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TẠP CHÍ SÁNG TÁC, NGHIÊN CỨU,
LÝ LUẬN PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

* Thơ: 
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* Văn xuôi: 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tăng cường đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các
hình thức vận động, tập hợp nhân dân, tiếp tục giữ vững
khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò, vị trí của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới
(HOÀNG VI), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng
Sơn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” (LÊ THỊ THUẬN), Như một phép
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Thu Đạm (NINH THỊ THUYẾT), Phạm Thành người nghệ
sĩ đa tài (BẾ MẠNH ĐỨC), Nói về hiện thực trong văn học
(ĐẶNG THẾ ANH).
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BTV: Xin đồng chí cho biết những
đóng góp nổi bật của Mặt trận Tổ quốc các
cấp đối với công cuộc phát triển kinh tế -
xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Lạng
Sơn trong nhiệm kỳ vừa qua?

Đồng chí Nông Lương Chấn: Trong
nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự hướng dẫn của
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sự lãnh
đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ
quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã
tích cực vận động nhân dân thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội MTTQ các
cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019. Phát huy truyền
thống quê hương cách mạng, tinh thần lao
động cần cù, sáng tạo, Ủy ban MTTQ các cấp
đã thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua
yêu nước, các cuộc vận động góp phần quan
trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong đó:

- Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã
bám sát các nhiệm vụ chính trị, thực hiện đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với
triển khai có hiệu quả 5 nội dung Cuộc vận
động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh" và phong trào “Lạng
Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới”. Chú trọng tuyên truyền vận động
nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất,
chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật

nuôi, chuyển giao, ứng dụng khoa học công
nghệ kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, xây dựng
nhiều sáng kiến, mô hình hiệu quả và cách
làm hay đem lại hiệu quả kinh tế, nâng cao đời
sống thu nhập của nhân dân. Tuyên truyền,
vận động nhân dân xây dựng quyên góp ủng
hộ được trên 543 tỷ đồng, hiến trên 741 nghìn

2
VÙN NGHÏå

Söë 309-07/2019 - xûá laång

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN
LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN TĂNG CƯỜNG ĐỔI MỚI
NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG, ĐA DẠNG HOÁ CÁC HÌNH THỨC
VẬN ĐỘNG, TẬP HỢP NHÂN DÂN, TIẾP TỤC GIỮ VỮNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN

KẾT TOÀN DÂN TỘC, PHÁT HUY VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC
VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN CÁCH MẠNG MỚI (*)

Nhân Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2019-2024,
Ban Biên tập tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã có cuộc trao đổi với Đồng chí Nông Lương
Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đồng chí Nông Lương Chấn - Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn



m2 đất, đóng góp được trên 597 nghìn lượt
ngày công lao động để hỗ trợ đầu tư xây dựng
cơ sở hạ tầng, các mô hình phát triển kinh tế
và từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây
dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư, hàng năm đã tạo
được sự chuyển biến rõ rệt, “Ngày hội Đại
đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư tiếp tục
được đổi mới về nội dung và đã tạo ra không
khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân; danh
hiệu Khu dân cư văn hóa, Gia đình văn hóa
hàng năm tăng về cả số lượng và chất lượng
(2014 - 2018 KDCVH tăng 13,4%; GĐVH tăng
8,3 %). 

- Phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp triển khai Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
đạt kết quả thiết thực, thu hút được sự tham
gia của các tầng lớp nhân dân về ưu tiên sử
dụng hàng hóa Việt Nam; phối hợp tổ chức
được 3.053 cuộc tuyên truyền về cuộc vận
động, với 265.986 lượt người tham gia; phối
hợp tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về
nông thôn, thu hút được đông đảo khách hàng
tham quan, mua sắm. Cuộc vận động đã làm
thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu
dùng, người sản xuất, góp phần thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo điều kiện
thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh
doanh và sự phát triển của các doanh nghiệp,
tạo sự liên kết giữa đô thị và nông thôn, đảm
bảo lợi ích người tiêu dùng.

- Các hoạt động chăm lo cho người
nghèo, công tác cứu trợ, các hoạt động an
sinh xã hội được triển khai  có hiệu quả. Trong
nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo" các cấp vận
động được trên 16,1 tỷ đồng, cùng với các
nguồn lực khác đã hỗ trợ xây dựng mới và
sửa chữa Nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sản xuất,
khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó,
tặng quà tết, chăn áo ấm, hỗ trợ đột xuất cho
người nghèo; hỗ trợ xây dựng Nhà bán trú
dân nuôi, trị giá trên 16 tỷ đồng. Quỹ Cứu trợ
đã vận động được trên 12 tỷ đồng, đã hỗ trợ
chăn ấm để cứu rét, hỗ trợ các gia đình bị
sập, hư hỏng nhà do mưa bão, bệnh nhân
mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ xây dựng các
công trình trường, lớp học trên địa bàn tỉnh,
hỗ trợ các tỉnh Miền Trung, Tây Bắc bị thiệt
hại do mưa bão với tổng số tiền trên 12 tỷ

đồng. Tham gia các hoạt động An sinh xã hội,
Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền,
vận động nhân dân ủng hộ quỹ "Xây dựng
Trường, lớp học mầm non"; quỹ "Nghĩa tình
biên giới, hải đảo”; “Nhà đại đoàn kết các dân
tộc Việt Nam trên quần đảo Trường Sa” với
tổng số tiền trên 6,9 tỷ đồng. Đã hỗ trợ xây
dựng 13 công trình trường lớp học; hỗ trợ xây
dựng 11 nhà ở và thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ
Bộ đội Biên phòng; hỗ trợ mua sắm trang thiết
bị đồ dùng học tập, hỗ trợ cho các huyện biên
giới xây dựng, sửa chữa 08 nhà văn hóa và
mua sắm trang thiết bị cho 15 nhà văn hóa;
chuyển về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam để hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết
các dân tộc trên quần đảo Trường Sa”; hỗ trợ
thăm quân, dân huyện Đảo Trường Sa  và
Nhà giàn DK1. 

- Phối hợp triển khai phong trào “Đoàn kết
sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng,
hiệu quả, hội nhập quốc tế”; phong trào “Đẩy
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ
quốc trong tình hình mới”, tích cực tham gia
phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn
âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực
thù địch, phản động và các loại tội phạm; phối
hợp thăm và tặng quà cho các hộ gia đình và
người tiêu biểu thuộc các xã biên giới đã có
nhiều đóng góp tích cực trong việc bảo vệ
đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự,
chủ quyền biên giới Quốc gia và củng cố khối
đại đoàn kết các dân tộc với tổng số 343 suất
quà, trị giá trên 541 triệu đồng. 

Љ- Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới
thực hiện nghiêm các quy định quản lý, bảo vệ
đường biên, cột mốc. Tham gia, phối hợp tổ
chức đón và tiễn đoàn Lãnh đạo cấp cao Cộng
hòa dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Ga Quốc
tế Đồng Đăng - Lạng Sơn. Phối hợp với chính
quyền và Bộ đội Biên phòng tổ chức hoạt động
kết nghĩa, hiện nay có 10 cụm dân cư kết
nghĩa Bản - Bản. Thực hiện đổi mới nội dung
và phương thức hoạt động trong công tác đối
ngoại nhân dân, thường xuyên quan tâm công
tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài,
đặc biệt là kiều bào người Lạng Sơn hiện nay
đang làm ăn, sinh sống ở nước ngoài về xây
dựng quê hương, góp phần phát triển quan hệ
hữu nghị và hợp tác của tỉnh với nhân dân các
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nước trong khu vực và trên thế giới, góp phần
tăng thêm tình cảm hữu nghị, đoàn kết và hợp
tác với nhân dân các nước tạo điều kiện cho
các hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng
mở rộng và phát triển.Љ

-  Ủy ban MTTQ các cấp đã tích cực phối
hợp tổ chức các hội nghị đối thoại giữa người
đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân,
các ý kiến tại các hội nghị đối thoại các cấp
đều được người đứng đầu tiếp thu, giải trình,
làm rõ, thông qua đó góp phần tạo môi trường
dân chủ, cởi mở, tạo niềm tin của nhân dân
với cấp ủy, chính quyền các cấp; Tổ chức các
bước hiệp thương dân chủ, lựa chọn giới
thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân
dân, Hội thẩm nhân dân đảm bảo tiêu chuẩn,
số lượng, cơ cấu, thành phần; phối hợp tổ
chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ
2016 – 2021. Kết quả đã bầu cử được 6 vị đại
biểu Quốc hội; 58 vị đại biểu HĐND cấp tỉnh;
377 vị đại biểu HĐND cấp huyện; 5.293 vị đại
biểu HĐND cấp xã. 

- Thực hiện công tác giám sát và phản
biện xã hội: Giám sát được 7.292 cuộc, trong
đó 733 cuộc giám sát bằng hình thức thành
lập đoàn; 392 cuộc bằng hình thức nghiên
cứu, xem xét văn bản; 6.169 cuộc phối hợp
giám sát cùng thường trực Hội đồng nhân
dân, các ban của Hội đồng nhân dân và các
đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp. Nội dung
giám sát đa dạng, phong phú, sát với tình hình
thực tế của từng địa bàn và tập trung vào các
vấn đề được nhân dân quan tâm, những vấn
đề bức xúc trong dư luận nhân dân. Tổ chức
23 hội nghị phản biện, điển hình (về Dự thảo
dự án đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng, thành
phố Lạng Sơn; Dự thảo quyết định của UBND
tỉnh Quy định về sử dụng tạm thời một phần
hè phố, lòng đường đô thị ngoài mục đích
giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Dự
thảo Đề án phát triển giao thông nông thôn
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; Dự thảo
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với
dân tộc thiểu số ít người giai đoạn 2017 -
2020; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy

4
VÙN NGHÏå

Söë 309-07/2019 - xûá laång

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 
dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tràng Định



định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để
thực hiện một số nội dung trong Chương trình
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 -
2020), qua đó, đã có 92 ý kiến tham gia phản
biện đối với dự thảo các văn bản. Các ý kiến
phản biện của MTTQ đều được cơ quan chủ
trì soạn thảo văn bản tiếp thu, làm rõ đảm bảo
thời gian quy định. 

Từ các kết quả đạt được của các chương
trình phối hợp, các phong trào thi đua, các
cuộc vận động và các nhiệm vụ công tác Mặt
trận đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, xuyên suốt
trong cả hệ thống chính trị và tạo sự thống
nhất, đồng thuận xã hội trong các tầng lớp
nhân dân, góp phần tích cực vào thành tựu
phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã có 48 xã
đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Lạng
Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ công
nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông
thôn mới, là thành phố đô thị loại 2 trực thuộc
tỉnh; kinh tế có bước phát triển khá, nhịp độ
tăng trưởng bình quân 8,6% (giai đoạn 2014
- 2018); hằng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3%
trở lên. 

BTV: Đối với một tỉnh miền núi, biên
giới như tỉnh Lạng Sơn, theo đồng chí, đâu
là những yếu tố quan trọng để phát huy vai
trò của tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Đồng chí Nông Lương Chấn: Lạng Sơn
là tỉnh miền núi biên giới, với trên 80% dân số
sống bằng nghề sản xuất nông - lâm nghiệp
ở khu vực nông thôn; hệ thống cơ sở hạ tầng
kinh tế, xã hội chưa đồng bộ, chuyển dịch cơ
cấu kinh tế còn chậm; tình hình thời tiết, dịch
bệnh ở cây trồng, vật nuôi còn những diễn
biến khó lường; một bộ phận nhân dân vẫn
còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi những hủ tục,
thói quen lạc hậu, thiếu ý chí vươn lên; các
tầng lớp nhân dân vẫn còn nhiều băn khoăn
trước những vấn đề khó khăn, hạn chế hiện
nay, như: đời sống của người nghèo, người
thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn, chênh lệch
mức sống giữa các nhóm dân cư có xu
hướng gia tăng; một số lĩnh vực xã hội còn
diễn biến phức tạp, tình hình khiếu kiện về đất
đai, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất việc giải
quyết còn chậm; tình hình buôn lậu, buôn bán

hàng cấm, gian lận thương mại, tệ nạn xã hội,
tai nạn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm,
ô nhiễm môi trường… vẫn còn tiềm ẩn yếu tố
phức tạp; thiên tai, dịch bệnh ở cây trồng, vật
nuôi diễn biến khó lường; giá cả biến động bất
thường… ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống
của nhân dân. 

Trước những đặc điểm trên, theo tôi
những yếu tố quan trọng để phát huy vai trò
của tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp trong
tỉnh đó là:

- Cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc các
cấp phải tích cực tham mưu, đề xuất với cấp
ủy, phối hợp với chính quyền, các  tổ chức
thành viên và các cơ quan liên quan về công
tác Mặt trận. Trong tổ chức thực hiện phải tạo
sự thống nhất về nhận thức, có chương trình,
kế hoạch cụ thể, xác định rõ trọng tâm, trọng
điểm, có quyết tâm cao và giải pháp linh hoạt,
sáng tạo, huy động sức mạnh của khối đại
đoàn kết toàn dân. 

- Phát huy tối đa vai trò của MTTQ trong
công tác giám sát và phản biện xã hội, xây
dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện
tốt qui chế phối hợp giữa Thường trực HĐND,
Lãnh đạo UBND với Ban Thường trực Uỷ ban
MTTQ Việt Nam cùng cấp là những điều kiện
quan trọng để Mặt trận hoàn thành chức
năng, nhiệm vụ theo luật định.

- Hoạt động của MTTQ phải hướng về cơ
sở, tập trung cho cơ sở, coi trọng công tác xây
dựng củng cố tổ chức Mặt trận, quan tâm đến
công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán
bộ mặt trận, xây dựng lực lượng cộng tác
viên, tư vấn. Đa dạng hóa các hình thức tập
hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp
nhân dân, mở rộng phát huy dân chủ, đoàn
kết thống nhất trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các cấp và các tổ chức thành viên. 

- Chủ động, sáng tạo thực hiện đổi mới
nội dung, phương thức hoạt động của Mặt
trận và các tổ chức thành viên phù hợp với
tình hình thực tế ở cơ sở; xác định những vấn
đề, lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là những việc liên
quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp,
chính đáng, thiết thực của người dân. 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các
cấp thường xuyên phối hợp với các cấp chính
quyền, các ban, ngành, các tổ chức thành
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viên tuyên truyền vận động nhân dân chấp
hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng
và Nhà nước về công tác đối ngoại  nhân dân.
Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả phân giới
cắm mốc và các Hiệp định, Hiệp ước đã ký
kết giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ
Trung Quốc, tuyên truyền về chủ quyền Quốc
gia, biển, đảo, bảo vệ an ninh biên giới và xây
dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị,
hợp tác và phát triển. Tích cực tham gia các
hoạt động giao lưu hữu nghị, tăng cường và
mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân
dân hai bên biên giới Việt - Trung. Phát huy
vai trò của các cá nhân tiêu biểu, các nhân sĩ,
trí thức, người dân tộc thiểu số, tín đồ, chức
sắc tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở
nước ngoài. 

- Quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo điểm, sơ
tổng kết kịp thời và nhân rộng các mô hình,
điển hình tiên tiến, tạo được phong trào thi
đua sôi nổi trên các lĩnh vực công tác Mặt
trận. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát,
chú trọng công tác thi đua khen thưởng. Kịp
thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá
nhân có nhiều thành tích trong công tác.

BTV: Thưa đồng chí, được biết Đại hội
Mặt trận Tổ quốc cấp xã, huyện trong tỉnh
đã thành công tốt đẹp, xin đồng chí cho
biết một số kết quả cụ thể?

Đồng chí Nông Lương Chấn: Thực hiện
Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 04/1/2018 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội
MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội Đại biểu
toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm
kỳ 2019 - 2024; Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày
03/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng
Sơn về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 -2024.
Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
tổ chức quán triệt, triển khai, tập huấn Chỉ thị
của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp
đến 100% cán bộ chuyên trách MTTQ Việt
Nam các cấp trong tỉnh. Chủ động phân công
các đồng chí trong Ban Thường trực, các ban
chuyên môn phụ trách theo dõi, hướng dẫn
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện,
thành phố xây dựng các văn kiện đại hội và

thực hiện công tác nhân sự đại hội bảo đảm
đúng theo tinh thần hướng dẫn của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam và của Tỉnh ủy.

Cùng với công tác quán triệt, triển khai,
tập huấn các văn bản, ngày 23/11/2018, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã
ban hành Kế hoạch số 254/KH-MTTQ-BTT về
tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến
tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -
2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh chọn thành phố Lạng Sơn tổ chức
Đại hội điểm cấp huyện; chỉ đạo mỗi huyện,
thành phố chọn 1 đơn vị cấp xã tổ chức đại
hội điểm để rút kinh nghiệm. Đại hội MTTQ
cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh đã diễn ra
đúng kế hoạch, đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam,
đảm bảo các nội dung, chương trình, hướng
dẫn chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và MTTQ cấp
trên. Đại hội MTTQ cấp huyện, cấp xã đã
dành thời gian để thảo luận và thông qua báo
cáo tổng kết hoạt động của MTTQ nhiệm kỳ
qua, chương trình hành động nhiệm kỳ mới,
tập trung thảo luận sâu về những nguyên
nhân của hạn chế, khuyết điểm, đề ra các
nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Hầu hết Uỷ ban
MTTQ khoá mới đều đảm bảo cơ cấu, thành
phần, bảo đảm tính đại diện, tính tiêu biểu,
tính thiết thực. Đại hội thực sự là đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng trong hệ thống MTTQ và
các tầng lớp nhân dân về xây dựng và phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc,
cụ thể:

Đến ngày 29/3/2019, 100% xã đã hoàn
thành Đại hội MTTQ cấp xã và đến ngày
24/5/2019, 100% cấp huyện, thành phố đã tổ
chức xong Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, Đại
hội đảm bảo về tiến độ thời gian, số lượng, cơ
cấu thành phần tham gia ủy ban. Trong đó Đại
hội MTTQ Việt Nam cấp xã đã hiệp thương cử
7.271 vị Ủy viên Uỷ ban, trong đó 1.803 người
ngoài Đảng đạt 24,79%; 2.242 người là nữ
tham gia Uỷ ban MTTQ khoá mới đạt 30,83%;
226 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là
Thường vụ cấp uỷ và Đảng uỷ viên. Đại hội
MTTQ Việt Nam cấp huyện đã hiệp thương
cử 616 vị Ủy viên Ủy ban; trong đó tỷ lệ người
ngoài Đảng 155 vị đạt 25,2%, số lượng Ủy
viên là nữ 218 vị đạt 35,4%; có 11/11 Chủ tịch
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Ủy ban MTTQ khoá mới là Thường vụ và Ủy
viên Ban chấp hành.

BTV: Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, phát
huy những thành tựu đã đạt được, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần
có những giải pháp cụ thể gì để giữ vững
khối đại đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích
hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp
nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, tham
gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong
sạch, vững mạnh?

Đồng chí Nông Lương Chấn: Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền bằng
nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp
phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền
và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân
các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn được các cấp,
các ngành quan tâm, khối đại đoàn kết toàn
dân tộc ngày càng được củng cố và giữ vững. 

Để tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết,
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng
của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc tỉnh
Lạng Sơn, tham gia xây dựng Đảng, Chính
quyền trong sạch, vững mạnh, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cần thực hiện tốt một
số giải pháp sau:

- Tiếp tục phát huy vai trò, vị trí Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng
mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tăng
cường và đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động, đa dạng hóa các hình thức vận động,
tập hợp nhân dân cho phù hợp với thực tiễn
hiện nay. Ðẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số
05 - CT/TW của Bộ Chính trị về Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh gắn với việc thực hiện 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; vận động các tầng
lớp nhân dân cùng với Ðảng, Nhà nước phát
triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng -
an ninh.

- Triển khai có hiệu quả cuộc vận động:
“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,

đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua
“Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; các hoạt
động đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ những
tập thể, cá nhân gặp khó khăn, thiệt hại do
thiên tai bão, lũ, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”;
vận động nhân dân xây dựng đời sống mới,
giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc,
bảo vệ môi trường; tăng cường tự quản, đẩy
lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Tăng cường thực hiện Quy chế giám sát
và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể chính trị - xã hội; Chương trình
hành động của MTTQ Việt Nam đấu tranh
phòng, chống tham nhũng lãng phí; Quy chế
đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp
ủy, chính quyền với nhân dân. Phối hợp thực
hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu
cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-
2026. Tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý
vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ
tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII. Thực hiện công tác dân
chủ ở cơ sở; tập trung cun̉g cô,́ nâng cao chât́
lươṇg hoaṭ đôṇg cuả Ban Thanh tra nhân dân,
Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; công tác
tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố
cáo.

- Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp
ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận của
Đảng trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện các
Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và các văn bản
của Trung ương và của tỉnh về “Tiếp tục đổi
mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đến
năm 2020”. Đổi mới nội dung các hội nghị của
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, bám sát tình
hình đời sống nhân dân để kịp thời phản ánh
ý kiến, kiến nghị của nhân dân và phát huy vai
trò của Mặt trận trong việc tham gia ý kiến
phản biện các chủ trương, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

BTV: Xin trân trọng cảm ơn Đồng chí!
HOÀNG VI (Thực hiện)

(*) Đề do Ban biên tập đặt
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Cuộc vận động có 5 nội dung cơ bản, đó là:
Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích

cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao
đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng. 

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa,
chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn
nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây
dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống
đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái.  

Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng  cảnh
quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm
trật tự an toàn xã hội.

Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham
gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần
xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch
vững mạnh.

Có thể thấy rằng, trong năm nội dung cơ
bản của cuộc vận động, tiêu chí “Toàn dân
đoàn kết” luôn gắn liền và được đặt lên hàng
đầu. Đoàn kết chính là cái gốc của thành
công. “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát
triển” cũng chính là tinh thần của Đại hội đại
biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm phát huy sức
mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đổi mới

nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả
hoạt động, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn
phát triển bền vững.

Lạng Sơn cùng cả nước chung sức
xây dựng nông thôn mới

Cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh” trên địa bàn tỉnh ta, UB MTTQ Việt Nam
tỉnh và các cấp vận động phong trào “Lạng
Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông
thôn mới” và phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”. Đối với các xã
đã đạt chuẩn nông thôn mới, vận động nhân
dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham
gia các hoạt động góp phần nâng cao chất
lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với
các xã chưa đạt chuẩn, MTTQ Việt Nam cấp
xã hiệp thương với các tổ chức thành viên để
phân công vận động nhân dân phát huy tính
sáng tạo, tích cực đóng góp sức người, sức
của góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng
xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hằng năm,
MTTQ Việt Nam cấp cơ sở đều vận động các
hộ gia đình đăng ký và xây dựng gia đình văn
hóa phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của đô thị
văn minh. Tại các địa phương trên toàn tỉnh,
UB MTTQ Việt Nam các cấp đã thực hiện đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, triển khai ngày
càng sâu rộng, không ngừng đổi mới nội dung
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CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN
LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN
VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG

NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH”
Ghi chép của Lê THị THUẬN

Ngày 15/11/2015, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đây là cơ sở
để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hiệp thương với các tổ chức thành viên, phối hợp
với chính quyền các cấp để xây dựng và triển khai cụ thể chương trình thống nhất hành
động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các cấp và mỗi địa phương. Để thực hiện cuộc
vận động này, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã hướng dẫn Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở dựa trên Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông
thôn mới, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ
thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. 

