con
người Mường mới đến. Với bản
lĩnh và kinh nghiệm của mình, ông
Đinh Công Nhậy tìm mọi cách
đấu tranh giữ đất. Ông Nhậy từng
tuyên bố “Nếu phải hy sinh 21
năm tuổi Đảng để giữ đất cho bà
con thì tôi cũng sẵn sàng”. Kết quả
ông Tích, ông Nhậy không những
giữ được đất cho bà con mà còn
gây dựng được uy tín của mình.
Liên tiếp 16 năm, ông Đinh Công
Nhậy từ Trưởng Công an xã, Chủ
tịch xã rồi Bí thư Đảng ủy xã Hòa
Nam. Ông Nhậy là người cán bộ
xã Hòa Nam đầu tiên được hưởng
lương hưu vào tháng 4/2014.
Người thứ ba là ông Đinh Công
Hùng, 60 tuổi, nguyên cán bộ
Công an huyện Đà Bắc. Cũng
do chuyển lòng hồ mà một cán
bộ đầy triển vọng của Công an
như ông Hùng phải xin thôi việc.
Từng qua hết chỗ này, chỗ khác,
việc này, việc khác, kể cả qua
biên giới sang Cămphuchia buôn
thuốc lá… Khi có tín hiệu từ ông
Nhậy, ông Hùng quyết định đưa
cả gia đình từ Long An về Di
Linh. Từ bới đất lật cỏ, đốt than,
làm thuê chạy ăn từng bữa, các
ông đã “lấy ngắn nuôi dài” phá
hoang trồng cà phê. Thế rồi, ông
Đinh Công Hùng cũng được tín
nhiệm bầu vào Đảng ủy và giữ
trọng trách Trưởng Công an xã
Hòa Nam.
Tiếp nối truyền thống cha anh,
hiện nay anh Đinh Công Trường,
sinh năm 1981, con trai thứ 7 của
ông Đinh Công Tích từng là Phó
Chủ tịch UBND xã, nay là Phó Bí
thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa
Nam. Được biết, ngày 25/4/2020,
bà con người Mường ở Hòa Nam
sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày
người Mường Hòa Bình đặt những
bước chân đầu tiên lên đất Cao
nguyên Di Linh - Lâm Đồng.

Về Đồng Tháp...
... Theo thống kê của xã, có tới
hơn 70% người dân Định Yên làm
nghề dệt chiếu. Bên cạnh việc thay
đổi kỹ thuật dệt, mẫu mã đa dạng,
nhờ có các hợp tác xã chiếu và tổ
hợp tác dệt chiếu hình thành nên
bà con đã không còn phải lo lắng
nhiều về đầu ra của sản phẩm.
Cũng nhờ có đầu ra ổn định nên
người dệt chiếu Định Yên hiện chủ
yếu tập trung nhiều vào việc sản
xuất nhằm tạo ra sản phẩm đẹp,
bền, đáp ứng nhu cầu của người
tiêu dùng.
Cô Tám Hoa kể cho chúng tôi
nghe về qui trình làm chiếu khá
tỉ mỉ nhưng cũng đòi hỏi sự khéo
léo và tài hoa nhất định. Những
sợi lác được chọn lựa mua về ngay
tại khu chợ nổi cách đó khoảng 3
km. Mang về, chúng sẽ được phơi
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khô rồi chẻ nhỏ ra thành từng sợi
mảnh. Phơi dưới ánh nắng mặt
trời, các sợi lác sẽ dẻo dai và chắc
bền hơn. Sau khi đạt được độ khô
theo ý, chúng sẽ được mang đi
nhuộm màu để tạo hoa văn trong
quá trình dệt.
Có thể khẳng định rằng, chiếu
Định Yên từ lâu đã vang danh với
các loại chiếu hoa văn. Cách thức
tạo ra những hoa văn trên chiếu đối
với chúng ta khá phức tạp, nhưng
với người Định Yên lại vô cùng
đơn giản. Họ chủ yếu sử dụng một
số màu sắc chính là vàng, xanh,
đỏ và màu cỏ nguyên bản. Sau khi
được nhuộm màu, những bó lác
sẽ được phơi thêm một lần nữa
để không bị ra màu rồi dệt thành
những chiếc chiếu hoa văn. Tiếng
máy xập xình chạy rất nhanh, bàn