C



và phương thức, hướng vào mục tiêu chăm
lo cuộc sống của nhân dân, đáp ứng nhiệm
vụ chính trị của tỉnh. UB MTTQ Việt Nam tỉnh
đã ký kết chương trình phối hợp với UBND
tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; ký kết
với các sở, ngành về thực hiện các nội dung
đảm bảo an toàn giao thông, bảo vệ môi
trường, phòng chống tệ nạn... Kết quả, trong
nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã vận động nhân dân
ủng hộ xây dựng nông thôn mới được trên
543 tỷ đồng, hiến trên 741 nghìn mét vuông
đất, 597.292 lượt ngày công lao động xây
dựng nông thôn mới. Từ nguồn tiền vận động
được đã hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng, phát triển kinh tế, từng bước hoàn thiện
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp
phần thay đổi diện mạo nông thôn trên địa bàn

tỉnh, đến hết năm 2018 toàn tỉnh đã có 48 xã
đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nông dân là
lực lượng đông đảo chiếm khoảng 75% dân
số trong tỉnh. Trong những năm gần đây, nông
dân - chủ thể của quá trình phát triển nông
nghiệp, nông thôn đang nỗ lực xây dựng nông
thôn mới, tích cực tham gia đóng góp và
hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Bộ mặt
nông thôn Lạng Sơn có nhiều đổi mới, chất
lượng cuộc sống dân cư vùng nông thôn
được nâng lên, đã hình thành những chủ
trang trại, những hợp tác xã kiểu mới, những
hộ sản xuất kinh doanh giỏi có khả năng thích
ứng với cơ chế thị trường, chuyển dịch cơ cấu
kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, làm
giàu hợp pháp. 
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Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Lạng Sơn dự lễ khánh thành và bàn giao công trình nhà văn hóa chào mừng Đại hội MTTQ Việt
Nam tại thôn Cốc Nam, huyện Văn Lãng                                                   Ảnh: HOÀNG HUẤN



Năm 2018, UB MTTQ Việt Nam tỉnh tổ
chức phát phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của
người dân đối với việc công nhận hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của 03 xã
thuộc thành phố Lạng Sơn với 1.179 phiếu hỏi
trên 5.405 hộ dân chiếm tỷ lệ 21,82%. Kết quả
hài lòng đạt 97,45%, chưa hài lòng 1,86%,
không ý kiến 0,67%. MTTQ Việt Nam cấp
huyện phối hợp tổ chức lấy ý kiến tại 24 xã
với 17/17 nội dung của phiếu hỏi đạt trên
80%, thành phần tham gia là các đồng chí Bí
thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công
tác Mặt trận và Trưởng các chi hội đoàn thể ở
khu dân cư.   

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố Lạng Sơn với việc nâng cao
chất lượng xã nông thôn tại địa bàn 

Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy
Đảng, chính quyền, UB MTTQ Việt Nam thành
phố Lạng Sơn cùng với sự đoàn kết, chung
sức đồng lòng của nhân dân, chương trình xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đã
đạt được kết quả rõ nét. Lần lượt trong các
năm 2014, 2015 và 2016, 3/3 xã thuộc thành
phố Lạng Sơn là Mai Pha, Hoàng Đồng,
Quảng Lạc đã được UBND tỉnh công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới. Ngày 13/10/2017, tại
Quyết định số 1579/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ đã công nhận thành phố Lạng Sơn,
tỉnh Lạng Sơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới.

UB MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn
tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các xã đạt
chuẩn, trong đó xây dựng các mô hình phát
triển sản xuất, xây dựng các khu dân cư kiểu
mẫu, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
nâng cao. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến
2018, UB MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp
với các cấp chính quyền chỉ đạo các xã nhân
rộng nhiều mô hình phát triển sản xuất như: mô
hình nuôi ong, trồng cây hoa đào, cây hạt dẻ,
rau an toàn, cây ăn quả. Bên cạnh sự hỗ trợ
nguồn lực của nhà nước, nhân dân đã đối ứng
vốn thực hiện các dự án phát triển sản xuất ở
3 xã nông thôn mới. Cụ thể, nhân dân đã trồng
thêm 1,5 ha cây ăn quả; 12,5 ha cây hoa đào;
xây dựng nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn
thành phố; nhãn hiệu sản phẩm mật ong…
Trong đó, năm 2016 triển khai hỗ trợ 7 mô
hình; năm 2017 hỗ trợ 5 mô hình; năm 2018
hỗ trợ 4 mô hình phát triển sản xuất. 

Công tác xây dựng khu dân cư kiểu mẫu,
xây dựng xã nông thôn mới nâng cao cũng

được UB MTTQ Việt Nam thành phố tập trung
chỉ đạo. Năm 2018, thành phố đã phê duyệt
phương án và dự toán xây dựng sáu khu dân
cư kiểu mẫu ở các xã Quảng Lạc và Mai Pha,
trong đó tập trung xây dựng khu dân cư kiểu
mẫu về cảnh quan môi trường, văn hóa và an
ninh trật tự, lắp đặt 60 bóng điện chiếu sáng
đường thôn. Đối với xã Hoàng Đồng, một
trong hai xã (Hoàng Đồng và Mai Pha) được
tỉnh chọn chỉ đạo điểm xây dựng xã nông thôn
mới nâng cao đã triển khai trồng hoa tại các
đường trục thôn được gần 8000m; làm đường
điện chiếu sáng khu dân cư tại 16 thôn với
332 bóng; cải tạo, nâng cấp, xây mới 36 tuyến
rãnh thoát nước tại 11 thôn; xây 56 hố ủ rác
hộ gia đình. 

Người Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban
công tác Mặt trận thôn Trung Cấp xã Mai
Pha thành phố Lạng Sơn với cuộc vận
động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu về
văn hóa 

Sau khi thành phố Lạng Sơn được công
nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông
thôn mới, UB MTTQ Việt Nam thành phố chỉ
đạo các xã nông thôn mới trên địa bàn tiếp tục
duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, từ đó
tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa diện mạo nông
thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện
đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Tại xã Mai Pha, năm 2017 tổng nguồn lực
cho xây dựng nông thôn mới là gần 26 tỷ
đồng; nhân dân đóng góp công lao động và
vật liệu trên 2 tỷ đồng. Qua đó, trong năm
2017 xã Mai Pha đã làm được 6 tuyến đường
dài 1,74km, nâng tỷ lệ đường nội thôn ngõ
xóm được cứng hóa đạt trên 82%, tăng 4%
so với năm 2016; lắp 22 bóng đèn chiếu sáng,
cải tạo lưới điện hạ thế; cải tạo 2 nhà văn hóa
thôn Tân Lập, Mai Thành; xây dựng mới 1 nhà
văn hóa thôn, sân thể thao liên thôn ở xã Mai
Pha. Hạ tầng cơ sở vật chất văn hóa, giáo
dục, y tế, môi trường tiếp tục được nâng lên. 

Bà Hoàng Thị Chi, sinh ngày 7/4/1960,
người dân tộc Tày quê ở xã Nhân Lý, huyện
Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều năm
công tác tại các cơ quan với nhiều vị trí việc
làm khác nhau: Cán bộ Bưu điện tỉnh Lạng
Sơn (9/1982 - 9/2003); Phó Giám đốc kiêm Bí
thư Đảng bộ công ty Điện báo - Điện thoại,
Trưởng ban nữ công Công đoàn Bưu điện
tỉnh Lạng Sơn (10/2003 - 12/2010); Giám đốc
Trung tâm dịch vụ khách hàng, Ủy viên BCH
Đảng bộ Viễn thông Lạng Sơn, Phó Chủ tịch
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Công đoàn Viễn thông Lạng Sơn (1/2008 -
12/2009); Phó phòng Tổ chức cán bộ - Lao
động, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Phó
Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Lạng Sơn (từ
1/2010 đến khi nghỉ hưu tháng 5/2015). Trong
gần hai mươi lăm năm công tác, bà thường
xuyên đạt các danh hiệu thi đua “Giỏi việc
nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học
tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc”,  “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Bằng
khen của Công đoàn Bưu điện Việt Nam,
Bằng khen của UBND tỉnh Lạng Sơn, Bằng
khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Bằng khen
của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt
Nam, Giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ
quan tỉnh, Bằng khen của Bộ Văn hóa –
Thông tin…

Cách đây hơn hai mươi năm, theo quy
hoạch xây dựng thành phố Lạng Sơn, gia đình
bà Hoàng Thị Chi phải rời chuyển khỏi nơi ở
cũ trong trung tâm thành phố. Sau nhiều ngày
đắn đo suy nghĩ, tìm kiếm địa điểm, gia đình
bà quyết định chọn thôn Trung Cấp xã Mai
Pha làm nơi tái định cư. Căn nhà xinh xắn mọc
lên ven hồ Nà Chuông thơ mộng, bốn bên là
núi rừng xanh thắm. Trong nhiều năm, ngoài
giờ đi làm ở cơ quan nhà nước bà Chi lại xắn
tay cùng với gia đình làm mô hình kinh tế vườn
chuồng, trồng rau, nuôi gà, nuôi lợn, trồng cây
ăn quả, nâng cao đời sống kinh tế của gia
đình. Bà cũng thường xuyên giúp đỡ, động
viên bà con trong thôn chung tay làm kinh tế
vườn chuồng, cùng nhau vươn lên trong cuộc
sống. Bằng kinh nghiệm công tác Đảng, Đoàn
ở khối cơ quan, bà chia sẻ với các cán bộ
Đảng, Đoàn, cán bộ Phụ nữ thôn, giúp thôn
ngày càng đổi mới. Người phụ nữ Tày duyên
dáng Hoàng Thị Chi còn có tài đàn hát, bà
thường xuyên tham gia các cuộc thi, biểu diễn
văn nghệ ở cơ quan và ở thôn xóm, đạt được
nhiều giải thưởng về văn nghệ, được bạn bè
đồng nghiệp và bà con trong thôn yêu mến.
Năm 2016 bà Chi nghỉ hưu, được nhân dân
trong thôn tín nhiệm bầu làm Trưởng Ban công
tác nông thôn thôn Trung Cấp, năm 2017 bà
được bầu làm Phó Bí thư chi bộ thôn. 

Thôn Trung Cấp có vị trí địa lý một phần
giáp mặt đường quốc lộ 1A, một phần giáp
đập Nà Chuông, một phần giáp đồi rừng,
thuận lợi cho phát triển kinh tế theo hướng đa
dạng hóa. Có nhiều doanh nghiệp tư nhân đặt
trụ sở công ty, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại
địa bàn thôn Trung Cấp. Đất đai màu mỡ,

nguồn nước dồi dào cũng là đặc điểm thuận
lợi để sản xuất nông nghiệp chăn nuôi, trồng
rau màu, trồng cây ăn quả, trồng rừng phát
triển. Đây là một trong những thôn đầu tiên
của xã Mai Pha đạt chuẩn nông thôn mới, cơ
sở vật chất điện đường hoàn thiện, cảnh quan
môi trường xanh, sạch, đẹp, các mô hình kinh
tế đa dạng, hiệu quả cao, đời sống nhân dân
ổn định, an ninh trật tự tốt. Nhằm tạo chuyển
biến rõ nét trong việc nâng chất lượng các tiêu
chí, xã Mai Pha đã chọn thôn Trung Cấp để
xây dựng khu dân cư kiểu mẫu về văn hóa,
an ninh trật tự, cảnh quan môi trường. 

Trong vai trò Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng
Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn Trung
Cấp, bà Hoàng Thị Chi luôn phát huy vai trò
là người đầu tàu gương mẫu, luôn chung tay
sát cánh với các cán bộ thôn trong các cuộc
vận động “Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu về
văn hóa”; phong trào “Năm không ba sạch”,
bảo vệ, xây dựng cảnh quan môi trường;
phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền
vững; tuyên truyền vận động bà con chấp
hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã
hội; vận động bà con quyên góp các quỹ an
sinh xã hội, quỹ từ thiện.

Hiện nay, từng con ngõ nhỏ thuộc thôn
Trung Cấp đều đã được trải thảm bê tông
sạch sẽ, phong quang, nhà cửa san sát, dân
cư quây quần, ai nấy đều có ý thức giữ gìn vệ
sinh môi trường sạch đẹp, an ninh trật tự đảm
bảo, đời sống nhân dân trong thôn ngày càng
được nâng lên rõ rệt. Bà Hoàng Thị Chi  cho
biết: “Theo chỉ đạo của UBND và MTTQ Việt
Nam xã Mai Pha, thôn Trung Cấp đang đề
xuất xin một phần kinh phí nhà nước và vận
động nhân dân cùng đóng góp, cùng làm để
xây dựng nốt đoạn hơn 20 mét kênh mương
cuối cùng của thôn. Khi đoạn kênh mương
này hoàn thiện, là thôn sẽ đạt tiêu chuẩn khu
dân cư kiểu mẫu về văn hóa”.

Có thể thấy rằng, MTTQ Việt Nam tỉnh
Lạng Sơn đã tạo được sự đoàn kết và đồng
thuận từ cấp tỉnh, huyện đến cấp cơ sở. Với
sự chỉ đạo sát sao của MTTQ Việt Nam các
cấp trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng
thuận - Phát triển”, chắc chắn sẽ mang lại
màu sắc tươi sáng về mọi mặt cho bà con
nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, và cuộc
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” của tỉnh ta sẽ có
thêm những bước tiến mới.
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VI THỊ THU ĐẠM

Những cô gái Lam Hạ
(Kính viếng hương hồn mười nữ 

Anh hùng quê hương Lam Hạ, Phủ Lý, 
Hà Nam hy sinh anh dũng trong 
chiến tranh chống Mỹ cứu nước)

Cho tôi gọi chị là em
Những cô gái trẻ
Những bông hoa vừa hé
Trận địa năm xưa, những ngày nắng xé
Giặc điên cuồng nhả bom
Châu Giang quặn một dòng đau
Lam Hạ bời bời khói lửa

Dưới những loạt bom thù oan khốc
Mười nữ pháo thủ dân quân hy sinh
Phương, Lan, Tâm, Tuyết, Thu, Thi
Thương quá em Thi mới vừa mười sáu tuổi
Trước khi nhắm mắt
còn nhắn người anh trai, người đồng đội
Anh đừng rời trận địa
Hãy chiến đấu thay em
Thi ơi!
Những người đồng đội của em 

đã không rời trận địa
Thuận, Thẹp, Oánh, Chung hy sinh,

quyết giữ cầu Phủ Lý
Gặp nhau rồi... các em lại cùng vui...
Thương cho Oánh, vừa mừng tin đậu quả
Ngã một cây xanh, tắt một mầm đời!

Cho tôi gọi chị là em
Những cô gái trẻ
Máu các chị thấm vào lòng đất mẹ
Ngời lên hoa trái ngọt lành

Lam Hạ bình yên cho em nắm tay anh...

NGUYỄN VĂN NGỌC

Những vì sao đất nước

Những ngôi sao nơi chân đồi cứ điểm
Thẳng lối hàng trong sương sớm mong manh
Đất nước mình qua bao cuộc chiến tranh
Tên các anh chưa kịp về với mẹ.

Sáu trăm bốn mươi bốn vì sao đơn sơ lặng lẽ(*)
Bốn ngôi sao có tên tuổi vùng miền(**)
Những bia khác vầng sao vàng trên trán
Chỉ một dòng Liệt sĩ Không tên.

Các anh nằm giữa lòng Điện Biên
Hòa núi sông thiêng vòng tay đất mẹ
Nếp thơm nồng bên Mường Thanh ngọt thế
Lúa trổ vàng trên lô cốt, xe tăng.

Tuổi đôi mươi đẹp tựa ánh trăng
Những anh Giót, anh Đàn... xa mái trường ra trận
Bởi độc lập chủ quyền không thể mất
Thét xung phong! Bão lửa dội đầu thù.

Lớn lên từ sữa mẹ lời ru
Giờ bất tử hóa vì sao đất nước
Những hi sinh lặng thầm thủa trước
Cho hôm nay vang mãi khúc hòa bình./.

(*), (**) Tại nghĩa trang liệt sĩ A1 (Điện Biên
Phủ) có 644 ngôi mộ, nhưng  chỉ có 4 ngôi mộ có
tên: Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện,
Trần Can.
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ĐOÀN DIỄN

Viết ở nghĩa trang Liệt sĩ
(Tặng Hoàng Tượng*)

Nào cùng cạn chén tương phùng
trắng trong giọt rượu
bồi hồi giọt đau...

Người đi...
về cõi thâm sâu
hòa vào gió núi những câu hát buồn

Rượu nồng 
mật đắng
lệ tuôn
khói hương ngào ngạt
tím trời Trường Sơn

Còn đây
một tấm áo sờn
còn đây đôi dép
vẹt mòn gót chân
còn đây
nắm đất hồng trần
Người xa...
Quê Mẹ muôn phần xót xa

Uống đi anh
Thỏa nhớ thương
Cạn rồi
Chén vẫn thơm hương rượu nồng...

* Sau nhiều năm tìm kiếm, trong một chuyến đưa
đoàn đi công tác trên đường dài Nam Bắc, ghé vào
viếng nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, người
lái xe Hoàng Tượng đã tìm được ngôi mộ của anh
trai ông. Cuộc gặp gỡ như là định mệnh vô cùng
xúc động.

LINH QUANG TÍN

Anh đang ở đâu?

Tiễn anh đi bộ đội
Từ lúc tuổi còn xanh
Bao đêm trường mong mỏi
Vẫn ngóng chờ tin anh

Bất ngờ một chiều hè
Giấy báo tử gửi về
Làm quặn đau lòng mẹ
Nức nở cả triền đê

Giờ này anh ở đâu
Bà Rịa hay Cà Mau
Khe Sanh hay Thành Cổ
Vẫn biền biệt bóng câu

Đồng đội đi tìm anh
Mọi nghĩa trang liệt sỹ
Bao nấm mộ vô danh
Anh ở đâu... Ở đâu...

Nơi lòng núi thẳm sâu
Nơi màu xanh đất mẹ
Có những người như thế
Nối nhịp cầu bình yên...
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NGỌC PHI

Phút cảm nhận 
về thăm lại Ba Sơn

Năm xưa
Tụ tập về Ba Sơn
Dưới chân núi Mẫu Sơn
Nghe theo lời Đảng, Bác
Ông cha ta uống rượu, ăn thề diệt giặc Pháp
Kháng chiến thành công,
Ba Sơn - Xuất Lễ anh hùng!

Ngày nay
Sum vầy tại Ba Sơn
Đoàn kết các dân tộc, giữ vững vùng biên
Con cháu uống rượu, mừng vui cuộc sống mới
Nhồi lá mác mật, mật ong bóng hồng da, 

chú lợn quay chín tới
Bản sắc Ba Sơn, "choóc lẩu" hạnh phúc tràn đầy
Tiếng Páo Dung vọng lên Mẫu Sơn, 

Công Sơn, cao vút tầng mây
Tiếng sli ngân suốt đêm ngày qua đồng xanh
Hải Yến, Cao Lâu, Xuất Lễ
Oai hùng, bề thế như Núi Mẹ, Núi Cha,
Một vùng đất biên cương giàu đẹp, bao la

Ba Sơn 
Hôm nay về thăm lại
Nơi dậu phên vững chãi
Bản sắc và đẹp giàu
Hạnh phúc sẽ dài lâu...

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Bên dòng Kỳ Cùng

Bắt đầu từ núi Bắc Xa
Đỉnh cao muôn trượng quê nhà Lạng Sơn
Một dòng chảy ngược cô đơn
Na Sầm, Văn Lãng, rắn vờn Thất Khê

Vượt qua biên giới mải mê
Uốn mình đổi hướng hợp về Bằng Giang
Ai qua Đình Lập lang thang
Ngắm dòng Ba Thín mở mang Lộc Bình

Ơi con sông chảy đa tình
Lặng ôm phố núi vào mình thiết tha
Bản Dao khói phủ la đà
Ruộng ngô xanh mướt, lời ca người Nùng

Kỳ Cùng mà chẳng Kỳ Cùng
Em qua cầu nổi từ thung lũng này
Mang theo điệu lượn gái Tày
Sông dù chảy ngược vẫn quay về nguồn

Anh từ giã Bình Nhi thôn
Ngắm sông hồn đã thả hồn theo sông
Lần theo truyền thuyết chuông đồng
Và hòn đá lớn bên dòng sông trôi

Nghe tình Xứ Lạng bồi hồi
Tấm lòng Tô Thị, chuông hồi Tam Thanh
Kỳ Lừa... em chẳng lừa anh
Mẫu Sơn tuyết trắng rơi quanh lối về.
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CHUNG TIẾN LỰC

Núi

Núi trở mình thức giấc
Gấp chăn thêu, khoác áo thao trường
Những chiến hào vắt ngang lưng chừng núi
Nhói lòng tiếng trẻ khóc biên cương.

Tổng đội Sinh viên đào hào trên triền dốc
Hành trang trên vai bài hát "Lên đàng"
Tám mốt ngày đêm sục sôi Thành Cổ
Hào hoa, ra trận...
Giảng đường dở dang...

Mắt hướng biên cương
Sau lưng lúa ngô chở dòng sông Như Nguyệt
Thăm thẳm âm âm áng thơ THẦN
Núi vịn núi dựng cánh cung giữ nước
Yên Tử, Đông Triều, Sông Gâm...

Đông - Tây Bắc núi đồi giăng thế trận
Vẹn nguyên hào khí Chi Lăng
Mấy ngàn năm đứng làm phên dậu
Uy nghi bóng nước sông Bằng.

Qua rồi những ngày rét buốt
Cây cỏ lên xanh khỏa lấp hầm hào
Bóng núi trầm tư hiền triết
Như chưa hề có chuyện binh đao.

TRỊNH NGỌC CHÍNH

Phố núi

Phố nhỏ nôn nao chợ sớm
Con đường e ấp nụ cười
Bước chân bồng bềnh sương khói
Mưa chiều ngày tháng rụng rơi

Dòng sông ngậm vào bóng núi
Vô tư gió đuổi mây ngàn
Gió trong lòng ai mãi thổi
Mây che ngang trán miên man

Đừng buồn núi cao ngạo nghễ
Dòng sông vẫn mãi mong chờ
Lạnh lùng làm chi cơn gió
Nắng vàng ấm áp hàng mi

Đường dài đâm ngang phố núi
Đi vào khát vọng hôm nao
Những hàng cây như muốn nói
Phập phồng những giấc chiêm bao

Những con đường ai đã chọn
Thân quen như những bước chân
Ngả nào không quên lối rẽ
Bao giờ đi đến mùa xuân.
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Đã ba năm nay, kể từ khi
báo Tiền Phong chủ
xướng, vận động và

xây dựng ngôi nhà khang
trang, đẹp đẽ cho ông
Phương Văn Phín ở cuối thôn
Phạc Giàng, xã Hùng Việt,
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng
Sơn, mỗi dịp xuân về chúng
tôi lại đến thăm, tặng quà cho
gia đình ông.

Khi gặp chúng tôi, câu hỏi
đầu tiên của ông là: “Huấn
đâu?”. Chúng tôi bèn mở máy
điện thoại kết nối để ông Phín
nói chuyện, hàn huyên với
người mà ông mong ngóng,
biết ơn.

Người mà ông Phín nhắc
đến là Hoàng Văn Huấn, phóng
viên báo Lạng Sơn. Giữa năm
2015, trong một lần đi thực tế,
anh phóng viên trẻ này biết
được cảnh ngộ của gia đình
ông Phín và sau đó một bài viết
xuất hiện trên báo Đảng địa
phương. Đọc bài báo đó,
chúng tôi rất xúc động trước
gia cảnh ông Phín và tôi đã
trực tiếp gặp anh Huấn để xác
minh thêm những điều cần biết
về người cựu tù Phú Quốc
đang sống lay lắt ở một góc đồi
ven sông Kỳ Cùng.
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Như một 
phép màu

Ký của NGUyễN DUy CHIếN

Một mảnh đời cơ cực sống lay lắt khuất nẻo nơi hoang vu. Người cựu chiến binh oanh
liệt một thủa bỗng bất lực trước cuộc sống thời bình. Và rồi, những bài báo xuất hiện, cuộc
đời cựu tù Phú Quốc như được hồi sinh, gia đình ông đã sang trang mới hạnh phúc, ấm no. 

Vườn cam đang xanh tốt đem lại cuộc sống mới cho gia đình ông Phín 
Ảnh: DUY CHIẾN

Giữa tháng 10 năm 2015, chúng tôi đi đò vượt hai con sông
Văn Mịch và Kỳ Cùng và các cung đường nhỏ luồn qua những
quả đồi che khuất. Giữa mênh mông rừng cây ngút ngàn, một
chiếc lều xập xệ ngả nghiêng nép vào góc đồi. 

Cơ cực
Ông Phín sinh năm 1950, là con trai độc nhất trong bốn người

con của một gia đình người dân tộc Tày ở cuối làng Phạc Giàng.
Năm Mậu Thân 1968, chàng trai tuổi mười tám viết đơn bằng máu
xung phong vào Nam đánh giặc. “Những năm kháng chiến oanh
liệt, quần nhau với giặc khắp chiến trường Tây Ninh (Miền Đông
Nam Bộ). Trong một trận đánh giằng co ở ấp Long Phi, huyện Bến
Cầu, tỉnh Tây Ninh, tôi và hai đồng đội lọt vào ổ phục kích của



địch, sau đó ngất đi lúc nào
không biết”, ông Phín kể.

Ông Nguyễn Phi Hùng,
nguyên Đại đội trưởng Đại đội
2, Đoàn 26, Bộ Tư lệnh Miền
Đông cho biết: “Anh Phín là
chiến sỹ do tôi trực tiếp chỉ huy.
Ngày 4/4/1970, anh Phín cùng
hai chiến sỹ thông thạo địa hình
thực hiện nhiệm vụ trinh sát
chuẩn bị cho quân ta tấn công
cầu Long Phi, không ngờ rơi
vào vòng vây của địch”. Khi biết
mình bị thương, Phín bảo đồng
đội rút, còn mình xông lên, phá
vòng vây. Địch bắt anh, đưa về
nhốt tại Nha cảnh sát Sài Gòn
- Gia Định, rồi nhà tù Biên Hòa.
Không khai thác được gì từ
người chiến sỹ kiên trung, Mỹ
Ngụy chuyển Phín ra nhà tù
Phú Quốc. Tại đây, chúng tra
tấn Phín dã man và dùng cả
những đòn tâm lý chiến, mua
chuộc, nhưng vẫn không lung
lay được ý chí của người chiến
sỹ cộng sản.

Ông Phín kể: “Tôi bị cho
vào két sắt phơi dưới nắng
chang chang, sau đó bị lôi vào
chuồng cọp, dí điện vào đầu.
Bọn chúng tra tấn hết ngày này
qua ngày khác. Hễ ngất xỉu lại
vứt về nhà lao, bạn tù tiếp tục
chăm sóc. Mỗi lần như vậy, tôi
gắng gượng động viên anh em
bằng những bài ca cách mạng.
Tôi còn sáng tác nhiều bài hát,
bài thơ bằng tiếng Kinh và tiếng
dân tộc Tày - Nùng”. Giữa năm
1973, ông Phín bị tra tấn, nhiều
ngày nôn ra máu. Hiệp định
Paris được ký kết, ông Phín
được trao trả tù binh. Sau khi
tiếp nhận ông Phín bên sông
Thạch Hãn, đơn vị cho ông về
Quân khu Tả Ngạn điều
dưỡng, sau đó cho phục viên,
trở lại địa phương.
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Gia đình ông Phín vui mừng với ngôi nhà mới khang trang
Ảnh: DUY CHIẾN

Vài năm sau, ông Phín xây dựng gia đình với bà Nông Thị Liêu
(sinh năm 1950), người cùng làng Phạc Giàng. Ông bà sinh hạ
được hai người con nhưng đều không sống nổi vài ngày. Hoang
mang không hiểu lý do gì, gia đình tổ chức làm then ba ngày đêm
để “giải hạn”. Những năm sau đó, họ sinh ra ba người con tuy ốm
yếu nhưng vẫn lớn lên theo tháng ngày cơ cực cùng bố mẹ. Hai
đứa con gái lúc nhớ, lúc quên, không được khôn, cậu con trai da
xanh như tàu lá, hàng tuần phải đi Bệnh viện Đa khoa trung tâm ở
thành phố Lạng Sơn, xa nhà gần 100 cây số để chạy thận.

Ông Đinh Xuân Thoái, Chủ tịch UBND xã Hùng Việt, cho biết:
“Cựu chiến binh Phương Văn Phín trở về địa phương sinh sống,
không màng đến quyền lợi, chính sách. Những năm chiến tranh,
nhất là cuộc chiến bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979, trận lũ
lịch sử  năm 1986 đã cuốn trôi hết giấy tờ, hồ sơ, lý lịch quân
nhân, nên kể từ khi ra quân đến năm 2014, ông Phín không được
hưởng chế độ, chính sách gì”.

Ông Phín tuổi càng cao, sức khỏe càng giảm, cộng với gia
cảnh túng bấn nên suy sụp rất nhanh. Vợ ông gầy yếu, đau ốm
liên tục, không có tiền chạy chữa. Mảnh vườn khô hạn trồng sắn,
ngô, khoai kém năng suất vì thiếu nước tưới. Gia đình ông bấm
bụng vay ngân hàng mười triệu đồng để tìm kế sinh nhai, đến nay
vẫn chưa trả được nợ. Ông Thoái nói trong niềm xót xa: “Vợ con
Phín nheo nhóc, gia đình không có gì ăn. Đã vậy, cậu con trai là
chỗ dựa duy nhất đổ bệnh, nhiều lần ông Phín nghĩ quẩn ra bờ
sông Kỳ Cùng định nhảy xuống. Thế nhưng, nghe tiếng gọi thất
thanh của các con, ông lại cầm lòng, quay trở lại cái lều dột nát”.

Làm lại cuộc đời
Ngày 15/10/2015, báo Tiền Phong có bài viết “Mong ước một

mái nhà của cựu chiến binh nghèo” kể về gia cảnh của ông Phín.



Rất nhiều bạn đọc, cơ quan, Ban ngành, doanh
nghiệp, nhà hảo tâm đã nhanh chóng kết nối với
cơ quan đại diện của báo tại tỉnh Lạng Sơn để
chung tay, giúp sức nhằm xây dựng một mái ấm
tình thương cho người cựu tù Phú Quốc. Chưa
đến một tháng kể từ khi phát động, hơn mười
doanh nghiệp và hàng chục nhà hảo tâm, các
cháu thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn đã
quyên góp, ủng hộ số tiền trên 70 triệu đồng.
Ngày 23/11/2015, lễ động thổ xây nhà cho ông
Phín được tổ chức trong niềm hân hoan, vui
sướng của gia đình và bà con chòm xóm.

Chứng kiến việc vận chuyển vật liệu qua hai
con sông, vượt núi, băng đèo đến nơi tập kết
xây nhà mới thấy hết sự gian truân của những
người thợ và những người tham gia giúp sức.
Lực lượng đoàn viên thanh niên xã Hùng Việt tổ
chức trên 80 công vận chuyển gạch, cát, xi
măng, cải tạo con đường từ bến đò đến nhà ông
Phín dài gần 1 km. Biết được gia cảnh khó khăn
của ông Phín, cũng như việc làm ý nghĩa thiết
thực của chương trình, Chi hội Ô tô Fun Lạng
Sơn và Câu lạc bộ Xe địa hình Lạng Sơn xung
phong nhận phần việc dựng mái tôn và bức
vách ngăn tường cho công trình nhà tình nghĩa,
giảm đáng kể kinh phí xây dựng. Câu lạc bộ
Thắp sáng niềm tin (thành phố Lạng Sơn) chăm
lo đóng giường, tủ, mua sắm bàn ghế cùng
nhiều vật dụng thiết yếu cho ông bà Phín.

Là thủ trưởng cũ, ông Nguyễn Phi Hùng
xăng xái lo hồ sơ, giấy tờ để ông Phín được
hưởng chế độ người có công với nước kể từ
tháng 3 năm 2015. Đến khi xây dựng công trình
nhà tình thương, ông Hùng lại là người nhiệt
tình tham gia chỉ đạo, trực tiếp thi công công
trình. Trong lúc cùng nhóm thợ đi lấy cây về làm
xà nhà, vì kèo, ông Hùng đột nhiên bị đàn ong
vò vẽ tấn công. Bị ong đốt hơn hai mươi nốt,
ông Hùng phải vào Bệnh viện huyện Tràng Định
cấp cứu. Sau đó một ngày, dù các bác sỹ
khuyên can, ông Hùng vẫn một mực xin ra viện,
trở về hiện trường để chỉ đạo công trình xây
dựng nhà tình nghĩa.

Sau hai tháng xây dựng, căn nhà rộng
42m2, mái tôn lạnh đã hiện lên vững chãi, đẹp
đẽ giữa những quả đồi ngút ngàn. Món quà ý
nghĩa này đến với ông Phín đúng dịp ngày thành
lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12/2015.

Ngày bàn giao nhà đông vui, náo nhiệt như
ngày hội. Ai cũng phấn khởi mừng vui cùng ông

Phín không chỉ ngôi nhà mới, qua báo Tiền
Phong, nhiều tổ chức, cá nhân chăm lo, giúp đỡ
gia đình ông có đầy đủ đồ dùng. Ông Phín còn
được nhận thêm hơn 50 triệu đồng tiền mặt
trong ngày vào nhà mới.

Ông Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường
vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn là
người luôn đồng hành với những công việc thiện
nguyện tại địa phương phát biểu: “Trực tiếp đến
mừng ông Phín có nhà mới, chúng tôi tặng gia
đình một chiếc ti vi 40 inch. Chúng tôi mong Tiền
Phong và các cơ quan truyền thông khác tiếp
tục quan tâm và có nhiều chương trình thiết thực
hơn nữa để công tác an sinh xã hội trên địa bàn
tăng cường, thiết thực. Giúp cho những mảnh
đời kém may mắn, các gia đình chính sách có
cuộc sống tốt đẹp hơn”. 

Năm nào cũng vậy, vào dịp xuân mới hàng
năm, báo Tiền Phong thường trú tại tỉnh Lạng
Sơn và Câu lạc bộ ô tô địa hình Lạng Sơn cùng
một số nhà hảo tâm đều trở lại thăm gia đình
ông Phương Văn Phín để tặng quà, trò chuyện.
Ông Phín sức khỏe tốt lên từng ngày, da dẻ
hồng hào trở lại cùng nụ cười thường xuyên trên
gương mặt. Tiếng nói, tiếng cười râm ran trong
căn nhà ấm cúng.

Gặp lại mọi người, ông hay khoe những cái
mới. Ông bảo, ba năm qua có nhiều niềm vui,
tôi nhận được “Kỷ niệm chương chiến sỹ cách
mạng bị địch bắt tù đày”, được đi Hà Nội cùng
đoàn người có công của tỉnh Lạng Sơn, vinh dự
gặp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vào tháng 5
năm 2017. Mới đây, ông Phín được nhận “Bằng
có công” của Trung tâm giáo dục truyền thống
và lịch sử Việt Nam trao tặng.

Ông bà Phương Văn Phín phấn khởi mời
chúng tôi ra thăm quan mảnh đồi xung quanh
nhà, chỉ những hàng cây trái lúc lỉu, xanh mướt
rồi cho biết: “Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định,
Lạng Sơn tặng gia đình 250 cây cam, quýt. Đoàn
viên, thanh niên huyện nhà tổ chức hai ngày tình
nguyện trồng cây cho chúng tôi. Vụ rồi đã bói
quả, ăn ngọt lịm. Chắc chắn cuộc đời của gia
đình sẽ sang trang mới. Chúng tôi như được các
nhà báo tiếp sức cho hồi sinh. Đúng là một phép
màu, một giấc mơ có thật đẹp đẽ”.

Xứ Lạng tháng 6 năm 2019
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Nắng chiều sắp tắt, gió ràn rạt thổi về từ
phía rừng hóp đang vào mùa lá đổ
vàng rực. Những ngôi nhà sàn trên gò

cao Khú Ỉnh như nép mình vào chân núi. Nơi
này thường đón ánh nắng ban ngày sớm nhất
trên dải đất hình đuôi sóc chạy dài dưới chân
núi hẹp. Ngày là thế nhưng bóng tối cũng kéo
đến nhanh nhất khi mặt trời vừa rơi xuống bên
kia núi. Đêm sụp xuống nhanh như người ta
kéo chiếc mũ đội đầu trùm lên mắt. 

Hôm nay chỉ có hai mẹ con Síu ở nhà, bố
đã vào rừng đặt bẫy từ khi mặt trời còn đổ
bóng mấp mé phía bờ suối bên kia. Bữa cơm
dọn ra bên bếp, ánh lửa hắt bóng hai mẹ con
đổ dài trên vách. Síu ngồi ôm bát mà chẳng
buồn ăn cơm, cứ để hơi của cơm nóng thấm
qua bát men trườm lên má ấm sực.

- Síu à, mày ăn cơm hay ăn bông thế?
- Con chẳng muốn ăn đâu?
- Hay mày chê cơm nhà mình, muốn ăn

cơm nhà người ta rồi?
- Hứ...!
Síu không đáp lời câu hỏi của mẹ già. Đôi

mắt nhìn như muốn rơi cả vào cái bát trên tay.
Cơm mùa mới trắng sóng sánh trong bát,
những cánh bông cũng trắng như thế,
“Nhưng người ta ăn cơm được chứ chẳng ai
ăn bông. Cái gì ra cái đó, đừng thấy giống
nhau mà nghĩ như nhau được” nhiều lần Síu
tự nghĩ trong lòng như thế vậy. Mà cứ đưa
miếng cơm lên miệng nhai cời cợi đầu lại
nghĩ đến người khác mãi như thế thì khác gì
con trâu đang táp nắm rơm khô. Chẳng biết
con trâu nó nghĩ gì không, nhưng Síu ăn mà
cứ nghĩ về lúc chiều gặp Slay ở bờ suối.
Người gì mà lạ, gặp nhau chỉ cười chẳng nói

một câu nào. Cứ cười như thế không biết là
ý gì nữa mà hai tai Síu nóng phừng phừng
như có nước sôi vừa dội qua. Síu bỏ vác củi
với túi bông mới hái dưới gốc cây mận già rồi
bước lên nhà. Vừa đi vừa đếm những bậc đá.
Chưa bao giờ Síu nghĩ mình sẽ đếm mấy cái
bậc đá ấy, nhưng hôm nay Síu đếm được sáu
mươi bảy bậc liền. Lạ thế! Bước lên nhà cài
được con dao lên vách, thì đèn trong nhà
cũng vừa sáng. Thế là hết ngày.

*
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Nhà Slay ở phía bên kia chân núi, đi qua
hết dải đất hẹp là sang bên này nhà Síu. Đi bộ
mất thời gian bằng nướng chín bắp ngô, còn
đi xe máy thì bằng người ta pha xong ấm trà
cũng tới nơi rồi. Thế mà dạo này Slay không
sang bên này lần nào nữa. Cũng chẳng biết
tại sao Slay lại thay đổi nhanh như thế. Lần
cuối Slay sang khi quả bông mới vừa cứng vỏ,
giờ nó đã nở bung trắng xóa cả vùng đất dưới
chân Khau Ình. Những đêm trăng sáng, Síu
vẫn ngồi ở bậc đá trước cửa nhìn xuống cánh
đồng, những cánh bông mới nở trắng lấp lóa
dưới trăng lại giật mình tưởng nụ cười ấy là
của Slay. Đến khi sương xuống, mẹ già tắt bếp
nồi cám rồi gọi qua cửa giục, Síu mới bước
vào nhà. Đêm nay Slay vẫn không đến.

Lần Slay đến ngồi dưới gốc mận đợi Síu
thì thằng Pình cũng đến. Nó phóng cái xe máy
màu vàng đến dựng trước lối đi rồi nổ máy,
bấm còi pin pít, soi đèn lên nhà gọi Síu ra gặp.
Thằng Pình thấy Slay ngồi dưới gốc mận thì
cười hềnh hệch bảo:

- Ô! Thằng Slay đây mà, mày cưỡi trâu
đến hay sao mà sớm thế?

- Tao có đủ hai chân sao phải cưỡi trâu.
- Hai chân mày có nhanh bằng xe máy

của tao không?
Thằng Pình vừa nói vừa rú ga cái xe máy

cho tiếng nổ che mất tiếng của Slay. Síu từ
trên nhà đi xuống chậm một tí nữa thì hai
thằng trai đánh nhau mất. Thằng Pình nhìn
thấy Síu bước xuống thì nhảy tới gần, nhe
hàm răng có một chiếc màu vàng vừa vá
xong. Síu nhìn cái răng mới của nó màu vàng,
cái xe cũng màu vàng thì thấy buồn cười hơn
lúc răng nó gẫy:

- Răng mới à?
- Ừ, đẹp không?
Síu không đáp lại, chỉ ngoái đầu nhìn

sang phía gốc mận thấy Slay cũng nhìn mình
bằng ánh mắt vời vợi buồn. Slay bỏ đi men
theo bờ đá về phía bờ lau đang phất phơ dưới
trăng. Síu vội chạy theo, bỏ mặc thằng Pình
phía sau kêu vóng lên. Đường này xe máy

không đi được, nó sẽ không dám bỏ cái xe
quý để chạy theo Síu nữa. Mãi rồi cũng yên.

Slay ngồi trên phiến đá, đưa tay ôm lấy
gối. Síu bước tới gần mà nghe tim mình như
có tiếng cối giã gạo. Chưa bao giờ Síu ở gần
Slay như lúc này. Nhìn kĩ từ phía sau thấy
Slay đẹp quá. Mẹ vẫn bảo đàn ông đẹp nhất
khi nhìn từ phía sau. Chỉ nhìn thôi, đừng lại
gần. Gần quá lại thương lại nhớ không dứt
được. Nhìn Slay ngồi vững như phiến đá, Síu
thấy má mình như hơ trên lửa. Rồi tự trách
mình đã nghĩ xa xôi.

Bóng trăng lừ đừ qua những tán cây. Hơi
sương xuống mỏng như lớp bụi, sờ lên vai áo
đã thấy lấm tấm ướt mà Slay vẫn chưa nói với
Síu câu nào. Không lẽ cứ ngồi với nhau suốt
đêm như thế. Đợi tiếng gà đầu tiên dứt tiếng
Slay mới ngập ngừng:

- Síu à, tôi phải đi xa kiếm tiền thôi?
- Slay muốn đi làm à?
- Ừ, ở nhà biết bao giờ mới có tiền mua

xe, lấy vợ chứ?
- Nhưng...
Síu không biết mình định nói gì lúc ấy

nữa. Gió từ trên vàn núi xô xuống từng đợt
làm đám cỏ lau đổ rạp mình xuống. Những
suy nghĩ trong đầu hai người chạy theo những
con đường không giống nhau. Những con
đường ấy chẳng biết có gặp nhau hay không
nhưng sao Slay không nói, cũng chẳng dặn
Síu điều gì. Chắc lại sợ lời nói ra như cánh
chim vụt bay mất. Hay trong đầu Slay giờ chỉ
có thằng Pình cưỡi cái xe máy mới nghênh
nghênh đi qua trước mặt. Slay thấy ghét nó vì
nó giàu lại xấu tính, hay lại sợ nó đi xe máy
thì đến nhà Síu nhanh hơn mình hay sao nữa.

*
Chả mấy mà đợt rét đầu tiên đã về, đi

ngoài đường đã thấy hơi lạnh váng vất thấm
qua áo mỏng len vào người. Síu một mình đi
sang bên kia chân núi. Những quả bông cuối
cùng còn sót lại khô quắt nằm phất phơ trong
đám lá úa vàng. Síu muốn đi sang bên đó một
lần dù chẳng có lý do gì đi chăng nữa. Nhưng
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chân Síu vẫn muốn sang, muốn đi ngang qua
ngôi nhà của Slay để nhìn một lần. Đám thanh
niên đã rời bản, Slay cũng sẽ đi. Lần trước
Slay bảo sẽ đi chặt mía làm thuê ở bên kia
biên giới, đi làm cửu vạn thì cũng sẽ đi. Chặt
được một cây mía, vác được một bao hàng
mà khiến cho Slay với Síu ở gần nhau thêm
được một tí thì Slay sẽ cố làm. Nếu không làm
được thì không về gặp nhau nữa. Bây giờ
Slay thua thằng Pình, nhưng không thể cả đời
thua nó mãi được. Nhìn đôi mắt Slay khi ấy
ánh lên một thứ ánh sáng rất lạ, bỗng làm cho
Síu thấy thương người con trai này quá.
Nhưng không lẽ cứ phải có nhiều tiền người
ta mới ở bên cạnh mà yêu nhau được hay
sao? Đã nhiều lần Síu hỏi điều nó mà Slay
không đáp lại. Còn Síu thì chỉ biết mình giàu
nhất, có nhiều của nhất khi được gần người
ở trong lòng mình hằng ngày, hằng đêm. Vậy
mà Slay không nghĩ thế, Slay muốn bỏ đi mà
không buồn đến ngồi dưới gốc cây mận hàng
đêm dưới chân dốc nhà Síu thêm hai ba vụ
bông nở nữa.

Síu vừa sang đến bên kia núi thì đám
người đã xuống đèo. Nhìn với theo chỉ thấy
những dáng người lẫn vào những đám cây,
nhỏ dần rồi mất hẳn. Hình như Slay vẫn ngoái
đầu lại phía sau mấy lần.

Síu trở về mà thấy lòng rối như đám dây
rừng. Gió từ trên cao réo xuống giữa cánh
đồng, hú lên những tiếng dài khe khẽ. Có
bóng người đằng trước đứng chặn ngang
đường. Nhìn kĩ Síu thấy thằng Pình ngồi trên
chiếc xe màu vàng của nó. Nó nhìn Síu hồi lâu
rồi bảo:

- Síu lên xe tôi đèo về!
Síu không đáp chỉ lặng lẽ đi qua trước

mặt thằng Pình như không có nó ở đó. Thằng
Pình vội vã dắt xe chạy theo sau Síu. Nó nói
điều gì cũng không lọt vào tai Síu nữa. Đầu
Síu bây giờ ngổn ngang những suy nghĩ về
Slay. Thằng Pình đi theo một đoạn đường dài
bỗng làm Síu khó chịu, định quay lại nói nó
mấy câu. Nhưng nhìn nó mồ hôi nhễ nhại dắt
xe chạy theo thì Síu không nỡ đành bảo:

- Để tôi yên một tí được không?

Thằng Pình hơi sững người lại khi Síu nói
với mình như thế. Nó không còn nói nhiều
nữa nhưng vẫn dắt xe theo sau Síu. Về đến
dưới gốc mận thì nó dừng lại. Chưa bao giờ
nó dám bước lên con đường dẫn lên nhà. Síu
bước vào trong buồng gục mặt vào gối, mặc
cho nước mắt thấm ướt cả một vùng ấm nóng
một bên má.

*
Trời đã vào giữa đông, gió lạnh thổi rát

trên những vàn núi đá. Đám cỏ tranh bỗng
vàng rực lên trong ánh nắng. Khu rừng hóp đã
trút hết lá chỉ còn những cành dựng lên lưng
chừng trời một màu đục xám. Đêm đêm tiếng
gió thổi bên ngoài ô cửa sổ gian buồng của Síu
vọng vào như tiếng hát khàn đục của người
đàn ông say rượu. Chẳng nhớ Slay lên biên
giới được bao nhiêu ngày nhưng Síu thấy mùa
đông năm nay dài buồn hơn bao giờ hết. 

Từ ngày Slay đi đêm nào thằng Pình cũng
lái xe đến ngồi bên dưới gốc mận đợi Síu ra
ngoài. Nó không lên nhà gặp người già, cũng
chẳng bấm còi xe như ngày trước nữa.
Nhưng ngày nào cũng đến, cứ khi nào tiếng
con chó sủa váng lên từng chập xuống phía
dưới dốc thì Síu biết là nó tới. Nhà có con gái
trong bản, nuôi chó dữ thì người phải thức
suốt đêm ngủ không yên giấc. Nhiều lần bố
dậy đánh con chó, nó im được một lát rồi lại
sủa ầm ĩ như ban đầu. Mẹ nằm buồng bên
cạnh nói sang:

- Síu à! Ra ngoài bảo người ta về đi, rét
thế này!

Síu khẽ trở mình, nghe tiếng gió thốc trên
mái xào xạo tiếng lá khô. Chẳng phải Síu
không dám ra ngoài đó, có gặp thằng Pình
mười lần, hai mươi lần thì cũng không thay
đổi được gì. Síu chỉ sợ ra ngoài đó, nhìn
xuống dưới gốc cây mận thì lại nhớ Slay
thêm. Đêm chìm sâu trong hơi lạnh, tiếng gió
hú trên đồi vọng lại, văng vẳng có tiếng xe
máy nổ xa dần phía dưới nhà.

*
Mấy hôm này nhìn lên trên vàn núi thấy

những khoảng trời xanh đã lộ ra sau những
đám mây dầy. Trời không còn u ám như trước
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nữa, bên bờ suối đã có người đem chăn chiếu
ra giặt đón Tết sớm. Đám người đi biên giới
lần lượt trở về. Người đi xa lâu mới về như bị
bỏ đói lâu ngày, chỉ có ánh mắt gặp lại người
thân là vẫn biết người còn sức sống. Những
người trở về đã gần hết nhưng không thấy
Slay, người ta bắt đầu nói về Slay nhiều hơn
những câu chuyện chuẩn bị Tết. Có người bảo
Slay đã vượt biên sang bên kia biên giới để đi
tìm nơi kiếm nhiều tiền hơn. Có người bảo
Slay sắp lấy con gái chủ gánh cửu vạn giàu
có. Có người độc mồm miệng thì bảo Slay ốm
liệt nằm trong rừng không ai tìm thấy nữa...

Những đêm dài nằm trong gian buồng
phập phồng hơi lạnh, Síu thấy lòng mình vỡ
toác như ống nứa tức hơi, khi lại ầm ào như
tiếng suối chảy. Mỗi lúc như thế Síu chỉ biết
khóc. Đến khi mặt trời lên đi rừng mà hai mắt
vẫn sưng mọng như quả nhót chín. Mẹ già
nhìn con gái khổ tâm vì người trong lòng chỉ
biết nén tiếng thở dài bảo Síu quên người ta
đi. Nhớ thương đợi chờ càng khổ cho mình,
đứa con gái trẻ như nụ hoa căng tràn sức
sống. Bỗng héo úa như người ta lấy con dao
chặt phăng gốc cây từ bao giờ. 