tay chị Hoa cũng thoăn thoắt kéo
từng sợi lác đủ màu sắc cài vào
chiếc kim nhỏ mà không hề lạc
nhịp. Cứ sợi xanh, sợi vàng rồi đến
xen vài sợi đỏ giữa những bó lác
to đặt ngay trước mặt, những chiếc
chiếu được hình thành từ những
đôi bàn tay khéo léo, tài hoa như
thế của người Định Yên.
Chiếu của bà con trong ấp hầu
hết bán cho các hợp tác xã hoặc
các tổ hợp tác. Một tỷ lệ khác
được bà con đưa ra chợ chiếu bán
sỉ và lẻ với nhiều mức giá khác
nhau tùy chủng loại và hoa văn.
Chợ chiếu ở đây cũng khá độc
đáo. Vừa họp trên bờ, vừa họp
dưới nước. Nếu như trên bờ cả
rừng chiếu đầy màu sắc rực rỡ
nằm chen nhau dưới ánh đèn, thì
dưới bến là hàng trăm ghe, xuồng

của thương nhân đến từ các tỉnh
cũng thức sáng đêm để chọn hàng.
Thông thường, mỗi người buôn
chiếu đậu ghe tại bến sông vài đêm
để có thể chọn được đủ số lượng
và màu sắc, hoa văn theo ý, sau đó
mới nhổ neo tỏa đi bán khắp các
nơi ở vùng miền Tây sông nước.
Chợ chiếu cũng là nơi tập trung ghe
thuyền chở nguyên liệu làm chiếu
như bố, lác… từ Sa Đéc, Vĩnh
Long… đổ về đây cung cấp cho
người làm chiếu Định Yên.
Gọi là chợ nhưng cuộc sống
sông nước khá yên bình. Ghe cứ
đậu sát bờ, mọi người ngồi trên
ghe trò chuyện, mọi sinh hoạt như
đang ở nhà. Người tới mua cũng tự
nhiên rút từng sợi lác trên ghe để
kiểm tra độ dai, độ bền của lác rồi
thỏa thuận và kêu người chở về.

Ngoài sự thú vị về màu sắc, cuộc
sống làng nghề vùng sông nước,
dạo một vòng các ấp, hình ảnh
khiến chúng tôi thú vị hơn nữa đó
là cảnh các thế hệ trong một gia
đình mỗi người một công đoạn
cùng quây quần ngồi trong khuôn
viên nhà để dệt chiếu. Người dân
xã Định Yên tự hào nói với chúng
tôi rằng: “Người Định Yên hơn
100 năm qua vẫn sống yêu nghề
như thế. Chúng tôi vẫn giữ nghề
dệt chiếu theo kiểu cha truyền con
nối và thổi hồn vào từng chiếc
chiếu như thế”. Chẳng thế mà làng
chiếu Định Yên hiện không chỉ
phát triển mạnh về nghề truyền
thống mà còn trở thành một điểm
tham quan du lịch tìm hiểu về văn
hóa làng nghề ngày càng hấp dẫn
du khách trong và ngoài nước.
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NGOẠI HẠNG ANH KỊCH TÍNH ĐƯỜNG ĐUA NƯỚC RÚT
Chỉ còn 5 vòng đấu nữa Ngoại
hạng Anh mùa bóng 2018 2019 kết thúc, nhiều đội bóng
xứ sở sương mù này đang vắt
chân lên cổ chạy nước rút cho
những mục tiêu của mình.
GIA KHÁNH