Rồi Tết cũng đến, chuyện người ta nói
mãi cũng thành nhạt. Slay vẫn chưa trở về.
Qua giêng hai, những cơn mưa xuân hàng
đêm khe khẽ gọi mầm xanh thức giấc trên
những vàn núi đá. Buổi sáng thức dậy nhìn
lên mỗi ngày chợt nhận ra màu xanh nõn mới
tinh đang bừng lên dưới những ánh nắng.
Đâu đó trên vách đá những cây đào rừng nở
hoa đỏ hồng cả một vạt rừng. Mấy hôm nay
đám thanh niên bên Ná Nùm, Pà Tu sang hát
sli, ném còn suốt ngày. Síu ngồi trong buồng
lôi chiếc khăn ra thêu nốt những đường chỉ
còn lại. Ngồi chưa kịp yên chỗ thì đám con gái
trong bản đã lên thang vào tận buồng kéo Síu
đi hội. Síu chỉ muốn ở một mình, nhưng cái
Hoa nắm tay khẽ bảo:

- Mày cứ như bông hoa héo rũ trong xó
nhà như thế này để vì ai chứ?

Vì ai? Síu cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy
buồn thôi. Có phải vì Slay không? Síu chưa
kịp trả lời thì đã bị kéo xuống thang. Đám
thanh niên ném còn, đánh đu ở bãi cỏ trống

cao nhất trên gò Khau Ình. Đông người quá!
Síu chưa kịp thở đã có người kéo tay mời
rượu. Chẳng kịp đồng ý chén rượu đã kề lên
môi đổ vào miệng. Hơi rượu cay nồng ngòn
ngọt loang nhanh trong người. Phút chốc đã
thấy đất dưới chân mình mềm như nệm bông.

Có tiếng người nói khẽ vào tai “Síu đẹp,
uống rượu còn đẹp hơn kia”. Thêm một chén
nữa chợt thấy Slay đứng giữa cánh đồng
bông nở trắng bung nhìn Síu chờ đợi. Một
chén nữa lại thấy mình ngồi dưới gốc hoa
mận, những cánh hoa trắng tinh rơi đầy trên
vai trên tóc, Síu nhìn sang bên cạnh bỗng thấy
khuôn mặt thằng Pình có chiếc răng vàng
cười hềnh hệch... Síu chẳng nhớ mình đã
uống bao nhiêu rượu nữa, chỉ thấy một cảm
giác muốn say, muốn uống rồi tới khi rượu
trong miệng lạnh ngắt như nước suối thì mặt
trời cũng sắp tắt bên kia núi.

*
Hình như có bóng người thấp thoáng

trong những đám cỏ gianh phía trước mặt.
Síu nhìn từ phía sau chợt thấy tim mình đập
như vừa leo xong con dốc cao nhất trên đỉnh
Tó Tẩn. Slay! Là Slay thật rồi !

Síu đưa tay cấu nhẹ lên má. Hơi rượu vẫn
còn rừng rực trên đó nhưng vẫn thấy đau. Vậy
là Slay thật rồi! Síu lao vụt lên phía trước tới
chỗ người đứng khi nãy thì đã thấy Slay bước
xuống cánh đồng hẹp. Bầu trời đỏ rực một
màu như máu. Slay ngoái đầu lại nhìn, đôi
mắt lấp lánh bóng nước dưới ánh nắng rẻ
quạt còn sót lại cuối ngày.

- Slay ơi! Slay !
Không có lời đáp chỉ có tiếng gió khe khẽ

reo trên lá. Có tiếng chân người phía sau, Síu
nhận ra thằng Pình cũng đang đuổi theo mình.
Nó nhẫn nại đi theo Síu một khoảng cách đủ
để hai người nhìn thấy nhau. Síu muốn bỏ nó
lại phía sau để theo kịp Slay, nhưng thằng
Pình cũng cố theo kịp Síu thật gần.

Ba người theo nhau lặng lẽ trên con
đường đất xám hằn giữa hai bên bờ cỏ non
xanh. Nắng đã tắt hẳn, bóng người in trên đất
cũng gẫy đổ rồi biến mất. Trời lặng gió, Khau
Ình đã qua mùa gió hú.
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Đang đọc cuốn Văn nghệ Xứ Lạng bỗng
điện thoại có tiếng nhạc chuông, ông
Thành cầm máy, giọng từ tốn:

- A lô! Ai đấy ạ?     
Tiếng trong máy nghe hơi lạ:
- Có phải tôi đang được nói chuyện với ông

Thành đấy không?
- Vâng, Tôi Thành  nghe đây! Ông là...
- Tôi gọi cho ông theo số điện thoại mà ông

ghi sau câu chuyện “Một đêm trên Đường 9” in
trong tập “Kỷ niệm chiến trường” do Ban liên lạc
Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên xuất bản
năm vừa rồi. Ông là tác giả phải không? Đúng
hả! Thế thì tốt rồi! Tôi chính là nhân vật “cà hàm
râu quai nón biếng cạo” vào má ông đây. Ông

bảo, nếu còn nhớ, các anh hãy liên hệ qua số
máy... Vì thế tôi mới có cơ duyên để chúng mình
nói chuyện với nhau. Nhân tiện thằng cả nhà tôi
có việc lên cửa khẩu, tôi rẽ vào thăm ông. Địa
chỉ lằng nhằng quá, ông ra đường chính đón tôi
nhé!

- Vâng, tôi ra ngay đây! Mời bác ghé thăm
gia đình, chúng tôi rất vui được đón bác đấy!

Từ hôm gửi bài “Một đêm trên Đường 9”
cho tập  “Kỷ niệm chiến trường” do Ban liên lạc
Cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên ở Hà Nội
chủ biên, ông Thành vẫn ngóng chờ hồi âm của
những người bạn cùng đơn vị công binh năm
xưa. Vị Tiểu đoàn trưởng pháo binh đã chia sẻ
với đơn vị công binh của ông mọi cảm xúc lo âu,
hồi hộp và vỡ òa vui sướng trong cái đêm thông
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đường, cứu pháo trên Đường 9, năm nào. Ông
bồi hồi nhớ lại... 

Đó là một đêm cuối mùa khô năm 1968,
những người lính thuộc trung đoàn 7 công binh
của Bộ, sau chiến thắng Huội San, Lao Bảo,
Làng Vây đang làm nhiệm vụ bảo đảm giao
thông trên Đường 9, đoạn từ Bản Đông (Xa - va
- na - khẹt) về tới Lao Bảo (Quảng trị). Thời điểm
này quân ta đang bao vây sân bay Tà Cơn trung
tâm khu vực phòng thủ mặt trận Khe Sanh - hạt
nhân của hàng rào điện tử Mắc - na - ma - ra
của địch, nên đoạn đường này trở thành huyết
mạch của mặt trận Khe Sanh. Vì vậy máy bay
Mỹ tập trung đánh phá ác liệt, nhất là đoạn
đường từ ngã ba Bản Đông  tới cầu số 6, gần
Huội San, là đoạn đường do B8, thuộc C9, D3
đang phụ trách.

Đã thành quy luật, từ hai giờ chiều cho tới
hoàng hôn, máy bay địch dội bom liên tục
xuống đoạn đường này. Hôm ấy đài quan sát
báo về có tất cả 8 lần chiếc F105 cắt 16 loạt
bom xuống khu vực cầu số 3 cách Bản Đông
khoảng hai cây số. Trừ số đã nổ còn lại 4 quả
chưa nổ. Số bom nổ phần lớn tạt sang sườn đồi
phía Nam, chỉ có hai quả trúng đường thì một
quả trúng giữa bến lội tránh cầu số 3, một quả
đánh sạt nửa mặt đường bên kia bến lội khoảng
vài chục mét.

B trưởng Vũ Minh Dưỡng bao giờ cũng là
người thức dậy đầu tiên trong lúc đồng đội đang
ngủ trong các căn hầm kèo của tổ ba người sau
một đêm căng thẳng bám đường. Từ hồi chuyển
sang đảm bảo giao thông, lính ta đã quen lấy
ngày làm đêm. Sớm nay sau bữa sáng giản đơn,
chỉ có riềng rang mắm kem, canh môn thục, mỗi
người lùa vội vài lưng cơm rồi lại về hầm lăn ra
ngủ. Mặc bọn giặc trời gầm thét trên đầu, dội bom
ngoài tuyến.

Nhìn ra ven suối, nơi bếp Hoàng Cầm của
tổ nuôi quân đang “tác nghiệp”, thấy làn khói bay
là là mặt đất, trên những đường hầm ngầm chạy
ngoằn ngoèo, tản ra dưới tán rừng non, Dưỡng
tạm yên tâm. Anh đôn đốc tổ nuôi quân khẩn
trương có cơm trước bốn giờ chiều để tổ trinh
sát ăn xong còn ra trọng điểm. Rồi quay về hầm
A4, anh lay vai Tiểu đội trưởng Thành:

- Dậy! Dậy! Cậu và Thơi rửa mặt cho tỉnh,
đợi Kiêm trên đài quan sát về, ăn cơm trước còn
ra trinh sát tuyến!

Bữa chiều cũng đơn giản, lặp lại ban sáng:
canh môn thục, mắm kem rang riềng... Thành
động viên hai chiến sỹ:

- Gắng ăn hết khẩu phần, cân gạo hạt muối
vào đến đây thấm biết bao mồ hôi, và cả máu
anh em binh trạm đấy. Ăn cho no mà thức đêm
nay, cơ mà này việc nhiều và nặng hơn hôm qua
là cái chắc!

Ba người ăn xong, để mâm bát anh nuôi
dọn hộ, Thành cùng hai chiến sĩ nai nịt gọn
gàng, trang bị đầy đủ, ngoài vũ khí bộ binh còn
có cuốc xẻng, bộc phá, dụng cụ phá bom, giỏ
“mõm bò” để nhặt mìn lá… Vừa dứt đợt bom
cuối cùng là cả đội hối hả ra trọng điểm.

Cả cây số bên này bến lội số 3, cây đổ
ngổn ngang, đất đá, cành, lá cây phủ kín mặt
đường. Bến lội biến thành cái ao to hình tròn,
nước đã kịp dềnh lên đen đặc một màu khói
bom. Bên bờ phía Tây, ngay cạnh mép đường,
trồi lên cách nhau độ hơn chục bước chân là
hai cái đuôi bom từ trường, cánh bom xòe to
như cánh quạt trần. Còn hai quả nữa rơi đâu
chưa thấy. Tổ trinh sát của Thành đành vòng
lên thượng lưu con suối vừa để tìm bến lội mới,
vừa tránh hai quả từ trường, cho đường mới
vòng quanh một quả đồi thấp, rồi nhập vào
Đường 9 về phía Bản Đông. Chui từ trong đám
rừng tái sinh trên một vạt nương cũ, rẽ trái ra
tới Đường 9 thấy hố bom đánh sạt nửa mặt
đường đã ở phía sau, đoạn này không bị quả
bom nào, Thành hội ý tổ trinh sát:

- Kiêm quay trở lại quãng đường tránh
quanh quả đồi mâm xôi, qua chỗ chọn làm bến
lội mới, xuyên qua khoảng rừng le, rồi nhập vào
Đường 9 gần chỗ đầu đường mòn về cứ. Báo
cáo kết quả tìm đường tránh cho B trưởng
Dưỡng có kế hoạch xử lý kịp thời. Còn tớ và
Thơi tiếp tục đi ra Bản Đông xem đường sá có
việc gì không.

Kiêm đứng nghiêm, sốc lại khẩu a - ka:
- Rõ! Rồi quay đằng sau, mất hút trong đám

rừng non nhập nhoạng trong ánh nắng chiều
sắp tắt.

Thành và Thơi bước xuống Đường 9. Mới
đi được chừng chục bước, nghe Thơi gọi giật
giọng:

- Anh Thành, nhìn dưới chân!
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Trời ơi! Dưới chân hai người, bị lớp đất cát,
lá cây phủ lên là vô số những trái mìn lá, đủ các
hình thù lạ lẫm: vuông, chữ nhật, bán nguyệt,
cỡ bằng hai, ba ngón tay, bọc bằng loại vải ni -
lon màu rằn ri may kín, trong đựng thuốc nổ
mạnh và hạt nổ. Khi mới bung ra từ bom mẹ,
chúng còn chứa đầy hơi, trương như con ễnh
ương, nên rơi xuống tiếp đất nhẹ nhàng. Sau vài
giờ hơi lọt ra hết, nó mới sẵn sàng phát nổ khi
bị tác động một lực nén từ ba đến bốn ki lô gam
trở lên. Chỉ gang tay nữa là các anh bị mất cẳng
như chơi! Lúc này hai cái giỏ “mõm bò” đem
theo mới phát huy tác dụng. Thành  nói với Thơi:

- Cậu đảm nhiệm hai phần ba mặt đường,
tớ nhặt một vệt bánh xe bên phải để còn tới ngã
ba Bản Đông trước, xem tình hình ngoài ấy thế
nào.

- Rõ!
Nói là làm, các anh  khẩn trương nhưng

thận trọng, mỗi khi nhặt đầy giỏ, lại tạt sang bên,
đổ gọn xuống vệ đường, lấy cành cây phủ lên,
rồi sẽ hủy sau. Khi Thành ra tới Bản Đông gặp
trạm ba - ri - e của đơn vị bạn, họ cho nhau biết
tình hình ngoài ấy an toàn. Thành quay lại nhặt
nốt mìn lá trên phần đường còn lại, gặp Thơi,
chỉ kịp nói :

- Đường ngoài ấy ổn rồi!
Họ cùng nhau quay về. Đến bờ suối, cũng

vừa gặp đơn vị do Trung đội trưởng Dưỡng dẫn
đầu ra tới nơi. Thành đứng trước B trưởng, định
báo cáo. Anh Dưỡng xua tay:

- Kiêm đã báo cáo rồi, đoạn từ đây trở lại chỗ
rẽ, chỉ việc phát tuyến, tôi đã cho một tổ của A4
cùng với Kiêm tác nghiệp luôn. Tất cả tập trung
mở đường tránh từ đây qua bến lội, vòng qua
mỏm đồi mâm xôi kia, ra đến Đường 9 là xong!

Rất khẩn trương, trung đội trưởng Vũ Minh
Dưỡng chỉ định vị trí tác nghiệp cho các Tiểu đội
trưởng và chia ngay lực lượng của đơn vị ra
toàn tuyến để mở đường tránh. Nơi thì phát
tuyến, mở đường vành khăn quanh mỏm đồi
mâm xôi, nơi thì đào hai bên bờ suối làm bến lội
mới. Cả trung đội toàn lực suốt từ chập tối đến
tận lúc sao tua rua đàng đông đã lên khỏi dãy
núi Lao Bảo chừng hơn con sào, con đường
tránh và bến lội mới hoàn thành. Trăng thượng
tuần đã lặn từ lúc nào, đêm mùa khô bầu trời
tím sẫm, màn sương lạnh mỏng tang không che
khuất nổi những vì sao khuya tít tắp tầng cao.

Nghe vọng ầm ì tiếng mấy thằng C130 đang
săm soi dọc tuyến đường chiến lược ra hướng
Tây Trường Sơn. Vài tốp phản lực ào qua từ
phía Đông. Những loạt bom tọa độ nổ rền nghe
như tiếng sấm xa...

Xem đồng hồ tay, đã gần ba giờ sáng, anh
Dưỡng lệnh cho các tiểu đội tản ra  tạm nghỉ giải
lao và bảo Kiêm bắn súng báo hiệu thông
đường. Họ vừa nghe tín hiệu trả lời từ hai phía
Bản Đông và cầu Số 6, chưa hút tàn điếu thuốc
đã nghe tiếng động cơ rì rầm cả từ hai phía.
Trong niềm vui vẫy chào từng tốp xe chở đạn
dược, gạo muối, thuốc men cho phía trước là
nỗi lo trời sắp sáng. Đoàn xe tiếp viện đã vượt
qua bến lội mới an toàn, cũng là lúc chuyến xe
chở thương binh từ phía Lao Bảo đi về tuyến
sau. Các đồng chí thương binh, người nằm trên
võng buộc chéo thành xe, người ngồi lô nhô trên
thùng xe Gát, băng trắng trên đầu, trên tay cũng
cố ngóc đầu lên đáp lại tiếng chào hỏi của lính
công binh. Giữa lúc trung đội công binh mừng
một đêm thông đường trót lọt, chuẩn bị thu quân
thì chợt nghe tiếng động cơ xe xích nổ giòn từ
phía Lao Bảo trở  ra mỗi lúc một gần. Trung đội
trưởng Dưỡng vội cho bộ đội tản sang hai bên
bờ suối, rồi lệnh cho đơn vị:

- Sẵn sàng hộ tống xe tăng hoặc xe xích
kéo pháo!

Đúng như dự đoán của anh Dưỡng: một xe
xích loại ATS kéo khẩu pháo 122 ly nòng dài lù
lù dừng lại ngay trước đoạn đường xuống bến.
Trên thùng xe xích có tiểu đội lính pháo, mũ sắt
lô nhô. Những người lính công binh lo muốn
đứng tim. Mặc dù bến lội đã có xe qua nhưng
với hai anh chàng khổng lồ này thì không ai
đoán trước được điều gì. Từ trên ca bin xe xích
nhảy xuống một vị chỉ huy vóc dáng to cao, đầu
đội mũ sắt, hai bên sườn là bao súng ngắn và
chiếc sắc cốt, chắc phải cỡ Tiểu đoàn trưởng.
Vừa tiến lại tốp lính công binh, vị chỉ huy pháo
binh vừa ôn tồn hỏi:

- Mới mở đường tránh hả các đồng chí?
B trưởng công binh tiến lại, hai tay nắm

chặt  bàn tay người chỉ huy pháo binh đang đưa
về phía mình, rồi báo cáo vắn tắt tình hình chiến
sự trong ngày chất lượng đường và bến mới.
Cuối cùng, anh tự tin kết luận:

- Bến lội đã được các xe trước đi qua an
toàn, đáy suối không có bùn mà chỉ có cát sỏi,
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pháo lại được xe xích kéo, nên đồng chí cứ yên
tâm mà vượt qua!

Anh Dưỡng nói thế mọi người vẫn lo sốt vó.
Trong ánh sáng mỏng tang của buổi rạng đông,
hơn ba mươi cặp mắt đều đổ dồn về bến lội. Mọi
người nín thở dõi theo anh chàng khổng lồ ATS
đang ra sức kéo “con voi chiến” dáng mệt nhọc
sau bao trận đánh nay trở về hậu cứ nghỉ ngơi.
Và anh em nhà công binh thở phào khi vị khách
đặc biệt của mình đã sang được bên kia bến lội
an toàn. Đang sẵn đà tăng ga lên dốc, chiếc ATS
kéo khẩu pháo nặng nề bò lên đoạn đường
vòng quanh quả đồi mâm xôi thì nòng dài
ngoẵng của khẩu pháo bỗng dở chứng. Nó từ
từ ngả dần xuống phía chân đồi, rồi nằm ệch ra
lười biếng, làm cho xe xích chết máy dừng hẳn
lại. Không cần có lệnh của anh Dưỡng cả đơn
vị đều chạy lên chỗ khẩu pháo đang nằm. Mọi
người đứng chết lặng trước sự cố bất ngờ. Tiểu
đội lính pháo nhảy xuống xe đứng cả về phía ta
- luy dương, cũng chưa biết phải làm gì. Cả Tiểu
đoàn trưởng pháo binh và B trưởng công binh
đều chạy tới chỗ khẩu pháo. Thì ra đoạn đường
vòng quanh đồi mâm xôi được mở trong đêm
còn sót lại một cái rễ cây săng lẻ trong ta - luy
đâm ra, nhô lên cỡ gang tay, mà phía đối diện
có một hố sâu lấp đất đầy, nhưng đầm chưa kỹ.
Lăn đến chỗ này, hai bánh pháo bị nghiêng một
bên trồi lên, bên kia lún xuống thế là nó kềnh ra,
một bánh áp đất, bánh kia hướng lên trời. Khỏi
phải nói tất cả mọi người lo lắng đến thế nào. Vị
chỉ huy pháo binh kiểm tra ngay khớp nối giữa
xe và pháo. Rất may, khớp nối này xoay tròn
được nên không bị gãy. Còn đơn vị công binh,
sau phút bàng hoàng bắt đầu trổ mọi tài ba để
cố gắng dựng khẩu pháo lên. Những chiếc đòn
bẩy to như bắp cày nhanh chóng được đem
đến. Nhưng hỡi ôi, mọi sáng kiến trở nên vô
hiệu, vì con voi chiến này quá nặng. Tiểu đoàn
trưởng pháo binh cùng Trung đội trưởng công
binh đang hội ý, tuy cố gắng kiềm chế nhưng vị
chỉ huy pháo binh vung tay, to tiếng. Còn Trung
đội trưởng Dưỡng đành chịu trận vì chất lượng
đường của mình ra sao thì quá rõ rồi! Giữa trọng
điểm, đường mới chưa kịp ngụy trang, xe to
pháo lớn, nằm chềnh ềnh trong khi phía Đông
trời đang hửng dần, làm sao mà bình tĩnh được.
Giữa lúc tưởng chừng bế tắc, Thành bỗng thấy
lóe lên một ý nghĩ trong đầu, không kịp xin phép
anh Dưỡng, cậu đến gặp Thủ trưởng đơn vị
pháo binh, rụt rè đề  xuất:

- Thưa Thủ trưởng xe xích này có dây cáp
không ạ?

- Cậu hỏi làm gì? Mà có thì sao? - Vị Thủ
trưởng pháo binh đã cố nén giận nhưng giọng
vẫn còn hơi xẵng.

- Báo cáo... em chợt nghĩ, có thể lợi dụng
gốc cây săng lẻ trong đám cây đổ kia làm điểm
tựa, dùng cáp kéo cho khẩu pháo “ngồi” dậy
được không ạ?

- Nghe ra có lý nhưng khó đấy! Dây cáp chỉ
có tác dụng ở góc tù, còn ở đây là góc nhọn .

- Thủ trưởng cứ cho làm thử, biết đâu… Mà
hiện giờ cũng không còn cách nào hơn đâu ạ!

Sau một giây suy nghĩ vị chỉ huy gật đầu.
Anh lệnh cho lái xe nhả cáp phía sau, rồi cầm
cái móc cáp trao cho cậu Tiểu đội trưởng công
binh. Hai bàn tay anh nắm hai vai bóp chặt, như
trao gửi cả niềm tin và  hi vọng vào người lính
bé nhỏ này.

- Gắng lên, tôi tin ở cậu!
- Cảm ơn Thủ trưởng đã tin tưởng!
Nói rồi Thành thận trọng từng bước, hai tay

nâng cái móc đầu dây cáp mà tưởng nó nặng
hàng tạ. Len lỏi trong đám cành cây, gai góc,
Thành vòng quanh gốc cây săng lẻ cụt ngọn, rồi
trở lại nơi khẩu pháo nằm, cẩn thận quấn quanh
trục bánh một vòng, ngoắc móc cáp vào dây,
làm một nút thắt cổ chai cho thật chắc. Cùng lúc
đó, anh Dưỡng đã cho anh em dùng cuốc chim
chặt ngay cái rễ cây, là thủ phạm gây ra sự cố
chết người này. Vị chỉ huy pháo binh kiểm tra
nút thắt xong, anh nói mọi người tản ra hai phía,
rồi lệnh lái xe cho rút cáp. Gần bốn chục người
cả lính pháo lẫn công binh cùng nín thở. Mọi con
mắt dồn vào khẩu pháo đang nằm ăn vạ ấy.
Theo tiếng động cơ như đang mạnh dần lên,
dây cáp căng như sợi dây đàn rút dần lại và
khẩu pháo như chợt bừng tỉnh, chuyển mình từ
từ “ngồi” dậy. Trước kết quả như mong muốn
của mọi người, đồng chí chỉ huy pháo binh bế
bổng cậu Tiểu đội trưởng công binh bé loắt
choắt lên, cà cả hàm râu quai nón biếng cạo vào
hai bên má làm anh chàng đau điếng. Rồi ghé
tai anh lính công binh, anh hỏi nhỏ:

- Trước khi nhập ngũ cậu học lớp mấy? Bẩy
hay mười? Mười hả? Lý thuyết ròng rọc có ích
đấy chứ!
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Rồi anh lệnh cho lính pháo khẩn trương
tháo gỡ dây cáp, cho lái xe thu cáp vào.  Phút
chia tay vội vã, Tiểu đoàn trưởng pháo binh
không quên bẻ đôi cây thuốc “Trà Khúc” (một
nhãn hiệu thuốc lá do Nghệ An sản xuất) mới
được đơn vị vận tải đưa cho khi họ gặp nhau lúc
nửa đêm. Trao món quà cho B trưởng Dưỡng
anh còn đùa:

- Tặng các bạn để hun muỗi nhé!
Rồi nhảy lên ca bin cho xe xuất phát. Xe

pháo đi khuất, là lúc Trung đội 8 công binh thu
quân về cứ, sau khi ngụy trang thật kỹ đoạn
đường mới mở bằng những “phế liệu” mà bọn
Mỹ đã để lại cho họ trong trận bom từ chiều hôm
trước.

Hết chiến dịch, Thành được điều động làm
Trung đội phó, anh Dưỡng làm Đại đội phó ở hai
đơn vị khác nhau trong trung đoàn. Bước chân
người lính công binh trải dài suốt dãy Trường
Sơn cuốn theo đà phát triển của cuộc chiến đấu
giải phóng miền Nam cho đến ngày toàn thắng.
Còn đơn vị của Tiểu đoàn trưởng pháo binh có
hàm râu quai nón khó quên ấy cơ động đến
những nơi nào cũng không rõ nữa...

Hưởng ứng đợt viết “Kỷ niệm chiến trường”
do Ban liên lạc Cựu chiến binh Quân khu Trị
Thiên phát động, Thành ghi lại câu chuyện nhỏ
này, với niềm hi vọng tìm lại được những người
bạn chiến đấu năm xưa, nhất là những đồng đội
của anh trong chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh
mùa khô 1968 đó là Anh Vũ Minh Dưỡng -
người Trung đội trưởng thân thiết của B8 công
binh, vị chỉ huy pháo binh đã chia sẻ với anh em
công binh một đêm thông đường đáng nhớ.
Cuối bài Thành còn ghi tiếp một dòng “Cậu A
trưởng công binh loắt choắt ngày nào nay đã
thành ông nội, vẫn nhớ mãi hàm râu quai nón
của anh đấy! Nếu còn nhớ,  anh liên lạc về địa
chỉ: Trường Thành số  nhà... Phố... Số điện
thoại:....  anh nhé!”

Viết thế, nhưng thực ra hy vọng rất mong
manh vì sau ngần ấy năm rồi, biết ai còn ai mất,
vậy mà hôm nay niềm vui của Thành còn hơn cả
cái đêm thông đường, cứu pháo, lúc mọi người
hồi hộp đợi kết quả của phương án do ông đề
xuất. Trong trí tưởng tượng, ông cố hình dung vị
Thủ trưởng pháo binh oai vệ năm xưa, không biết
bây giờ ra sao nhỉ? Mình già thế này, “thất thập

cổ lai hy” rồi nữa là ông ấy, phải hơn mình một
giáp chứ ít đâu. Vậy mà tiếng nói trong điện thoại
nghe còn sang sảng lắm! Đang bước đi với bao
hình ảnh hiện về dồn dập trong đầu, bỗng nhạc
chuông lại réo rắt.

- A lô, tôi nghe đây! Thủ trưởng tên là gì nhỉ?
Hôm ấy chia tay, tôi còn chưa kịp hỏi. À, vâng!
Bác Khải ạ? Xe bác đến đâu rồi? Chợ Giếng
Vuông à? Vâng, tôi tới ngay đây!

Từ xa, Thành đã nhận ra một chiếc xe bốn
chỗ màu sữa đi rất chậm, vừa đi lái xe vừa hạ
kính, hỏi thăm đường với người đi bên cạnh.
Đợi xe vượt qua ngã tư, ông Thành chạy nhanh
đến bên xe ngó qua cửa kính. Người trong xe
cũng hạ cửa kính bên phải, ngó ra từ hàng ghế
sau. Họ đã nhận ra nhau dù thời gian đã trôi qua
gần nửa thế kỷ!

- Trời ơi! Bác Khải! Thủ trưởng vẫn phong
độ như ngày xưa!

- Ông chỉ được cái khéo động viên là không
ai bằng! Lão già ngoài tám mươi mà còn bảo
“vẫn như xưa”, ai mà tin được!

Rồi ông Khải mở cửa xe, bảo ông Thành:
- Vào xe đi, ta cùng về nhà hàn huyên tiếp,

kẻo dừng ở đây lại phạm luật giao thông.
Rồi vừa ngồi nhích vào trong nhường chỗ

cho bạn, bắt tay rồi kéo luôn ông Thành ngồi lọt
thỏm vào ghế, vừa lên tiếng:

- Cái cậu này mới đúng là “vẫn như ngày
xưa” đấy! Vẫn nhỏ nhắn như trước nhỉ! “ Thất
thập” mà còn hoạt bát thế này là mừng rồi, béo
bệu cũng không tốt đâu. Các bác sỹ chẳng bảo
vòng bụng tỷ lệ nghịch với vòng đời là gì? Còn
được năm chục ký không? Bốn sáu à? Thế thì
đúng là vẫn như ngày xưa thật! Hồi ấy tớ nhấc
bổng cậu lên, thấy nhẹ hơn bất cứ thằng lính
pháo nào của tớ! 

Nói rồi cả hai cùng cười sảng khoái. Rồi họ
ôm chầm lấy nhau như những người anh em
ruột thịt đi xa lâu năm nay về gặp lại. Thế mới
biết, không có thứ tình cảm nào sâu sắc và bền
chặt bằng tình nghĩa của những người anh em
đã chia bom sẻ đạn, sống chết có nhau như
những người lính Cụ Hồ từng có những giây
phút dù ngắn ngủi, nhưng cùng trải qua thử
thách cam go, như lửa thử vàng vậy.
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HOÀNG TÍCH CHỈ

Chứ mừa Khánh Khê
quê noọng

Khảm xuân vui nảo nhiệt tàng quê

Chái ái mà Khánh Khê lỉn hội

Cầu Tiên quá tà khuổi nặm luây

Pi bươn cần mà pây ngài quả

Khánh Khê noọng bản xạ chăn đây

Còn Khiển nà mằn tây tải pả

Chứ Khuổi Dường noọng cạ mà dương

Mùa Nà Lốc - Đồng Chuông khẩu mấư

Pù mác chác hom phẩu nưa đông

Khuổi Mầu mừa tà sông luây hát

Hội nẩy chài mà cáp và sli

Sle chứ mại vằn pi noọng ới

Điếp căn sle đâng toọng đâng slim

Noọng mừa khươi hắt kin bố tả

Đảy ơn Đảng bản xạ lầu đây

Tàng bê tông mừa pây các bản

Khìn điện rùng quê quản tỳ phương

Khảm Đán Lài mà dương chài hỡi!

Mu sliêu ngon háng hội mầu mê

Chài mại chứ Khánh Khê quê noọng.

HÀ PHẠM PHÚ

Gửi đài quan sát Mẫu Sơn

Trạm quan sát đặt trên đỉnh ngàn thước
Gió, con ngựa hoang bờm dựng ngược
Lồng qua mùa hè, qua mùa đông
Lướt trên băng dày thấu xương buốt

Mang hạt cải lên vãi không được
Lá chưa nhú non đã dập nát
Bữa ăn muốn có ngọn rau xanh
Chiến sĩ phải leo hai ngày dốc

Nửa núi xạc xào cỏ tranh sắc
Bịt bùng nửa núi rừng ken đặc
Thung lũng xa vời thác trắng rơi
Nơi đây mưa phóng trôi tuột nước

Bản ở cách xa, người thưa thớt
Báo chậm, pin dành nghe tin tức
Ra vào toàn lính tráng với nhau
Thèm thấy trẻ đùa nghịch đất cát

Bất chợt mù khô lại mù ướt
Dáng núi hình sông nhòa làm một
Khí lạnh lùa qua ngàn mũi kim
Người nhìn tưởng chừng tóe máu mắt

Tôi lên tới đỉnh hơi muốn đứt
Thêm hiểu đồng đội tôi khó nhọc
Đến giờ chia tay cầm tay nhau
Bỗng thấy cồn cào cả gan ruột

Ngỡ như mắc nợ chưa trả được
Nhớ trạm các anh thức canh giặc
Cao tận đỉnh trời một ánh sao
Trằn trọc tôi nằm không yên giấc...

Năm 1978
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TRẦN BẨY

Đường về làng

Xưa
Những con đường đất đỏ
Nối nhà nọ, nhà kia
Vết chân trần già trẻ
Cứ lặng lẽ đi về...

Hôm hẹn anh đến làng,
Trúng mưa phùn gió bấc
Em đón anh đầu dốc
Ngã mấy lần nhớ không?

Từ ngày nông thôn mới
Đường về làng - bê tông
Xe băng băng qua ngõ
Nhà xây mái ngói hồng

Anh trở thành rể quý
Em thành cô dâu hiền
Xe hoa rước tận cửa
Em như là nàng tiên.

LÊ XUÂN THẮNG

Tên sông

Trong lành từ cội nguồn ra
Dặm trường góp nhặt phù sa vào lòng

Bởi trung hiếu đến Kỳ Cùng
Nên trong ghềnh đá quặn dòng thành tên!

LƯƠNG HỒNG QUÂN

Mẫu Sơn gọi

Mây vẫn bay, đường lên theo sóng núi
Quả đào tiên chín đỏ, má em hồng
Đêm Xắng Cọ vang lên mùa xuân tới
Đàn én bay chao liệng giữa không trung

Em cùng anh ngắm rừng núi oai hùng
Đỉnh Sơn Cha cao vời bên núi Mẹ
Ngàn năm rồi vẫn sóng đôi như thế
Bức tường thành chỉ huy thép biên cương

Ở Mẫu Sơn một ngày có bốn mùa
Nơi hội tụ của thi, ca, nhạc, họa
Khi đông về mùa tuyết rơi trắng xóa
Ngỡ rừng ban Tây Bắc thuở nguyên sơ

Tiếng khèn lá dập dìu vang đỉnh dốc
Ô ai xoay làm nghiêng ngả đất trời
Con nai lạc tìm bạn trong chiều vắng
Thác Nà Mìu đổ nhạc giữa đêm hơi

Đêm Mẫu Sơn bình yên trong tịch mịch
Con tắc kè khắc khoải đếm sao khuya
Gió lay động xôn xao nơi rừng biếc
Giọt sương rơi nghe tí tách thu về!

Ảnh: PV



Ông Dương Văn Vịnh người dân tộc
Tày, sinh năm 1963 trong một gia đình
nông dân nghèo (có chín người con)

thuộc xã Vũ Lăng, huyện miền núi Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn. Là con trai cả, từ nhỏ ông luôn
gương mẫu, phụ giúp bố mẹ công việc đồng
áng, chăm sóc các em. Có tinh thần hiếu học
nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn, sau khi
tốt nghiệp phổ thông ông Dương Văn Vịnh
xung phong đi bộ đội, gia nhập hàng ngũ của
lực lượng Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Mười
lăm năm công tác trong ngành quân đội, ông
Dương Văn Vịnh luôn cố gắng nỗ lực phấn
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên
tín nhiệm. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ, ông
được cử đi học lớp báo vụ vô tuyến điện, tốt
nghiệp ra trường trở về công tác tại đơn vị
thông tin phòng tham mưu, Bộ Chỉ huy Biên
phòng tỉnh Lạng Sơn. Do yêu cầu nhiệm vụ
của lực lượng, năm 1989 ông được cử đi đào
tạo tiếng Trung Quốc tại Trường cao đẳng
ngoại ngữ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an),
năm 1991 ra trường trở về công tác tại các
đồn Biên phòng tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ
phiên dịch. Trong thời gian này, ông đã được
giao làm công tác tuyên truyền vận động nhân
dân bảo vệ biên giới, tham gia các cuộc hội
đàm giữa hai bên. Trưởng thành và nhiều
năm gắn bó trong ngành quân đội, ông Vịnh
được tôi luyện, có đầy đủ bản lĩnh phẩm chất
của anh bộ đội Cụ Hồ, có lập trường tư tưởng
chính trị vững vàng, kiên định, luôn chấp hành

nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,
phẩm chất chính trị đạo đức tốt. Rời quân ngũ
nhưng nhiều năm nay ông vẫn giữ tác phong,
lề lối, kỉ luật trong quân đội, làm việc cẩn thận,
nhanh chóng, chấp hành nghiêm chỉnh các
nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. 

Gần mười bảy năm công tác tại Ủy Ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, ông
Dương Văn Vịnh đảm nhiệm nhiều vị trí công
việc, ông từng là cán bộ Ban phong trào, Phó
Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng. Hiện tại
ông Vịnh đang đảm nhận chức vụ Ủy viên
Thường trực, Trưởng Ban Tổ chức - Tuyên
giáo của UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn. 

Ông Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn, cho biết: “Ông Dương
Văn Vịnh là cán bộ gương mẫu, luôn đi đầu
và thực hiện tốt các phong trào hoạt động của
cơ quan, là một cá nhân tiêu biểu trong công
tác mặt trận của tỉnh”. Còn trong mắt các đồng
nghiệp, ông Dương Văn Vịnh là một tấm gương
mẫu mực trong công việc cũng như trong cuộc
sống. Ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, sát
sao đôn đốc thực thi công việc của cấp dưới,
luôn sẵn sàng hướng dẫn giúp đỡ các đồng
nghiệp làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, gần gũi
với nhân dân. 

Trong công tác, ông Dương Văn Vịnh
luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc
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Người luôN tâm huyết với côNg tác
mặt trậN

Ghi chép của NGọC HằNG

Ngày 16/05/2019 vừa qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng
Sơn đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư
tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” trong đó có ông
Dương Văn Vịnh, một cán bộ gương mẫu, nhiều năm liền gắn bó với công tác mặt trận. 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH LẠNG SƠN
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tập hợp, phát huy sức mạnh  khối đại đoàn kết
toàn dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển
kinh tế, xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng
của địa phương. Ông là người trực tiếp tham
mưu cho lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức
cán bộ, công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ,
công tác tuyên truyền của MTTQ tỉnh; Xây
dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện
cán bộ MTTQ các cấp trong tỉnh; Hướng dẫn
công tác tổ chức, hoạt động của Mặt trận cấp
cơ sở và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư;
Hướng dẫn công tác tuyên truyền của MTTQ
các cấp về chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Giúp
việc cho Đảng đoàn về thực hiện các chương
trình phối hợp giữa Đảng đoàn với các Ban
Đảng tỉnh; Tham mưu thực hiện công tác bảo
vệ chính trị nội bộ, công tác thông tin đối ngoại
và nắm tình hình tư tưởng nguyện vọng các
tầng lớp nhân dân và dư luận xã hội của
MTTQ tỉnh… 

Ông Dương Văn Vịnh luôn tự nghiên cứu,
không ngừng học hỏi, nâng cao nghiệp vụ
công tác chuyên môn, với vai trò là ủy viên
Đảng đoàn MTTQ tỉnh, ông luôn tích cực tham
gia vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Đảng
đoàn, Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam
tỉnh, góp phần xây dựng tập thể Chi bộ, cơ
quan hằng năm đạt trong sạch vững mạnh.
Chủ động tham mưu cho Đảng đoàn, Ban
Thường trực về công tác tổng hợp xây dựng
các báo cáo sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị
quyết, Chỉ thị, của Đảng bảo đảm kịp thời
gian, có chất lượng. Ông còn trực tiếp tham
gia xây dựng các chương trình phối hợp giữa
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với các
cơ quan, tổ chức mang lại hiệu quả đến nhân
dân như: Phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi
trường, các tổ chức Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn
về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí
hậu giai đoạn 2015 - 2020; Phối hợp giữa Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Đài Phát
thanh - Truyền hình Lạng Sơn về thực hiện
chuyên mục “Đại đoàn kết toàn dân” trên sóng
phát thanh - truyền hình hàng tuần; Phối hợp
giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với
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Báo Lạng Sơn về công tác thông tin tuyên
truyền; Phối hợp giám sát, phản biện xã hội
của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị -
xã hội và Nhân dân theo Nghị quyết Hội nghị
lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII...

Với trách nhiệm của người phụ trách Ban
tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực về
công tác chuyên môn, ông Dương Văn Vịnh
luôn thực hiện tốt vai trò quản lý, điều hành,
phân công nhiệm vụ cho cán bộ thuộc quyền
bảo đảm đúng quy chế làm việc của cơ quan,
tận tình  hướng dẫn, giúp đỡ đồng nghiệp,
phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của
cơ quan cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị. Trong quá trình triển khai thực hiện kế
hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
ông đã tham mưu cho Ban Thường trực Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện trong toàn thể cán bộ,
đảng viên, công chức cơ quan; đồng thời,
triển khai đến cán bộ, công chức và người lao
động trong hệ thống MTTQ các cấp, các tổ
chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.
Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công
việc thường xuyên, tự giác, trách nhiệm trong
các hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam
các cấp, các tổ chức thành viên và trong các
tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phối hợp với
cấp ủy chi bộ hướng dẫn cán bộ, đảng viên
xây dựng kế hoạch cá nhân về “Học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Hội
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương
Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
xây dựng bản cam kết của cá nhân về học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh hằng năm. 

Ông Dương Văn Vịnh xác định công tác
tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ then chốt
của công tác mặt trận, và người cán bộ phải
thường xuyên đến cơ sở, tiếp xúc với dân để
nắm được tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải
đáp những khúc mắc, chia sẻ khó khăn với
họ, phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ
quốc trong các cấp. Vì vậy, ông đã tham mưu
cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xác

định các nội dung đột phá để chỉ đạo, hướng
dẫn công tác Mặt trận và đã phát huy được
tối đa vai trò thế mạnh của công tác MTTQ
trong các cấp như: Đột phá trong việc đổi mới
tác phong lãnh đạo, lề lối làm việc, chống
bệnh thành tích, thực hành tiết kiệm, chống
quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và
các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công
chức MTTQ các cấp; Đột phá trong thực hiện
nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Những năm gần đây, ông Dương Văn
Vịnh còn thực hiện một số đề tài, sáng kiến
kinh nghiệm như: mô hình “Xây dựng khu dân
cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo với
bảo vệ môi trường” (năm 2014) được áp dụng
rộng rãi tại các khu dân cư trên địa bàn, mang
lại hiệu quả thiết thực và hiện đang tiếp tục
được nhân rộng ra các khu dân cư trên địa
bàn tỉnh; Các đề án: “Tổ chức bộ máy biên
chế Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn”
(năm 2016), “Vị trí việc làm cơ cấu ngạch
công chức của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt
Nam tỉnh” (năm 2017) được triển khai thực
hiện tại UB MTTQ Việt Nam tỉnh, phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ công tác mặt trận. 

Ông Dương Văn Vịnh cho biết: “Để công
tác mặt trận thực sự phát huy hiệu quả, tuyên
truyền các chủ trương, đường lối chính sách
pháp luật của Đảng, Nhà nước, vận động
nhân dân thực hiện tốt các phong trào thì
người cán bộ mặt trận phải không ngừng tu
dưỡng đạo đức, chịu khó nghiên cứu học hỏi
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ,
khiêm tốn, nhiệt tình trong công tác, có uy tín,
gần gũi với nhân dân, khéo léo, tế nhị trong
công tác dân vận”.

Với những nỗ lực, cống hiến, nhiệt huyết
và tinh thần trách nhiệm cao, ông Dương Văn
Vịnh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc
trong quá trình công tác như: Chiến sĩ thi đua
cấp cơ sở (năm 2014); nhiều năm liền đạt
danh hiệu Lao động tiên tiến, Bằng khen của
UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Bằng khen của
UBND tỉnh (năm 2015); Bằng khen của UBND
tỉnh cho Ban phụ trách năm (2014, 2015)...
Năm 2019, ông Dương Văn Vịnh nhận được
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”. 
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Cái An đứng như trời trồng. Bộ quần áo
rách lấm lem. Mùi nồng lan vào từng chân
tóc, mùi của thức ăn cũ bọc trong ni lông

vứt ngoài bãi, sớm cũng phải từ hai hôm trước.
Người đàn ông không nhìn thấy An. Trong

ngôi nhà rộng chừng hai tám mét vuông, đồ
đạc tuềnh toàng, ông ta đang lúi húi gõ gõ vào
đường ống. Cái cờ lê đánh bật những gỉ sét
quanh khớp nối miệng vòi. Dễ có đến hai
mươi năm, từ ngày cái vòi được lắp vào đây,
từ ngày vợ chồng ông về xóm này xây ngôi
nhà tạm và lắp đường dẫn nước. Bây giờ, chỉ
còn một mình ông, vẫn là nhà tạm và chắc
mãi như thế.

Cơn đau làm người đàn ông nhăn nhó.
Cái đốt sống lưng N4 cứa vào đĩa đệm chẳng
còn gì khiến cả N4 và N5 đau nhói. Di chứng
của những gánh nặng, mấy chục năm về đây
thì cũng bằng đấy năm ông gánh nước bán
cho khu chợ tạm.

An nhìn những giọt nước róc rách chảy
với lòng thèm muốn không sao ngăn được.
Nó khát. Thứ mì nồng trong cái túi ni lông thay
cho vị ngon nó cảm thấy khi ăn giờ mang lại
vị chua nóng nơi cuống họng. Sẽ chẳng còn
biết nó đứng như vậy đến bao giờ nữa nếu
chị Khánh không đến, kéo nó về nhanh cho
kịp những thức ăn mới tìm được thêm.

Vén cái liếp che cửa, đón chị em nó là
một tràng ho của bố. Nơi góc nhà, trên cái
giường ọp ẹp được lượm từ khu tập thể bỏ
hoang, một người đàn ông đang nằm quay
vào tường. Dáng nằm co quắp, chứng tỏ cơn
ho vừa rút hết xương cốt và buộc ông ta phải
dùng hai tay mà trợ lấy ngực.

Thêm chút ánh sáng lọt vào nhà qua
chiều chếch tấm liếp. Điều ấy cũng chẳng
khiến người ta có thêm cảm nhận về sự thay
đổi thị giác bởi tứ tung, ngôi nhà, hay cái lán
được dựng chếch trên một mép bờ sông vốn
đã đầy lỗ sáng. Mùi xú uế cũng không tràn

theo được vào bởi cùng không khí, nó đã
ngập ngụa suốt một góc thành phố, tràn lênh
theo dòng nước đen đặc quánh sánh như bùn
đen. Chỉ những khi mưa đến, nhất là những
cơn mưa đêm hè xối xả triền miên có theo cả
chớp, cả sấm, dòng sông mới được trẻ trung
trở lại, gột bớt lấm lem mà trở thành thiếu nữ
duyên dáng như xưa.

Mỗi lần như thế cái An vui lắm. Dẫu ngôi
nhà của nó bị giật rung giật rít như muốn lộn
ào xuống sông. Không có cây trứng cá lớn
hơn cả vòng tay ôm của nó, có lẽ, mưa đã xối
thẳng, cuốn phăng cái nhà cùng rác dưới lòng
sông. Chum vại ăm ắp. Cái nồi, cái bát, cái xô
gãy quai cũng trở thành đồ đựng nước.
Những dòng mưa xối xuống từ lỗ prôximăng
trên mái sau một hồi đục trở mình thành trong.
An hứng lấy chúng, hí hửng đưa lên mũi ngửi
mùi thơm của nước. Ừ, mùi thơm của nước!
Thứ mùi mà chắc có lẽ chỉ có ai sống trong
hoàn cảnh như nó mới cảm nhận được.

Sợ nhất là những lúc vẩn trời, trước cơn
giông hoặc khi nắng gắt. Khí áp thấp khiến
cho dòng nước đen ngòm tỏa ra mùi không
thể chịu đựng được. Bố nó ho nhiều hơn vào
lúc ấy. Ổ viêm xoang lan rộng lên tận hõm trán
và còn lan tiếp. Buồng phổi thâm đen do hút
thuốc và tắm khí sông ruỗng ra. Khò khè từng
tiếng trong cuống họng qua khí quản mệt rã
rời bởi cơn quặn thắt, người đàn ông chớm
bước vào tuổi năm mươi đã không còn là lao
động chính trong nhà như trước nữa.