Những đội xuống hạng
Đã có tên 2 đội chính thức
xuống hạng cho mùa bóng năm
nay của Ngoại hạng Anh, đó là
Huddersfield Town và Fulham,
thêm một đội nữa đang mấp mé
bên bờ vực là Cardiff City.
Với Huddersfield Town, đây là
một mùa giải Ngoại hạng vượt quá
sức của họ. Ngay đầu mùa giải, đội
bóng này khởi động không đến nỗi
nào khi từng hòa với Chelsea 1-1
và leo lên vị trí thứ 16 nhưng rồi
sau đó vị trí thường trực của họ là
dưới đáy bảng xếp hạng. Chỉ 2 trận
thắng trong 22 trận ra quân, giành
được 11 điểm, một kết quả không
thể tệ hơn được nữa nên chính
HLV David Wagner - người có
công rất lớn để đưa Huddersfield
Town lần đầu lên chơi ở Ngoại
hạng Anh cũng phải ra đi trong
tháng giêng 2019. Nhưng HLV
thay thế ông, Jan Siewert - người
từng làm việc với đội bóng danh
tiếng Đức Borussia Dortmund
cũng không thể vực dậy lại được.
32 trận, chỉ được 14 điểm, họ đã
phải xuống hạng sớm trước 6 vòng
đấu. Trong lịch sử Ngoại hạng Anh,
trước họ đã có 2 đội khác là Derby
County và Ipswich Town cũng
từng có “kỷ lục” buồn này, xuống
hạng trước 6 vòng đấu, nay thêm
Huddersfield Town.
So với Huddersfield Town thì
Fulham danh tiếng hơn nhiều.
Họ đã từng chơi Ngoại hạng Anh
trong nhiều mùa giải, từ 20012014, với nhiều tên tuổi trong
đội hình thi đấu lẫn trên ghế chỉ
đạo, họ đã từng vươn tay đến cúp
châu Âu. Nhưng số phận họ mùa
giải năm nay cũng chẳng ra sao,
chỉ mới ngoi lên lại cầm ngay vé
xuống hạng dù họ cũng đã 2 lần
thay người chỉ đạo trên ghế huấn
luyện. Vị HLV đầu tiên phải ra
đi của Fulham chính là Slavisa
Jokanovic, người chính tay đưa
Fulham lên Ngoại hạng từ giải
hạng nhất. Để tìm kiếm một kết
quả khả quan hơn, vị HLV thứ
2 đến thay thế chính là Claudio
Ranieri, người từng đưa Lecester
City lên ngôi vô địch Ngoại hạng.
Nhưng những kinh nghiệm chinh
chiến này cũng không trục con
tàu đắm Fulham lên được, ông bị
sa thải trong tháng 2/2019 sau 4
tháng làm việc. HLV tạm quyền

Liverpool liệu có tận dụng được cơ hội để lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2018 - 2019 năm nay? Ảnh: Internet

hiện nay là Scott Parker đã phải
ngậm ngùi chia tay Ngoại hạng
cùng đội ở vòng đấu thứ 33 sau
trận thua 4 -1 trước Watford.
Với Cardiff, đội bóng từng
nhiều lần lên xuống Ngoại hạng,
họ đã cảm nhận sự khốc liệt của
giải đấu nước Anh này khi vừa trở
lại năm ngoái. Kết thúc vòng đấu
thứ 32, họ được 28 điểm, đang
đứng vị trí thứ 18, vị trí xuống
hạng, cách 2 đội đứng liền kề phía
trên là Southamton và Brighton
đúng 5 điểm. Về lý thuyết, họ vẫn
còn có cơ hội ở lại Ngoại hạng
nếu trong 6 trận còn lại họ chỉ cần
thắng 3 - 4 trận là đủ, các trận còn
lại phải cố hòa nhằm cán mốc trụ
hạng an toàn 40 điểm. Trong 6
trận còn lại này, điểm khá thuận
lợi là Cardiff chỉ phải gặp 2 đội
tốp đầu là Liverpool (vào 22/4)
và Manchester United (12/5), 4
trận còn lại gặp những đối thủ
cũng không đến nỗi khó nhằn, đó
là Burnley (13/4), Brighton (đối
thủ cạnh tranh trực tiếp, 17/4),
Fulham (đội đã xuống hạng, 27/4)
và Crytal Palace (vào 4/5). Nhưng
cũng cần biết rằng Ngoại hạng
Anh là một giải “điên rồ”, chả
thấy đội nào ra sân mà buông súng
dù đã xuống hạng rồi, nên trong
cuộc chiến trụ hạng này Cardiff
phải nỗ lực với tất cả sức mình thì
mới có chút cơ hội.