Mẹ An cũng vừa về, xách trên tay thêm chút
đồ ăn xin được ở bếp nhà hàng. Việc này không
diễn ra thường xuyên nên mỗi lần có, nhà nó
như có đại tiệc. Chị Khánh mau chóng dọn cơm.
Mới đó mà trời đã tối. Ánh điện mờ vàng của
thành phố nhắc rằng không còn là ban chiều
nữa chứ hình như ở đây, trăng sao cũng rủ
nhau đi lánh hết. Trừ hôm mất điện, chưa bao
giờ An được thấy rõ ràng. Bầu trời luôn loang
đục, nhàng nhàng một màu khói nặng.
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Bữa cơm ngon. Có ít cánh gà chiên được
người ta bỏ thừa lại, chỉ duy là cái An thèm
nước. Suốt hai tuần nay không mưa, xô
thùng, chum vại nhà nó đã khánh kiệt đến tận
đáy, lợn gợn rêu lẫn cặn đen đen khiến nó
không dám uống. Mẹ quyết định mua một
bình nước. Ba mươi lăm nghìn, khoản tiền ấy
bằng hai chị em nó nhặt nhạnh vỏ chai gần
tuần lễ và mẹ luôn để dành. Mẹ bảo nước
mưa uống tốt và ngon hơn nước bình. Nó
cũng thấy thế, thứ nước trong mát, hơi có vị
tanh nhưng khiến cổ họng ngọt lịm, dịu mát.
Đôi khi, nó cũng không biết vì sao nó thèm
nước đến thế, như người ta nghiện, lúc nào
cũng thấy khát.

Rất nhiều lần An ước gia đình nó quay trở
lại như xưa, khi bố mẹ vẫn còn công việc và
nó với chị Khánh được đi học ở trường.
Nhưng rồi chẳng biết bố đầu tư trên mạng gì
gì đó, gia đình nó mất sạch. Người ta đến
mang theo cả sổ đỏ nhà nó đi. Nhà cửa, tài
sản bị mấy người có dao búa trên bắp tay thu
nợ, bố mẹ phải bán sới về đây, dựng cái lán
nửa chân trên đất, nửa chân trên sông để
không phạm vào đất của ai mà sống.

Bố nó nằm bẹp trên giường, bỏ bê cả ba
mẹ con và cái trách nhiệm phải vực dậy gia
đình ấy. Có lẽ vì bố chẳng còn đủ sức hay vì

mất niềm tin ở một ngày mai sáng hơn. Bước
qua nửa vạch nến đời người, ngọn bấc cũng
yếu và nhất là bố nó không tin còn có thể bắt
đầu lại. Chỉ vì ước mơ đổi đời khiến bố ngậm
đắng nuốt cay mà không trách ai được. Có
những khi An thấy bố uống rượu. Bố say,
không đánh mẹ, đánh chị em nó, không đập
đồ đạc như nhiều người khác mà im lặng nhìn
hết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Đôi
mắt bố vô hồn, nhìn vào đâu cũng trống trải.
Sau đó, bố lại nằm quay mãi vào trong không
nhìn đến ai, hơi thở phập phồng, cố nén. Nó
thấy có những đêm mẹ nói chuyện cùng bố,
tiếng mẹ rơi vào khoảng không, âm thanh tựa
rơi xuống hút sâu không vực. Đêm chỉ còn
những tiếng thở dài, mẹ nó sau mỗi lần như
thế càng như ít nói hơn.

*
- Chú ơi cháu muốn uống nước…
- Chú ơi cháu muốn uống nước…
Giấc mơ đẩy cái An đối diện với tấm lưng

trần lùi lũi của người đàn ông. Những giọt
nước vẫn tí tách rơi trên cái vòi kim loại đã lên
gỉ han. Không một lời đáp trả khiến đôi mắt nó
như sắp khóc và cuống họng thì khô ran.
Tưởng như nó có thể ừng ực uống hết tất cả
những gì nó thấy. Cái dây thực quản trồi lên
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hạ xuống đẩy chút nước bọt khan di chuyển,
nó với tay gọi to “Chú ơi cháu muốn uống
nước... uống nước…”

Cơn mơ ú ớ ra thành lời. Mẹ vỗ, mơ gì
mà mơ ghê thế. An lờ mờ tỉnh. Cổ họng nó
vẫn đang khát khô và nóng ran rát. Thứ bột
chiên cánh gà để lâu tạo nên vị nóng trong cổ
và cơn ợ chua cứ muốn xộc lên. An kéo chăn
ra khỏi người. Nó quờ trong bóng tối nhờ nhờ
lấy cốc ấn vòi. Cổ họng được làm dịu rồi qua
ruột đi vào dạ dày, những cốc nước trắng dần
làm bụng nó óc ách. Mọi thứ đã được tiêu hóa
từ lâu, chỉ còn sót cái men dịch vị tiết ra chua
nồng và bức bách, một cảm giác khó chịu xen
lẫn giữa no và đói, trống rỗng và đầy hơi.

Cơn mưa to kéo đến sầm sập. Cơn giông
trái mùa mang tất cả sự giận dữ của nó đổ lên
thành phố trong nỗi bực dọc của một người bị
gọi dậy chiều trưa. Nó hậm hực, ì ạch. Nó
vung tay, vẩy chân, đá lia hết mọi thứ trên
đường. Dòng nước dưới sông thường ngày
tối om trở nên trong hơn rồi chuyển màu sang
đục. Nước xiết rồi xoáy. Từng xoáy dữ dội
chao đảo khoét thành những lỗ sâu và ngoặm
vào bờ tạo ra những hàm ếch chỉ chờ con
sóng tiếp theo để trôi sụt. Dễ có lẽ lâu rồi
thành phố không chịu cơn gió giật và mưa lốc
to như thế. 

Dọc hai bờ, đất xói ra từng mảng lớn, sụt
xuống lòng sông như người ta ăn miếng bánh
ga tô ngon lành và gọn gàng. Tiếng còi hú và
tiếng loa của đội trật tự đô thị cùng dân phòng,
công an, cứu hộ... ào lên nháo loạn. Nhà cái
An được thốc hết lên xe thùng cùng những
nhà khác, nó không nhìn thấy vì xe đưa ngay
cả đoàn vào tạm lánh trong nhà văn hóa
phường nhưng sau nghe kể lại, chỉ độ nửa
tiếng, cái lán nhà nó ở bị cuốn đi cột trụ. Giống
thằng người vững chân bị đạp đập khuỵu đầu
gối, cái lán oằn đi, rồi đổ xuống sông như
nhiều nhà khác dọc dãy khu nó ở. Nhẹ nhàng,
không nghe thấy cả tiếng động vì mọi thứ
đang trong mớ hỗn độn quay cuồng. Nước chỉ
khẽ dềnh lên đón thêm chút khối lượng rồi thì
êm ái cuốn phăng đi, có cả bàn tay chới với
của ai đó trong con nước lũ..

Bố hình như phải săng sái hơn nhưng
chẳng còn gì để bám trụ. Cổ họng bố nghẹn
ứ và tiếng mẹ hòa chung tiếng khóc làm bố
thêm thắt ruột. Chị em An chơ vơ, mớ tóc

chúng ướt nhẹp, rối bung, lần thứ hai bị đẩy
ra ngoài đường đúng nghĩa.

*
Trong ngôi nhà mà cái An đứng nhìn bữa

trước, cái vòi đồng mới loáng đã được thay
cho cái vòi han gỉ. Bố nó cùng người đàn ông
thay nốt vài đường ống còn dang dở. Bố nó
cũng từng là một thợ điện nước cơ mà. Nếu
không phải do tin theo mấy người về hội thảo
gì ấy với những mã hàng, những khoản tiền
lời tăng theo cấp số nhân và tương lai trưởng
phòng rồi giám đốc khu vực nọ kia, bố vẫn có
một cửa hàng trong thành phố. Bố đã nghĩ
mua một ngôi nhà lớn hơn, có bãi cỏ và đường
đi lát gạch vòng quanh cho An tập xe trên ấy.
Chị Khánh được bố cho đi học thêm năng
khiếu, chị thích vẽ, từng đoạt giải nhất thành
phố, bố tính cho chị đi học tại cung thiếu nhi.

Bác Huy quệt mồ hôi khen bố nó khéo tay.
Nó thấy bố cười, nụ cười lâu lắm mới trở lại
trên khuôn mặt nhàu đi vì xót của.

- Phường gửi nhà chú về ở tạm với tôi.
Cứ ở đây lâu dài, tôi có một mình, nhà chú về
càng vui. 

Nó thấy bố khẽ vâng, trong mắt bố nửa
buồn vui lẫn lộn:

- Như này phiền bác quá. Để khi sóng yên,
em làm lại lán mới sẽ không phiền bác nữa!

Bác Huy phẩy tay:
- Ôi, chú dựng lại lán trên bờ sông ấy làm

gì. Chênh vênh, chả biết khi nào lại đổ nữa!
Trận lũ này có năm người chết rồi đấy, chú
không lo chú cũng phải lo cho mẹ con nhà nó.
- Thấy bác quay ra tìm sự đồng thuận, chị
Khánh với nó gật gật đầu, bác nói tiếp - Mới
lại nghe qua đợt này, chính quyền người ta
làm chặt lắm, không cho xây dựng ở đây nữa
đâu. Chú cứ ở đây với tôi, chú có tay nghề tốt,
treo cái biển sửa chữa, sau này khấm khá rồi
tính sau.

An thấy mắt ướt ướt. Cả ba mẹ con nó đều
nín thở nhìn vào bố. Nó thấy bố gật đầu. Róc
rách đâu đó tiếng nước chảy. Cả một bầu trời
đang dâng lên trong nó, nó hạnh phúc mỉm
cười. Bố mẹ nắm tay gọi bác là ân nhân, nghĩa
của từ ấy như thế nào nó chưa hiểu hết, chỉ
thấy từ trong lòng, một mạch nước bắt đầu âm
ỉ chảy, trong giòn, mát lịm và thoảng mùi thơm./.
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“Đồng bào Tày ở Việt Bắc có một nghi
lễ dân gian rất phổ biến là làm then
(tiếng Tày gọi là hắt then). Mỗi khi

xuân về hay dịp vào nhà mới, hoặc mong sớm
có con, và rồi lại mong con ăn ngon, ngủ kỹ,
chóng lớn, thông minh, hoạt bát…đồng bào lại
tổ chức lễ then để cầu mong được phù hộ, độ
trì từ các đấng bề trên linh thiêng ( tổ tiên, Mẹ
Hoa - Bà Mụ, Ngọc hoàng, Thượng đế…);
Thậm chí khi bị yếu đau họ cũng làm then
(bắc cầu nối số, kéo dài tuổi thọ) để mong
được độ trì, che chở, để mong gọi được hồn
vía về nhập lại vào thân cho khỏi bệnh, mạnh
khỏe trở lại, gia đình được an khang, gia đạo
được bình an…Có thể nói, làm then là một
hoạt động tinh thần, là điểm tựa, là niềm tin
được truyền qua nhiều đời của người Tày
vùng Việt Bắc… Khỏa quan là lối hát đối đáp
giữa một bên là những người làm then (nhóm
A) với một bên là các Khỏa - những người
hiểu biết các công việc của cuộc then (nhóm
B). Lối hát khỏa quan chỉ có ở những lễ then
lớn, kéo dài, có nhiều nội dung, nhiều yêu cầu
và nó mang nặng lễ nghi” (Trang 5-6). 

Tác phẩm “Khỏa quan của người Tày ở
Lạng Sơn” do Hoàng Biểu sưu tầm, biên dịch
và Hoàng Tuấn Cư hiệu đính dày 411 trang in
khổ 14,5 x 20,5 cm, được kết cấu thành hai
phần. Phần đầu tổng quan về lối hát khỏa
quan của người Tày, về nguồn gốc tư liệu, về
nội dung hát khỏa quan. Phần thứ hai gồm ca
từ các bài hát khỏa quan song ngữ Tày - Việt.
Đây là một tác phẩm về văn hóa dân gian
được làm ra từ tư duy khoa học bằng tổng
hợp các thi pháp mỹ học: Điền dã tìm nguồn;

Sưu tầm: trao đổi, ghi âm, chép, chụp; Dịch
thuật ca từ tiếng Tày sang tiếng Việt.

Người Tày ở Lạng Sơn đã dày công gìn
giữ di sản văn hóa tín ngưỡng tâm linh của
dân tộc mình như một gia bảo, tộc bảo, quốc
bảo - Một di sản văn hóa phi vật thể của dân
tộc: “Tư liệu mà chúng tôi sưu tầm được ban
đầu là bản chép tay bằng chữ Nôm Tày (slư
Nam) được dùng trong dòng then người Tày
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HÁT “KHỎA QUAN” -  MỘT DI SẢN
VĂN HÓA DÂN GIAN XỨ LẠNG

(Đọc “Khỏa quan của người Tày ở Lạng Sơn” của Hoàng Biểu, 
Nxb Văn hóa dân tộc)

ĐỖ LÂM HÀ



họ Hoàng ở thôn Bản Nầng, xã Tân Đoàn,
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Bà then tên
là Hoàng Thị Tân, danh xưng Huyền Hoa. Sau
khi bà lấy chồng là ông Vi Văn Đài sống ở thôn
Vân Nham, xã Tân Đoàn thì toàn bộ tài liệu và
nghề then của bà đều chuyển hết về họ nhà
chồng. Sau này ông Hoàng Cảnh Chương có
công chép lại các bài khỏa quan. Văn bản còn
ghi rõ “Hoàng Cảnh Chương chép bút tả tự”.
Họ nhà ông Chương có ông Hoàng Văn Toan
làm thầy tào (thầy cúng) ở thôn Khòn Xày, xã
Tân Đoàn đã chép đem dùng. Ông Vi Văn
Cận, người cùng làng với ông Toan không làm
thầy nhưng có quan tâm, mượn về và đem
cho ông Nông Thiện Trung dịch từ Nôm Tày
sang tiếng Tày để mọi người dễ sử dụng. Ông
Cận qua đời thì người em là Vi Văn Cồ tiếp
bước anh mình lưu giữ và dùng đến nay.
Chúng tôi đã sưu tầm và dịch sang tiếng Việt
để giới thiệu đến bạn đọc” (Trang 7). Đôi dòng
tác giả Hoàng Biểu viết được ra hôm nay như
thế là nhờ có công sức, tâm trí của tiền bối
hàng mấy trăm năm.

Phần “Khỏa quan của người Tày ở Văn
Quan (Lạng Sơn)” là nội dung chính của tác
phẩm, gồm 54 bài hát khỏa quan với 3788
câu song ngữ Tày - Việt, viết theo thể thơ tự
do. Các bài hát khỏa quan riêng đoạn nhưng
tác giả đã kết cấu và liên chuỗi thành nội
dung hành lễ của một cuộc làm then lớn.
Ngoài việc nghiên cứu, điền dã, sưu tầm tư
liệu gốc rất công phu thì việc dịch thuật trực
tiếp gần 3800 câu thơ tiếng Tày sang thơ
tiếng Việt đã là một kỳ công, kỳ tích của bút
lực tác giả Hoàng Biểu và công sức hiệu đính
của Hoàng Tuấn Cư. Dịch văn xuôi đã khó,
làm thơ song ngữ càng khó gấp nhiều lần.
Đây thực chất là một áng trường thi về văn
hóa lễ nghi tín ngưỡng tâm linh của dân tộc
Tày Xứ Lạng. “Khỏa quan của người Tày ở
Lạng Sơn” là một di sản văn hóa phi vật thể
có từ xa xưa, hai tác giả Hoàng Biểu và
Hoàng Tuấn Cư đã góp phần trí lực bằng một
tác phẩm văn học để giữ gìn di sản văn hóa
quý giá ấy cho hôm nay và mai sau. Hôm nay
ta duy trì, khai thác lễ nghi di sản văn hóa tín

ngưỡng tâm linh này lại qua tầm tư duy khoa
học đương đại để bảo tồn được bản sắc văn
hóa của dân tộc. Vì khuôn khổ bài viết có hạn
nên không thể trình bày thêm về nội dung
trình diễn của cuộc then có khỏa quan tham
dự, dành bạn đọc thẩm thấu. Nhưng có
những chi tiết rất thú vị trong một số bài hát
khỏa quan là các lễ nghi triều đình phong kiến
đã đến kỳ hưng thịnh, đã xuất hiện nền kinh
tế thị trường bán mua, đã xuất hiện những
công cụ khoa học cận trung đại (la bàn từ),
đã xuất hiện phương pháp săn thú trên rừng
và bắt cá dưới biển gần với đương đại, đã
xuất hiện tiếng kêu than của môi trường sinh
thái khi bị con người tàn phá hủy diệt…chứng
tỏ thời điểm để tiền nhân viết ra các ca từ
khỏa quan có lẽ chỉ ở thời tiền trung đại một
chút thôi.

Ngoài giá trị gìn giữ bảo tồn văn hóa tín
ngưỡng tâm linh của dân tộc, bạn đọc hôm
nay còn trân trọng những giá trị văn học của
tác phẩm này. Là người Kinh ở quê lúa Thái
Bình, không tường tận tiếng Tày nhưng đọc
bản dịch của tác giả Hoàng Biểu thì tôi kính
phục lắm, bởi bản dịch tiếng Việt của ông thực
chất viết ra từ một nhà thơ. Truyện Kiều của
Đại thi hào Việt Nam, danh nhân văn hóa
nhân loại Nguyễn Du dài 3254 câu, tác giả
Hoàng Biểu có trường thi (dịch) “Khỏa quan
của người Tày ở Lạng Sơn” dài đến 3788 câu.
Chưa nói đến phải dịch sát ý, sát tứ, sát nghĩa
của nguyên bản mà chỉ việc gieo vần, gieo
nhạc điệu cho gần bốn nghìn câu thơ đã khó
lắm thay! Hoàng Biểu đã thành công trong
hành văn súc tích, ngắn gọn, dân dã dễ hiểu
và rất khoa học về kết cấu chương mục tác
phẩm. Văn thể vừa chính luận, vừa văn sử,
vừa hàn lâm, vừa dân dã… khá nhuần
nhuyễn và luôn giữ được sự trong sáng của
tiếng Việt. 

Tin rằng “Khỏa quan của người Tày ở
Lạng Sơn” của ông sẽ là “Cảo thơm lần giở
trước đèn” (Truyện Kiều của Nguyễn Du) về
văn hóa tín ngưỡng tâm linh của dân tộc Tày
Việt Bắc, của Xứ Lạng - Xứ hoa.
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Đọc bài thơ “Cha” của Vi Thị Thu Đạm
tôi rất buồn và ám ảnh sợ hãi giây phút
biệt ly. Sinh, lão, bệnh, tử đã trở thành

quy luật bất biến của cuộc đời. Đó là những
cửa ải dù muốn, dù không mỗi chúng ta đều
phải bước qua. “Sinh hữu hạn, tử bất kì” nên
cái tin cha ra đi thật đường đột: “Cha từ biệt
cõi đời không báo trước”. Tôi lo sợ là vì thế!
Hàng ngày cha vẫn khỏe mạnh, vẫn thức giấc
khi con gà trống cất lên tiếng gáy sáng, vẫn
sang sảng nói cười, quây quần với con cháu
bên mâm cơm chiều. Nhưng chuyến hành
trình một đi không trở lại ấy của cha đột ngột
quá, bất ngờ quá! Có lẽ cha đã không kịp dặn
mẹ, dặn chúng con những điều cha còn đau
đáu với cuộc đời. Đặt mình vào vị trí của tác
giả tự nhiên tôi rùng mình sợ hãi. Sợ lắm khi
mà chiếc bánh xe thời gian cứ quay vô
định… Và cha mẹ của tôi cũng đang già đi
theo năm tháng… 

“Con oằn trong đau đớn nghìn cân”. Cái
tin dữ ấy khiến cho tâm can con quặn thắt đau
đớn. Thật khó đong đếm được cảm xúc của
người trong cuộc khi ấy. Cái nghìn cân mà Vi
Thị Thu Đạm đưa ra tưởng như cụ thể nhưng
lại là vô hình, vô tận, vô cùng trong cõi lòng
trống trải, mất mát. Nó nặng nề, nó đau đớn,

nó quặn thắt!  Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau
chia lìa với người thân của mình? Bài thơ
không một chữ khóc nhưng lại ầng ậng nước
mắt. Nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn, một câu,
một chữ không thể diễn tả hết cảm xúc của
tác giả lúc bấy giờ… 

Phút tiễn biệt nghe mà xót xa, ám ảnh:

Đưa cha theo bước đường hoa ấy

Khăn trắng con mang suốt cuộc đời

“Thân cát bụi lại trở về cát bụi”, chỉ còn
đoạn đường ngắn, rất ngắn là cha về với
nguồn cội, tổ tiên. Bước đường hoa ngắn ngủi
con tiễn cha về cõi vĩnh hằng. Thường thì hình
ảnh con đường hoa  người ta thi vị hóa để
người đọc thấy hay, thấy đẹp, thấy lãng mạn…
Mà con đường hoa của tác giả bài thơ đầy ám
ảnh! Tôi mường tượng thấy con đường hoa ấy
trải đầy tiền giấy trắng muốt - cái màu của tang
tóc, chia li. Nghe day dứt bởi những tiếng nấc
nghẹn ngào tận sâu thẳm trong trái tim con!
Để rồi con tự nói với lòng mình:“Khăn trắng
con mang suốt cuộc đời”. Chiếc khăn trắng
thường được người ta đội đầu trong những
ngày còn để tang người đã khuất. Và nó được
bỏ đi sau khi làm lễ Thôi tang. Nói như vậy, có
nghĩa là chiếc khăn trắng của người con gái
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ĐẾN VỚI
BÀI

THƠ HAY cỦA vi thỊ thu ĐẠm
Bài thơ “Cha”

NINH THị THUyếT

Cha từ biệt cõi đời không báo trước
Con oằn trong đau đớn nghìn cân
Đưa cha theo bước đường hoa ấy

Khăn trắng con mang suốt cuộc đời

Cha - Vi Thị Thu Đạm
(In trong tập thơ Nhớ suối - Nxb Văn hóa Dân tộc, 2013)



trong bài thơ mang suốt cuộc đời không chỉ là
chiếc khăn trắng thực đó, mà còn là hình ảnh
ẩn dụ về nỗi buồn đau, nỗi trống trải trong lòng
không thể nào khỏa lấp. Cha mất, một vị trí
quan trọng, một chỗ dựa vững chãi trên mọi
bước đường con đi nay đã không còn nữa.
Chiếc khăn trắng con mang suốt cuộc đời nó
sẽ còn buộc mãi trong tâm hồn người con gái.
Một khoảng trống, một nỗi buồn còn đọng mãi
trong lòng của người con yêu cha, thương cha
đến vô tận mà chỉ có thể mượn thơ để bày tỏ
nỗi lòng.

Cảm nhận về bài thơ “Cha” của tác giả Vi
Thị Thu Đạm, tôi không mong sẽ cày xới nỗi
đau của chị thêm một lần nữa. Chỉ là bài thơ
“Cha” viết rất dung dị với nhiều hình ảnh thơ
ám ảnh, đặc biệt là cái biến cố bất thường của
đời người đã làm tôi giật mình và có đôi chút

sợ hãi khi nghĩ về cha mẹ mình. Bài thơ đã
đánh thức tôi,  để tôi tự nhắc nhở mình hãy
trân trọng hơn nữa quãng thời gian ngắn ngủi,
quý giá bên cha mẹ khi mà họ vẫn còn sống
trên đời! Bất chợt câu hát trong bài “Mẹ ơi”
của Trần Tiến lại vọng về trong tâm trí tôi cả
về ca từ lẫn thanh âm: 

“Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông
không bằng nhà mình.

Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang
không bằng có mẹ”.

Và cũng bất chợt tôi muốn rũ bỏ tất cả
những nhọc nhằn, những bụi bặm, những bổn
phận và trách nhiệm để chạy thật nhanh về
nhà ăn một bữa cơm mẹ nấu, được níu giữ
những hình ảnh thân thuộc mà đôi khi cuộc
sống xô bồ làm mình vô tình lãng quên đi./. 
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Góc quê                          Ảnh: TRỊNH TỐ OANH



Phạm Thành là một trong những nghệ sĩ
gắn bó với các hoạt động của Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn trong nhiều

năm qua. Hầu như các cuộc vận động sáng
tác hay triển lãm nào ông cũng nhiệt tình
tham gia, kể cả khi tuổi đã cao, sức khỏe
giảm sút. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng là một
trong những lý do để các nghệ sĩ trẻ lấy làm
động lực cho mình. 

Là một người tài hoa, thật khó để tôi tìm
một từ nào khác để nói về ông. Ngay từ thời
trai trẻ nghệ sĩ Phạm Thành đã để lại những
dấu ấn trong lòng bè bạn cùng trang lứa.
Trong thời gian học tại trường Đại học Sư
phạm Hà Nội, ông là cây văn nghệ chủ lực
của khoa Sử, lúc ấy, có một cuộc thi văn nghệ
giữa các trường với sự góp mặt của nhiều
anh tài đến từ khắp nơi, thậm chí có người
còn là ca sỹ nổi danh, tiết mục của ông tham
gia đã đạt giải B. 

Từng có thời gian ông làm thầy giáo. Đó
là những năm tháng không thể nào quên, đất
nước vẫn đang chiến tranh, cuộc sống của
đồng bào khó khăn vô cùng, nhưng cũng vì
thế mà cái tình người tràn ngập nơi đây. Hơn
mười năm sống ở mảnh đất Hòa An, Cao
Bằng đã cho ông những ngày trong sáng nhất
bởi tình nghĩa thầy trò, cùng nhiều mối quan
hệ tốt đẹp với bà con dân bản, những nơi ông
từng đặt chân đến. Cho đến tận hôm nay,
nhiều học sinh cũ vẫn nhớ và thi thoảng đến
thăm ông, trong số ấy có không ít người thành
đạt, nắm giữ những cương vị quan trọng ở
Trung ương và tỉnh nhà…

Cũng chính thời gian này Ty Văn hóa Cao
Bằng tổ chức một cuộc thi vẽ tranh cổ động,
đối tượng tham gia là cán bộ công nhân viên
đang sinh sống và làm việc trong địa bàn tỉnh.

46
VÙN NGHÏå

Söë 309-07/2019 - xûá laång

GƯƠNG MẶT
VĂN 

NGHỆ SĨ

Phạm Thành
người nghệ sĩ đa tài

Bế MẠNH ĐỨC

Tôi nhận được điện thoại lúc cuối ngày, đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông
đã có tuổi. Chẳng biết bạn nghĩ sao nhưng từ lâu tôi đã nhận ra một điều, đó là thế hệ
đi trước chúng tôi chừng vài thập kỷ thường có sự chừng mực, lịch lãm trong giao tiếp,
dù là chỗ quen thân hay mới sơ giao họ luôn dành cho người đối diện một thái độ tôn
trọng nhất định. Nghệ sĩ Phạm Thành muốn gặp tôi để trao đổi một số điều có liên quan
đến nghề nghiệp, cuộc sống. 

Nghệ sĩ Phạm Thành
(Ảnh do tác giả bài viết cung cấp)



Phạm Thành, một người không được đào tạo
chính quy về mỹ thuật đã tham gia và đoạt giải.
Đây có lẽ là dấu mốc đầu tiên cho những hoạt
động trong lĩnh vực hội họa sau này của ông.

Trôi theo dòng hồi tưởng của lão nghệ sĩ
tôi chợt nhớ mấy vần thơ của một người cùng
thế hệ ông, cũng rời quê hương lên vùng cao
dạy học, cũng nhà lá đơn sơ, cũng mùa đông
lạnh giá, trải suốt cả thời trai trẻ:

“Sáng một ly nước trắng
Trưa về lưng cơm đỏ
….
Đời vui dòng nối dòng…”
Thế rồi, chiến tranh biên giới nổ ra, trường

lớp không còn, đồng nghiệp, học trò mỗi người
một ngả, ông đưa vợ con về quê cũ.

Sau đó, dù tiếng súng đã tạm yên nhưng
đất nước lại bước vào một thời kỳ gian khổ
mới, để mô tả lại quãng thời gian này đạo diễn
gạo cội Quốc Trọng đã kỳ công làm bộ phim
Ngõ Lỗ Thủng hay có tên khác là Tiễn Biệt
Những Ngày Buồn, nhằm dựng lại những chật
vật mưu sinh, thiếu thốn đủ bề, cả những bế
tắc tưởng chừng không lối thoát của con
người sống thời kỳ đó. Phạm Thành cũng
không nằm ngoài dòng chảy ấy, tính toán đủ
đường, cuối cùng ông chọn Lạng Sơn là nơi
dừng chân.   

Với năng lực sẵn có cộng với sự thúc
bách của cuộc sống ông quyết định mở cửa
hiệu sản xuất bảng biển quảng cáo, một trong
những công việc rất mới lúc bấy giờ, có lẽ bắt
đầu từ lúc này năng lực hội họa của ông mới
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Sắc màu chợ phiên               Tranh: PHẠM THÀNH



có cơ hội tỏa sáng. Các sản phẩm phục vụ
trang trí, quảng cáo lúc đó hầu như chỉ làm
bằng tay, thậm chí ngay cả nghề nhiếp ảnh
cũng cần đến sự tham gia của người họa sĩ,
hay như nghệ thuật vẽ truyền thần, nếu không
có tài năng thực sự thì không thể cho ra đời
những tác phẩm làm hài lòng khách hàng
được. Bằng sự khéo léo và năng động của
mình, cuộc sống của ông và gia đình dần đi
vào vào ổn định.

Phạm Thành là hội viên Hội Văn học
Nghệ thuật Lạng Sơn Chi hội Mỹ thuật (năm
2002), từ đó ông tham gia nhiều cuộc vận
động sáng tác do các Sở, Ban ngành trong và
ngoài tỉnh, các cuộc triển lãm của Hội Mỹ
thuật Việt Nam tổ chức. Bằng những nỗ lực
cống hiến cũng như tài năng, ông đã được
trao tặng giải B (không có giải A), giải thưởng
Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ  lần thứ
3 năm 2009 cho tác phẩm “Sắc màu chợ
phiên”. Ngoài ra, ông còn có nhiều giải thưởng
từ các cuộc thi do một số ban ngành tổ chức,
bằng khen và chứng nhận treo triển lãm của
Hội Mỹ thuật Việt Nam...

Trong quá trình tìm hiểu về lão nghệ sĩ tôi
còn bị bất ngờ bởi ngoài hội họa, ông còn sáng
tác thơ, văn xuôi, âm nhạc. Năm 2018, ông
tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc “Lạng Sơn
thành phố hoa Đào” do UBND thành phố Lạng
Sơn tổ chức và đạt giải Khuyến khích với ca
khúc “Con sông quê hương”. Được biết, cuộc
thi này có sự góp mặt của nhiều nhạc sĩ tên
tuổi cả ở trung ương lẫn địa phương.

Nhấp chén trà thơm ông vừa pha, tôi lặng
lẽ nghĩ về những thăng trầm của cuộc đời
người nghệ sĩ đa đoan rồi chợt thấy bóng
dáng mình đâu đó, ai bước trên con đường
của văn chương, nghệ thuật đều giống như đi
vào xa ngái. Nào có ai biết nỗi cô đơn, những
niềm đau giấu kín chỉ để cho riêng mình…Tuy
chỉ đôi câu nói về cuộc sống hiện tại nhưng
tôi biết tuổi già ông đang phải rất vất vả kiếm
sống bởi những khó khăn không ai lường
trước được trong cuộc đời.

Chia tay nghệ sĩ Phạm Thành vào buổi
chiều muộn khi đường phố sắp lên đèn, tôi
nhận thấy cái bắt tay của ông thật chặt, ánh
mắt chứa đựng những tâm tư xa vắng mà vừa
mới đấy thôi ông còn nói về lớp trẻ với niềm
tin tưởng thật lòng, rằng họ, rồi đây sẽ tiếp nối
thế hệ đi trước bằng tất cả tài năng và sự
nhiệt thành của người nghệ sĩ, để góp phần
mình, xây dựng quê hương.

Có ý kiến cho rằng: “Chân lý nghệ thuật
thống nhất nhưng không đồng nhất với
chân lý đời sống”. Trước tiên, muốn biết

nhận định đúng hay không, ta cần nắm được
những khái niệm liên quan: chân lý nghệ thuật,
chân lý đời sống. Theo Từ điển Tiếng Việt:
“Chân lý đời sống là sự phản ánh hiện thực vào
nhận thức của con người, đúng như chúng tồn
tại trong thực tế khách quan”. Còn Từ điển Thuật
ngữ Văn học đưa ra khái niệm về chân lý nghệ
thuật như sau: “Để đạt tới chân lý nghệ thuật
cần phải có vai trò của tưởng tượng, của cá tính
sáng tạo của nghệ sĩ, của việc sử dụng các
phương thức tạo hình và biểu hiện trong phản
ánh nghệ thuật”. Qua hai định nghĩa ta có thể
phần nào khẳng định nhận định trên là đúng. Nó
gồm hai mệnh đề lớn và rất rõ ràng: Một là, chân
lý nghệ thuật thống nhất với chân lý đời sống.
Hai là, chân lý nghệ thuật không đồng nhất với
chân lý đời sống. Như vậy, chúng ta đi xem xét
hai mệnh ấy cũng chính là đi tìm câu trả lời cho
nhận định.

• Thứ nhất, chân lý nghệ thuật thống
nhất với chân lý đời sống

Có sự thống nhất vì văn học nghệ thuật là
một hình thái ý thức mà phản ánh luận Mác -
Lênin đã khẳng định rằng: nguồn gốc của ý thức
chính là thế giới vật chất. Cho nên văn học phải
bắt nguồn từ đời sống, hút nhụy từ đời sống.
Cuộc sống vừa là nơi xuất phát vừa là nơi đi tới
của văn học. Rõ ràng nguồn gốc của văn học
chính là cuộc sống, chính là hiện thực. Cho nên
chân lý nghệ thuật thống nhất với chân lý đời
sống. Từ tác phẩm văn học cho đến nhà văn,
trào lưu cũng như phương pháp sáng tác đều
có nguồn gốc từ hiện thực. Ta chỉ có thể lấy hiện
thực để giải quyết những vấn đề đó.

Truyện Kiều của Nguyễn Du là một trong
những tác phẩm mà độc giả có thể nhận biết giá
trị hiện thực khá dễ dàng. Nó thể hiện ở chỗ
vạch trần bộ mặt thật của chế độ phong kiến, từ
đó tố cáo việc chà đạp lên quyền sống của con
người, phản ánh những chân lí của đời sống:
khát vọng tự do, khát vọng về tình yêu trong xã
hội thối nát với sự lên ngôi, chiếm lĩnh của đồng
tiền. Mặt khác, cũng nêu cao giá trị nhân đạo
chủ nghĩa tôn trọng con người. 
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Xuân Diệu và Huy Cận là hai tác giả cùng
sống, lao động và sáng tác nghệ thuật trong giai
đoạn 1930 - 1945, thời kì cả dân tộc kháng
chiến chống đế quốc - thực dân Pháp. Vì thế
cuộc sống chỉ thấy toàn những cảnh chết chóc
đau thương, những cuộc tiến công hay chống
phá kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí
hàng năm ròng rã, cho nên cuộc sống vô cùng
hỗn loạn. Điều này tác động lớn tới tâm hồn,
cách nhìn, cách cảm của hai nhà thơ. Họ luôn
cảm thấy mình là kẻ lạc loài, bị bỏ rơi, bước vào
một ngã rẽ cụt, vô cùng bế tắc chưa tìm thấy lối
ra. Và trong tác phẩm, họ mới khát khao, hướng
tới những điều tốt đẹp của cuộc sống, niềm vui
giữa cuộc đời. 

Ở bài “Đây thôn Vĩ Dạ” cũng vậy, từ một
thôn Vĩ thực đầy ắp tình yêu trong lòng Huế
thương, Hàn Mặc Tử đã vẽ nên một bức tranh
thiên nhiên tuyệt đẹp:

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền

(Đây thôn Vĩ Dạ)

Bức tranh thôn Vĩ trong buổi ban mai tràn
ngập ánh sáng, đầy nhựa sống mới mẻ. Đó là
một Vĩ Dạ của thơ, của nhạc, của tình yêu và

49
VÙN NGHÏå
xûá laång-Söë 309-07/2019

VĂN HỌC
VÀ

NHÀ TRƯỜNG

NÓI VỀ HIỆN THỰC
TRONG VĂN HỌC

ĐẶNG THế ANH

Thoáng nét Trấn Yên Ảnh: THANH LUYỆN



nỗi nhớ, một Vĩ Dạ đậm sắc màu dân tộc, một
Vĩ Dạ ngọt lịm giai điệu dân ca xứ Huế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng xuất phát từ tình
hình thực tế cuộc đấu tranh của quân và dân ta
mà Người đã từng viết:

Nay ở trong thơ nên có thép 
Nhà thơ cũng phải biết xung phong  

(Nhật kí trong tù)

Tóm lại, hiện thực như những bông hoa
muôn hương sắc mà mỗi nghệ sĩ là con ong cần
mẫn, cố gắng kiếm tìm để hút nhụy ngọt, để
đem lại hương thơm cho đời. Nói cách khác, tư
tưởng nào của người nghệ sĩ cũng phải bắt
nguồn từ mảnh đất hiện thực. Đó chính là sự
thống nhất giữa chân lý nghệ thuật với chân lý
đời sống. 

• Thứ hai, chân lý nghệ thuật không
đồng nhất với chân lý đời sống

Học thuyết Mác - Lênin về phản ánh chính
là cội nguồn, cơ sở để ta giải quyết về mối quan
hệ giữa văn học với đời sống. Như vậy, hiện
thực đời sống chính là  nguồn gốc, cơ sở để văn
học nhận thức và phản ánh. Nhưng phản ánh
luận Mác - Lênin cũng khẳng định phản ánh
không phải là cái sao chép, là mô phỏng, là
copy, là bê nguyên xi cuộc sống một cách máy
móc, mà phản ánh luôn gắn liền với sáng tạo,
gắn liền với tính tích cực - chủ động của người
nghệ sĩ. Tất cả những gì ở ngoài cuộc sống khi
bước vào văn học đều trải qua những dằn vặt,
những trăn trở, những suy tư nghiền ngẫm của
người nghệ sĩ. Cho nên hiện thực trong văn học
là hiện thực khách quan mang tính chủ quan, là
hiện thực thứ hai - hiện thực được tái tạo lại. Bởi
nó được soi chiếu qua lăng kính chủ quan của
nhà văn. Như vậy nó không thể đồng nhất với
hiện thực thứ nhất (tức hiện thực cuộc sống). 

Hiện thực thứ hai (tức hiện thực trong văn
học) có không gian, thời gian riêng, có âm
thanh, màu sắc riêng và có những quy luật
riêng. Đó là không gian nghệ thuật do nhà văn
sáng tạo ra để thể hiện quan điểm của mình về
hiện thực. 

Nếu đọc những truyện ngắn của Nam Cao
viết về tầng lớp tiểu tư sản trí thức chúng ta sẽ

bắt gặp một không gian riêng: tù túng, chật hẹp.
Đó là một ngôi làng, một ngôi nhà hay một căn
gác xép và trong không gian chật chội ấy người
trí thức mới cảm nhận hết tất cả những cái vô
tích sự, nhỏ nhoi, thảm hại về cuộc sống của
chính mình. Họ cảm thấy đời mình đang mốc
lên, đang gỉ đi và đang mòn ra; họ cảm thấy
mình đang tồn tại nhưng không phải là đang
sống; họ cảm thấy mình chết ngay trong lúc
đang còn sống. Như vậy, nhờ có không gian
như ngôi nhà, như căn gác xép chật hẹp, bẩn
thỉu đó thì những anh trí thức như Hộ, Thứ…
mới cảm nhận hết sự tù túng của đời mình, cảm
thấy “chất độc” đang ngấm dần vào da thịt mình.
Mình đang tồn tại, đang kéo lê cuộc sống của
mình, chứ không phải mình đang sống theo
đúng nghĩa của nó. Những nhân vật trí thức này
mà được vẫy vùng, bơi lội trong một không gian
rộng lớn, khoáng đạt thì chắc chắn họ sẽ không
bao giờ cảm thấy hết sự tù túng cũng như cuộc
đời nhỏ bé của mình. Cho nên Nam Cao đã rất
thành công khi xây dựng một không gian riêng
cho nhân vật của ông tự bộc lộ và suy ngẫm về
chính cuộc đời họ. 

Trong thơ Hàn Mặc Tử cũng có không gian
riêng. Thơ ông luôn có sự đi về giữa hai bến bờ
hư và thực tương ứng với hai thế giới: ngoài kia
và trong này. Đó chính là hai không gian đối lập
nhau: trong này (ở đây) thì chẳng có mùa, thiếu
ánh sáng, thiếu tình yêu, không trăng, không
nhạc, âm u, mờ mờ nhân ảnh, là lãnh cung, là
địa ngục, trời sầu cô đơn khổ hạnh, gắn liền với
bệnh tật, chết chóc, gắn liền với đau thương, với
máu với hồn.

Trời ở trong đây chẳng có mùa,
Không có niềm trăng và ý nhạc 

(Nhớ thương)

Không gian chật hẹp “trong này” làm nhà
thơ quằn quại, bấn loạn cả về thể xác lẫn linh
hồn:

Ta trút linh hồn giữa lúc đây,
Gió sầu vô hạn nuối trong cây.
Còn em sao chẳng hay gì cả?
Xin để tang anh đến vạn ngày

(Trút linh hồn)

50
VÙN NGHÏå

Söë 309-07/2019 - xûá laång



Còn “ngoài kia” là mùa xuân thắm tươi, là
niềm trăng, ý nhạc, là cuộc đời trần thế tràn đầy
ánh sáng, niềm vui, là thiên đường hạnh phúc
và hi vọng. Không gian “ngoài kia” là của sự hồi
sinh, gắn liền với sự sống, với tình yêu và tuổi
trẻ. Nhà thơ luôn đặt ra một câu hỏi:

Ngoài kia xuân đã thắm duyên chưa?
(Nhớ thương)

Đó là nỗi niềm ước vọng về thế giới bên
ngoài. Ông còn luôn nhận thấy có sự chia ly
giữa hai không gian như thế. 

Họ đã xa rồi khôn níu lại,
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...
Người đi ,một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.

(Những giọt lệ)
Nhà thơ ý thức được không gian hiện tại

của mình. Mình đang ở đây và người ở ngoài
cuộc đời kia trở về đây thăm mình để sau đấy
chỉ là sự biệt li. Như thế “ở đây” chỉ còn có thể
về lại “ngoài kia” trong niềm ước ao thầm lén,
bằng hoài vọng khắc khoải mà thôi.

Khi phân tích bài “Đây thôn Vĩ Dạ” ta cũng
thấy hai thế giới ấy tương ứng với hai không
gian: “ngoài kia” là thôn Vĩ và “trong này” (ở đây)
thi sĩ đang hiện ra như một người khắc khoải,
hoài vọng về thôn Vĩ: “Ở đây sương khói mờ
nhân ảnh” để tác giả vẫn hoài nghi về bên ngoài
“Ai biết tình ai có đậm đà?”. Và thôn Vĩ đó không
còn là thôn Vĩ cụ thể nữa mà nó đã trở thành
biểu tượng cho không gian “bên ngoài”, biểu
tượng cho thế giới ánh sáng, thế giới tình yêu,
cho vẻ đẹp trinh nguyên của trần thế. Vì thế nhà
thơ ở không gian “trong này” khao khát được trở
về với Vĩ Dạ, một khao khát tưởng như trong
tầm tay mà không thể thực hiện được. Cho nên
mới đau đớn, khẩn thiết tuyệt vọng và viết nên
những vần thơ rớm máu như thế. 

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?

(Đây thôn Vĩ Dạ)
Như vậy đọc thơ Hàn Mặc Tử cái dễ nhận

biết nhất là hai không gian đối lập nhau, không
gian “bên ngoài” và không gian “bên trong”. Không

gian của mơ ước, không gian nghệ thuật khác
hẳn với không gian vật lí của đời thường.  

Trong thơ Xuân Quỳnh, ta cũng cảm nhận
thấy hai không gian tồn tại trong hồn thơ mà
khác biệt hoàn toàn. Không gian thứ nhất gắn
liền với hiện thực hằng ngày, không gian của
một người phụ nữ với bao nỗi lo toan của cuộc
sống thường nhật. Ở đó là căn phòng chật hẹp,
có bếp dầu, có những phích nước, những bông
hoa trong chiếc bình gốm cũ… Tất cả đều quen
thuộc và vô cùng bình dị. Đối lập lại là không
gian thứ hai - không gian mơ ước, tưởng tượng
của nhà thơ. Ở đó không còn căn phòng nhỏ
hẹp mà là cả khoảng không rộng lớn vì nhà thơ
đang đứng trước biển. Một khung cảnh bao la
bát ngát, rộng lớn vô cùng:

Trước muôn trùng sóng bể  
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn 
Từ nơi nào sóng lên

(Sóng)
Không gian thứ hai bao la đối lập với không

gian thường nhật của cuộc sống hàng ngày. Nó
không còn những bếp dầu, những bông hoa
trong bình gốm cũ hay những phích nước đã
nguội lạnh mà xuất hiện một vùng biển khơi với
sóng với gió rất rộng lớn, khoáng đạt. 

Thơ của Nguyễn Bính lại hiện lên không
gian của một mảnh vườn quê, mảnh làng quê
rất riêng biệt. Với ông cái đẹp nhất có giá trị nhất
là mảnh vườn, mảnh làng quê, bởi nơi đó lưu
giữ nhiều vẻ đẹp và chứa đựng cả hồn của dân
tộc. Nếu nhân vật của Nguyễn Bính mà đi ra
khỏi mảnh vườn quê, mảnh làng quê thì dễ bị
đánh mất mình.

Hôm qua em đi tỉnh về
Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều

(Chân quê)
Nhà thơ chỉ mong muốn có một điều rằng:

Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Không muốn cho người yêu, bạn bè, người

thân của mình bước chân ra khỏi cánh cổng
làng vì ra khỏi làng sẽ nhuốm màu thành thị, dễ
đánh mất hồn quê trong con người.
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Đến với trang thơ Xuân Diệu ta như lạc
bước vào không gian của một khu vườn tình ái,
đang mời gọi, đầy sức quyến rũ. 

Của ong bướm này đây tuần tháng mật

Này đây hoa của đồng nội xanh rì

Này đây lá của cành tơ phơ phất

Của yến oanh này đây khúc tình si

(Vội vàng)
Bữa tiệc trần gian của hồn thơ Xuân Diệu

trong “Vội vàng” thật là thịnh soạn, có mùi vị,
hương sắc, có đủ đầy những của ngon vật lạ đất
trời ban tặng cho con người tận hưởng đến “no
nê, chếnh choáng”. Nào là ong bướm, yến anh,
nào là hoa đồng nội, lá cành tơ, ánh sáng, mùa
xuân… tất cả đều được liệt kê ra một cách rất
“vội vàng”, như đang nảy nở sinh sôi, hối hả, rạo
rực nồng nàn lên bởi một niềm si mê khao khát
sống, tất cả đều như muốn được cùng nhau tận
hưởng mọi mật ngọt, men say của cuộc đời.
Ong bướm thì dập dìu với “tuần tháng mật”, hoa
cũng ngan ngát sắc hương giữa đồng nội xanh
rì, lá cành non tơ phơ phất như giỡn đùa với gió,
thơ mộng đến phong tình, khúc nhạc thiên nhiên
yến anh ríu rít làm say mê lòng người như một
“khúc tình si” buổi bình minh, để mỗi sớm mai
tươi sáng như thần vui gõ cửa tâm hồn, mùa
xuân rạo rực như “một cặp môi gần”. Và mảnh
vườn tình ái này nếu thiếu đi tình yêu thì sẽ trở
thành hoang mạc cô liêu, trở thành hoang mạc
chỉ có gió và cát.  

Như vậy, hiện thực trong văn học có một
không gian riêng khác hẳn với không gian vật lí
ở bên ngoài, nó có những chiều kích, những số
đo và cả những quan niệm thẩm mĩ riêng. 

Bên cạnh không gian riêng ta còn thấy hiện
thực trong văn học có một thời gian riêng, thời
gian nghệ thuật do nhà văn sáng tạo ra để thể
hiện quan niệm về thế giới. 