Đội nào vô địch?
Có vẻ chức vô địch Ngoại hạng
năm nay không thể lọt ngoài tầm
tay của 2 đội dẫn đầu bảng, đó
là Liverpool và Manchester City
(Man City). Đơn giản, họ đang
đứng chót vót trên 2 vị trí đầu,
cách các đội kề sau họ một khoảng
cực kỳ an toàn, trừ phi là các trận
còn lại họ chả thèm thi đấu nữa thì
mới có chuyện kỳ lạ xảy ra!
Với Liverpool, đội này đang dẫn
đầu bảng xếp hạng với 82 điểm

sau 33 vòng đấu, đây là mùa giải
mà họ tràn đầy hy vọng vô địch
Ngoại hạng nhất trong những
năm gần đây. Đội bóng này với
sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp
trong năm thứ tư đã dần qui tụ
được những ngôi sao thiện chiến
để lấp vào các vị trí chiến lược
quan trọng của mình và năm nay
có vẻ họ đã đủ sức cho cuộc đua
đường trường cho danh hiệu vô
địch với gã nhà giàu Manchester
City (Man City). Điều thú vị, khi
xem Liverpool chơi, có cảm giác
rằng những cầu thủ được HLV
Klopp tậu về gần đây đều đang
phát huy rất tốt vị trí của mình
trong đội, như thủ môn Alisson
người Brazil mua trong hè vừa
qua với giá ngất ngưởng 65 triệu
bảng đang chơi rất tốt; mùa trước

đó là hậu vệ Virgil van Dijk với
cái giá trên trời cũng vậy, họ đang
cùng phối hợp rất hay với hàng
tấn công phía trên với những cái
tên như Xherdan Shaqiri, Roberto
Firmino, Mohamas Salah, Sadi
Mane.., để tạo nên một thế trận
đẹp mắt và hiệu quả. Phong độ
họ rất ổn định, trong 6 trận Ngoại
hạng gần đây họ thắng 5, hòa 1,
những trận còn lại cũng không
gặp phải những đấu thủ quá khó.
Trên mặt trận Champions League
giữa tuần này họ đã thắng Porto
2-0 trên sân nhà, tràn đầy cơ hội
vào vòng trong.
Nhưng rõ ràng Man City đâu
phải là tay mơ để dễ dàng bỏ cuộc
đua vô địch Ngoại hạng, thậm
chí họ đang tính giành cú ăn tư
trong mùa giải năm nay trong đó

có 3 chiếc cúp của Anh và cúp
Champions League. Họ đang gây
sức ép rất mạnh lên Liverpool ở
phía sau với vị trí thứ nhì, 80 điểm
sau 32 trận và vẫn còn 1 trận đấu
bù chờ họ phía trước. Về lý thuyết
mà nói, nếu thắng tất cả các trận
đấu còn lại tại Ngoại hạng Anh,
Man City sẽ vô địch bất chấp kết
quả của Liverpool ra sao. Bên
cạnh cuộc đua vô địch, có một
cuộc đua khác tại Ngoại hạng
cũng rất đáng xem, thậm chí hấp
dẫn không kém, đó là hai vị trí thứ
3 và thứ 4 trong bảng xếp hạng.
Điều này rất quan trọng vì 4 đội
xếp sau Liverpool và Man City là
Chelsea, Tottenham, Arsenal và
MU đều rất cần đến vị trí này để
giành vé dự Champions League
mùa đến.
Hiện Chelsea đang xếp thứ 3
sau Man City với 66 điểm, kế tiếp
là Tottenham với 64 điểm, Arsenal
63 điểm và Man United 61 điểm,
nhưng Chelsea đã thi đấu 33 trận,
3 đội còn lại phía sau mới thi đấu
32 trận. Việc Arsenal trong tuần
vừa rồi để thua 0 - 1 trước Eveton
và Chelsea thắng West Ham đã
đưa cục diện tranh 2 suất của các
đội bóng này trở nên hấp dẫn hơn
rất nhiều, cả 4 đội giờ đều có cơ
hội như nhau. Trong cuộc đua này
Arsenal và Tottemham có vẻ thuận
lợi hơn Chelsea và Man United
vì những trận đấu còn lại của họ
đều không phải gặp những đội quá
mạnh. Tuy nhiên, vấn đề của 2 đội
bóng thành London này chính là
tính thất thường trong những thời
điểm then chốt, liệu họ có vượt
qua được để nắm lấy cơ hội này
của mình?

Góc ảnh đẹp
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