Đọc Hai đứa trẻ của Thạch Lam chúng ta
sẽ thấy thời gian trong tác phẩm trôi đi rất chậm
chạp. Ông viết: “Chiều, chiều rồi. Một chiều êm
ả như ru” hay “Trời đã bắt đầu đêm, một đêm
mùa hạ êm như nhung và thoảng qua gió mát”.
Thời gian chậm chạp vô cùng, không một chút
gấp gáp vội vã, thậm chí cũng không trôi chảy

bình thường như quy luật vốn có mà có vẻ như
ngưng đọng, đứng yên. Với việc miêu tả thời
gian như thế tác giả đã diễn tả được sự trì trệ,
đơn điệu, nhàm chán, tẻ nhạt, lặp đi lặp lại của
bản thân cuộc sống không biến đổi, không vận
động và cuộc sống dường như đang chết dần
như thế. Từng ấy con người, từng ấy số phận
cứ lặp lại nguyên xi. Chiều nào cũng thế, chị Tí
lại dọn hàng mặc dù biết cũng chẳng bán được
bao nhiêu. Bác phở Siêu vẫn gánh hàng phở ra
bán mà bác vẫn thừa biết món phở là thứ rất xa
xỉ nơi phố huyện này. Rồi đến cả chị em Liên
cũng lại ngồi đợi đoàn tàu đi qua… khiến cho
cuộc sống trở nên mòn mỏi, quẩn quanh. Ta có
cảm giác tác phẩm như màn kịch không đổi
cảnh mà chỉ có duy nhất một cảnh. Đúng như
nhà thơ Huy Cận từng viết:

Quanh quẩn mãi với vài ba dáng điệu

Tới hay lui cũng từng ấy mặt người 

Tác phẩm văn học nước ngoài cũng chú
trọng tới thời gian được nói tới. Đối với tập thơ
Manyoshu (Vạn diệp tập) thời gian chỉ là một
trong muôn vàn những yếu tố nghệ thuật khác
làm cho Vạn diệp tập trở thành “cây đại thụ với
mười ngàn chiếc lá”, trở thành “ngọn hải đăng
của thơ ca Nhật Bản” dẫn đường cho những thể
loại thơ Haiku và thơ hiện đại sau này. Tuy nhiên
thời gian được khẳng định là thời gian nghệ
thuật, thời gian tâm trạng, có thể xuất hiện trực
tiếp (thời gian trong ngày: đêm, ban mai, hoàng
hôn; thời gian mùa vụ: thu, xuân…)

- Đêm đầy trăng…

- Buổi sáng

Ngoài đồng sương mù giăng…

- Vào mỗi chiều sương xám…

- Tiếc là đã mùa thu…

-… Ngủ giữa mùa xuân

Hay thời gian gián tiếp biểu hiện qua thị
giác: sương, tuyết, mưa, trăng, cây lá, hoa…;
thính giác: tiếng chim hót, tiếng nai tác…

- Chắc trăng muốn nhìn giọt sương…

- Ôi mưa xuân

Đừng mưa như thế

Vì gặp mưa
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Những cánh hoa anh đào rơi lặng lẽ
Mà tôi buồn khi hoa rơi.
Như vậy, thời gian trong Manyoshu không

còn là thời gian vật lí đơn thuần, chúng đã được
ghi nhận và biến thành thời gian nghệ thuật, trở
thành những quý ngữ để bộc lộ tâm tư tình cảm,
quan niệm về cuộc đời, vận tiết vũ trụ, cái đẹp
và tình yêu. 

Ngoài ra, hiện thực trong văn học còn có màu
sắc riêng, âm thanh riêng. Bao giờ mỗi nhà văn,
nhà thơ cũng đều đi tìm cho mình một màu sắc
riêng, âm thanh riêng để thể hiện quan niệm thông
qua cách nhìn cách cảm của mình về thế giới.

Thơ của Chế Lan Viên ở những giai đoạn
khác nhau thì lại có những màu sắc khác nhau.
Giai đoạn trước cách mạng tháng Tám chỉ có
màu đen và màu trắng, màu của tang tóc và u
tối. Thế nhưng đọc thơ của ông giai đoạn sau
cách mạng (đặc biệt là tập Ánh sáng và phù sa)
thì màu sắc chủ đạo lại là màu hồng. Như vậy
màu sắc trong thơ Chế Lan Viên có sự chuyển
biến rất rõ rệt, nó không chỉ còn là màu sắc đơn
thuần mà đã trở thành màu của hi vọng, màu
của tương lai, màu của cách mạng.  

Thơ Hồ Xuân Hương cũng mang âm thanh,
màu sắc riêng biệt. Nó không phải là những
màu sắc dịu nhẹ, những âm thanh êm tai mà
rất chói gắt, kinh dị. Với màu những màu đỏ
loét, xanh rì:

Cửa con đỏ loét tùm hum nóc
Hòn đá xanh rì lún phún rêu 

(Đèo Ba Dội)

Còn âm thanh thì toàn những rền, những
khua cũng inh ỏi, inh tai, không có cái gì là dễ
nghe. Tất cả đều thể hiện cá tính, sức sống
đang trỗi dậy, dường như không gì có thể khuôn
người phụ nữ đang tràn trề sức sống như thế
vào. Khát vọng sống, khát vọng yêu và được
yêu như những đợt sóng liên tiếp xô vào thành
đá rất mạnh mẽ, mãnh liệt. Cho nên màu sắc và
âm thanh cứ chói thêm và gắt thêm. 

Ngược lại với Đèo Ba Dội, màu sắc trong
bài Cảnh thu lại thiên về màu lạnh hơn, những
màu sắc hài hoà, nhẹ nhàng

Xanh om cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xoá tràng giang phẳng lặng tờ 
Đặc biệt, hiện thực trong văn học còn mang

tính ước lệ có những quy luật riêng. Có những
điều tưởng như là phi lí, không có thật ngoài đời
sống nhưng nó lại hiển hiện và có lí trong nghệ
thuật. Chính vì thế, ta không thể dùng tư duy
lôgic thông thường để cảm nhận được. 

Như bài ca dao “Trèo lên cây bưởi hái hoa”:
Trèo lên cây bưởi hái hoa

Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc

Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay
(Ca dao)

Trên thực tế, nụ tầm xuân có màu hồng và
ở đây tác giả dân gian lại đưa ra cái vô lí là nụ
tầm xuân nở ra xanh biếc. Nhưng trong nghệ
thuật người ta chấp nhận được điều đó, cái vô
lí đã trở thành cái có lí. Bởi màu xanh biếc ấy
mới diễn tả hết nỗi tê tái, luyến tiếc trong lòng
người con trai. 

Hay trong bài ca dao:
Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc tím
Em có chồng rồi trả yếm lại anh
Hoa cúc vàng nở ra hoa cúc xanh
Yếm em em mặc, yếm chi anh đòi
Việc hoa cúc vàng nở ra màu tím, màu xanh

là hoàn toàn vô lí trong đời sống thực tế nhưng
khi bước vào tâm trạng của nhân vật trữ tình nó
lại trở nên rất có lí và dễ dàng được chấp nhận. 

Tóm lại, hiện thực trong văn học có rất
nhiều nét riêng. Tuy nhiên chúng ta chỉ đi tìm
hiểu những nét tiêu biểu nhất như không gian,
thời gian, màu sắc, âm thanh, và cả những quy
luật biến cái vô lí ngoài đời sống trở thành cái
có lí trong nghệ thuật. Hiện thực thứ hai này đã
được nhào nặn lại, gọt giũa lại bởi bàn tay của
những người nghệ sĩ. Nó gắn liền với tư tưởng
tình cảm chủ quan của người nghệ sĩ.

Chính vì “Chân lý nghệ thuật thống nhất
nhưng không đồng nhất với chân lý đời sống”
cho nên chúng ta phải có thái độ tiếp nhận, cách
tiếp nhận hiện thực trong văn học khác với hiện
thực của cuộc sống. Bởi vì hiện thực trong văn
học là hiện thực đã được tái tạo lại. 
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THỂ LỆ
“Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2228/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 01/6/2017

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

I. MỤC ĐÍCH
1. Tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã

hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cung
cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng
nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các
cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2. Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng
góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành
nông nghiệp; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức
lan toả lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn
mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp của các cơ quan báo chí.

II. NỘI DUNG
1. Nội dung, chủ đề cuộc thi: 
Các tác phẩm báo chí tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành

nông nghiệp” tập trung phản ảnh nội dung sau đây:
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp;
- Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông

nghiệp, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước;
- Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong

xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể, các gương
điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 

- Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong
xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

2. Hình thức tác phẩm tham gia cuộc thi:
- Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 04 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử.
- Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí,

bài chân dung...
- Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút. 
- Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể

hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ,
tấu hài...).

- Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày
01/01/2017 đến ngày 30/10/2020.

3. Đối tượng dự thi:
- Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên báo hình, báo nói, báo in,

báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
- Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt

Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.
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- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả đối với tác phẩm và
tính trung thực của tác phẩm dự thi.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 05 tác phẩm ở mỗi thể loại báo viết, báo
điện tử, báo nói và báo hình.

- Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.
4. Thời gian:
- Nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2017: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2017.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2018: tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2019: tính từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019.
- Các tác phẩm được xét chọn năm 2020 phục vụ tổng kết cuộc thi: tính từ ngày 01/01/2017

đến 20/10/2020. Các tác phẩm đã được xét chọn các năm trước được tham gia xét chọn tổng kết
giai đoạn.

- Tổ chức chấm bắt đầu từ ngày 21/10 hàng năm.
- Công bố giải thưởng hàng năm: dự kiến vào dịp tổ chức Ngày truyền thống ngành nông nghiệp

và phát triển nông thôn (ngày 14/11) tại Hà Nội.
- Công bố giải thưởng cả giai đoạn vào thời điểm gắn với tổng kết Phong trào thi đua “Cả nước

chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 hoặc tại thời điểm thích hợp.
5. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:
Các tác phẩm tham dự phải đính kèm phiếu ghi theo Họ, tên tác giả, tên bút danh, địa chỉ, số

điện thoại liên hệ, tiêu đề tác phẩm, thông tin về số phát hành tác phẩm:
- Đối với các tác phẩm đãng trên báo in: gửi kèm bài đã đăng trên báo hoặc bản copy có ghi rõ

thời gian đăng bài.
- Đối với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: in toàn bộ nội dung tác phẩm ra giấy khổ A4, ghi

rõ tên báo, thời gian đăng, đường link và tệp file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức.
- Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm.
- Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ

chức ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp”
giai đoạn 2017 - 2020”.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất
lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham dự thi.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua  thư

điện tử: nongthonmoi@mard.gov.vn.
Thông tin liên hệ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn

mới Trung ương. ĐT: 04-38438617, Fax: 04-3.7343597, Email: nongthonmoi@mard.gov.vn.
6. Sử dụng tác phẩm:
- Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-

2020 không nhằm mục đích kinh doanh.
- Ban tổ chức không trả lại tác phẩm tham dự giải cho tác giả. Ngoài việc Ban tổ chức cuộc thi

sử dụng trong các ấn phẩm tuyên truyền, Kỷ yếu cuộc thi, website Chương trình và các website
khác đã được mô tả tại kế hoạch tổ chức cuộc thi (không trả nhuận đăng bài) và đăng, in triển lãm
phục vụ cuộc thi, việc sử dụng tác phẩm sẽ tuân thủ Luật bảo hộ quyền tác giả hiện hành.

7. Cơ cấu giải thưởng:
Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thưởng cho mỗi loại hình báo

chí dự thi như sau:
- Giải A: 01 giải, giá trị 15 triệu đồng + Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 7 triệu đồng;
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- Giải C: 03 giải, mỗi giải giá trị 5 triệu đồng;
- Giải Khuyến khích: 05 giải, mỗi giải giá trị 3 triệu đồng;
- Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).
8. Tổ chức và phương pháp chấm giải:
a) Tổ chức
- Ban Tổ chức: do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập với sự tham gia

của Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan báo chí khác;
- Hội đồng giám khảo: thành phần là các chuyên gia, nhà báo am hiểu về các lĩnh vực của cuộc

thi do Ban tổ chức lựa chọn và quyết định;
- Tổ thư ký: cán bộ, chuyên viên thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và một

số đơn vị liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội
Nhà báo Việt Nam và một số cơ quan báo chí khác.

b) Phương pháp chấm:
- Tiêu chí xét chọn chi tiết tác phẩm theo từng thể loại báo chí do Hội đồng giám khảo xây dựng,

trình Ban Tổ chức quyết định.
- Thành viên Hội đồng giám khảo chấm điểm độc lập trên phiếu chấm của Ban tổ chức (thang

điểm tối đa là 100 điểm, điểm lẻ 01 điểm).
- Ban Tổ chức xét giải dựa trên kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo, tuyển chọn qua 2 vòng

sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng.
- Các tác phẩm báo chí được tuyển chọn qua vòng sơ khảo đã được đánh giá qua các tiêu chí

và thang điểm như sau:
+ Tính thời sự, chính xác, khách quan, giá trị thông tin cao: 40 điểm
+ Phản ánh tình hình thực tế cuộc sống, vướng mắc, bất cập của cơ chế chính sách, bức xúc

của xã hội liên quan đến xây dựng nông thôn mới: 30 điểm
+ Đề xuất được giải pháp thiết thực nhằm tháo gỡ bất cập, khó khăn: 20 điểm
+ Nội dung tác phẩm báo chí có tác động ảnh hưởng rộng lớn, có sức lan tỏa lâu dài: 10 điểm
- Các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo phải có điểm trung bình từ 70 điểm trở lên.
- Các các phẩm đoạt giải được lựa chọn từ các tác phẩm có điểm cao nhất trở xuống.
9. Kinh phí:
Kinh phí tổ chức Cuộc thi từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới hàng năm và từ

nguồn xã hội hóa (nếu có).
10. Trách nhiệm của tác giả và xử lý vi phạm
Tác giả có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung và thể lệ cuộc thi.
Nếu có khiếu nại về kết quả xét chọn, các tập thể, cá nhân tham gia cuộc thi phải trực tiếp phản

ánh bằng văn bản với Ban Tổ chức trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời điểm
đó, Ban tổ chức không xem xét, giải quyết bất kỳ khiếu nại nào.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thể lệ này thực hiện cho “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông

nghiệp” giai đoạn 2017 - 2020”. Ban Tổ chức sẽ dựa vào Thể lệ này để tổ chức cuộc thi. Các đơn
vị, cá nhân tham dự cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này.

Thể lệ và Kết quả cuộc thi được thông báo chính thức trên website: nongthonmoi.gov.vn và
một số cổng thông tin, báo, tạp chí đối tác truyền thông của Văn phòng Điều phối nông thôn mới
Trung ương.

Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cấp, các ngành từ Trung ương
đến cơ sở, các tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài nước, sự quan tâm chỉ đạo của Ban
Chỉ đạo nông thôn mới các tỉnh, thành phố trên cả nước, sự triển khai nghiêm túc của Văn phòng
điều phối nông thôn mới, Sở Thông tin và Truyền thông, Chi Hội nhà báo các địa phương trên cả
nước cũng như sự ủng hộ của các tổ chức chính trị, xã hội, sự cổ vũ và hỗ trợ của các nhà tài trợ
để “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 -
2020” được thành công tốt đẹp./.
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THỂ LỆ
Cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch" và 

“Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 191/KH-UBND ngày 7/6/2019 của

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn)

I. ĐỐI TƯỢNG, SẢN PHẨM DỰ THI
1. Đối tượng dự thi
Công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài; người nước ngoài đang

học tập, công tác tại Việt Nam; các tổ chức trong và ngoài nước có sản phẩm; có khả năng thiết kế,
sáng tác, sản xuất ra mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm hoặc khẩu hiệu (slogan) đều có thể tham
gia dự thi.

Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi; các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi có thể có một
hoặc nhiều sản phẩm dự thi. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi.

2. Sản phẩm dự thi
Sản phẩm dự thi không được giống hoặc tương tự với sản phẩm lưu niệm ở các địa phương

khác và chưa từng tham gia các cuộc thi tương tự; Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không
được sử dụng các sản phẩm để tham gia các cuộc thi khác.

Đối với các tác phẩm dự thi, tác giả có quyền đăng ký độc quyền sở hữu trí tuệ kiểu dáng công
nghiệp và tự chịu trách nhiệm về bản quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm dự thi. Ban Tổ chức không
chịu trách nhiệm về những việc tranh chấp xảy ra có liên quan đến bản quyền của sản phẩm dự thi.
Những sản phẩm vi phạm bản quyền sẽ không được xem xét trao giải hoặc bị thu hồi giải thưởng
(trường hợp giải thưởng đã được công bố).

Những tác phẩm đạt giải, Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng sản phẩm dự thi để trưng
bày, triển lãm với mục đích quảng bá, giới thiệu hình ảnh du lịch thành phố Lạng Sơn tại các triển
lãm, hội chợ trong và ngoài nước và trên các ấn phẩm in, đĩa ghi hình, trên website...

a) Đối với sản phẩm là mẫu quà tặng, lưu niệm du lịch
- Là mẫu sản phẩm quà tặng hoặc sản phẩm lưu niệm dưới hình thức là sản phẩm đã hoàn

chỉnh; đa dạng về chất liệu, màu sắc, ưu tiên các sản phẩm có chất liệu thân thiện với môi trường,
có khả năng chế tác hàng loạt. Trên sản phẩm có dòng chữ “Kỷ niệm TP. Lạng Sơn” hoặc “Du lịch
TP. Lạng Sơn” hoặc tên địa danh (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh), biểu tượng của thành phố Lạng
Sơn… thể hiện ở vị trí hợp lý, hài hoà, dễ nhìn trong tổng thể chung của sản phẩm.

- Sản phẩm đảm bảo hình thức thiết kế thẩm mỹ đẹp mắt và thể hiện được ý nghĩa, nội dung
giới thiệu bản sắc văn hoá du lịch thành phố Lạng Sơn, tập trung vào một số chủ đề: Quảng bá hình
ảnh du lịch, hình ảnh nhận diện của du lịch thành phố Lạng Sơn; các điểm đến, các điểm tham quan,
các danh lam thắng cảnh mang đậm nét văn hóa đặc trưng; các công trình kiến trúc, di tích lịch sử,
di sản văn hóa, lễ hội đặc sắc; trang phục dân tộc của thành phố Lạng Sơn; các sản vật đặc trưng
của địa phương (như các mô hình: Hoa Đào Xứ Lạng; Cột cờ Phai Vệ, Chùa Tam Thanh, Tam Giáo,
Nàng Tô Thị, Chùa Tiên, Giếng Tiên; trang phục của dân tộc Tày, Nùng; các dụng cụ lao động; các
loại nhạc cụ dân tộc…) thông qua các chất liệu: Gốm, sứ, gỗ, mây, tre, kim loại, hợp kim, nhựa tổng
hợp, thêu ren...

- Sản phẩm phải đảm bảo các yếu tố thẩm mỹ, gọn nhẹ, dễ đóng gói, vận chuyển và bảo quản;
đảm bảo các điều kiện dễ cầm, dễ mang, dễ thực hiện phóng to, thu nhỏ, sản xuất với các chất liệu
khác nhau; an toàn đối với sức khỏe của con người, thân thiện với môi trường; sản phẩm đảm bảo
không bị thay đổi, biến dạng trong điều kiện khí hậu và thời tiết bình thường để thuận tiện cho khách
du lịch mang theo.

- Sản phẩm dự thi không được giống hoặc tương tự với sản phẩm lưu niệm ở các địa phương
khác và chưa từng tham gia các cuộc thi tương tự; Không có sự tranh chấp bản quyền hoặc không
rõ về bản quyền.

b) Đối với nội dung câu khẩu hiệu (slogan) du lịch
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- Người dự thi tự do triển khai các ý tưởng thiết kế slogan du lịch thành phố Lạng Sơn, tuy nhiên
phải đạt được những yêu cầu về thiết kế; nội dung ngắn gọn, cô đọng, dễ nhớ, thể hiện được ý
nghĩa, đặc trưng của du lịch thành phố Lạng Sơn; gây ấn tượng mạnh với du khách và nhân dân;
được thể hiện bằng phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh.

- Ban Tổ chức được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở
hữu trí tuệ đối với những sản phẩm slogan đạt giải.

II. THỦ TỤC DỰ THI, THỜI GIAN, ĐịA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI
1. Thủ tục dự thi
Tập thể, cá nhân dự thi gửi mẫu sản phẩm dự thi bao gồm:
- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);
- Sản phẩm hoàn chỉnh hoặc mô hình sản phẩm;
- Bản mẫu thiết kế sản phẩm: Hình ảnh sản phẩm (ảnh in trên giấy và file ảnh; tên gọi sản phẩm,

đặc điểm ý nghĩa, nội dung thuyết minh sản phẩm, tính năng sử dụng của sản phẩm, chất liệu, kích
cỡ, màu sắc của sản phẩm...);

- Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc một nhóm tác giả đứng ra
đại diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả); Sản phẩm dự thi vòng sơ khảo, các tác
giả có thể gửi qua email của Ban Tổ chức hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp nhưng
phải đóng gói, niêm phong, có chữ ký của người dự thi. Bên ngoài ghi rõ: Tham dự cuộc thi “Thiết
kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch” và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch” thành phố
Lạng Sơn.

2. Thời gian nhận tác phẩm dự thi và chấm thi
- Tháng 6/2019: Xây dựng Kế hoạch; thành lập Ban Tổ chức; thành lập Hội đồng thẩm định;

ban hành Thể lệ và tổ chức phát động cuộc thi.
- Từ tháng 7/2019 đến ngày 31/12/2019: Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi.
- Từ ngày 01/01 đến ngày 10/01/2020: Chấm vòng sơ khảo.
- Từ ngày 11/01 đến ngày 10/02/2020: Xin ý kiến của nhân dân đối với các tác phẩm được chọn

vào vòng chung khảo.
- Từ ngày 11/02 đến ngày 15/02/2020: Chấm vòng chung khảo.
- Ngày 20/02/2020  (tức ngày 27 tháng Giêng năm Canh Tý): Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng

và công bố sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch và slogan du lịch thành phố Lạng Sơn, gắn với tổ
chức các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch thành phố Lạng Sơn Xuân Canh Tý 2020.

3. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi
Bài dự thi được gửi theo 01 trong 02 cách sau:
- Cách 1: Gửi theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến địa chỉ: Phòng Văn hoá và Thông tin

thành phố Lạng Sơn, số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Điện thoại: 0205.3712.150 hoặc 0985.512.006; 0915 601 388.

- Cách 2: Bài dự thi gửi vào địa chỉ Email: phongvhtttpls@gmail.com.
Ban Tổ chức sẽ tiếp nhận, bảo mật, giữ dấu niêm phong sản phẩm dự thi và bàn giao cho Hội

đồng thẩm định. 
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
a) Đối với nội dung thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch" thành phố

Lạng Sơn
- 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng);
- 02 giải Nhì, mỗi giải 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng);
- 03 giải Ba, mỗi giải 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);
- 05 giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
b) Đối với nội dung thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch
- 01 giải Nhất: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng);
- 03 giải Khuyến khích, mỗi giải 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
* Các giải thưởng sẽ kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.
IV. QUyỀN LỢI, NGHĨA VỤ CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN THAM GIA CUỘC THI
1. Quyền lợi
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- Sản phẩm đạt giải được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức và giải thưởng bằng tiền;
được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên website, tạp chí trong và
ngoài tỉnh Lạng Sơn.

- Sản phẩm sau khi sản xuất sẽ được hỗ trợ giới thiệu sản phẩm đến các đơn vị kinh doanh
dịch vụ quà lưu niệm và đặc biệt sử dụng làm sản phẩm giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch thành
phố Lạng Sơn.

2. Nghĩa vụ
Các tổ chức, cá nhân tham dự cuộc thi phải chịu trách nhiệm về sản phẩm dự thi về quyền tác

giả, quyền tác phẩm, quyền sáng chế… Ban Tổ chức có quyền hủy bỏ giải thưởng đối với sản phẩm
đạt giải nếu vi phạm quy định hoặc có xảy ra tranh chấp, khiếu nại.

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày được công bố. Việc sửa đổi, bổ sung chỉ được thực hiện khi
có văn bản của Ban Tổ chức cuộc thi.

Ban Tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch" và “Sáng tác khẩu
hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn trân trọng nhận được sự hưởng ứng và tham gia của các
tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIếU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch"
và “Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn   

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng,
lưu niệm du lịch" và "Sáng tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn

Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................................
Điện thoại:........................................... Fax:..................................................................................
Email:.............................................................................................................................................
Người đứng đại diện:....................................................................................................................
Điện thoại di động:........................................................................................................................
Là tác giả của sản phẩm dự thi (tên sản phẩm):..........................................................................
.....................................................................................................................................................
Hồ sơ gồm có: (Đánh dấu x vào mục nếu có tài liệu):
1. Phiếu đăng ký dự thi:                                                    9 Có             9 Không
2. Mô hình sản phẩm hoặc sản phẩm hoàn chỉnh:              9 Có             9 Không
3. Bản mô tả thiết kế sản phẩm:                                          9 Có             9 Không
4. Văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một hoặc nhóm tác giả đứng ra đại

diện dự thi (nếu sản phẩm dự thi thuộc nhiều tác giả):              9 Có            9 Không
Tôi xin đăng ký tham gia cuộc thi "Thiết kế mẫu sản phẩm quà tặng, lưu niệm du lịch" và "Sáng

tác khẩu hiệu (slogan) du lịch" thành phố Lạng Sơn.
Tôi xin cam đoan các tác phẩm dự thi là tác phẩm gốc, do tôi sáng tác, không phải phiên bản

sao chép hoặc đang có tranh chấp quyền sở hữu. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật./.

........., ngày       tháng      năm 20
Đơn vị, cá nhân đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)  
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THỂ LỆ
Cuộc thi ảnh với chủ đề “Ảnh đẹp du lịch Văn Quan” năm 2019 

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BTC, ngày 28 tháng 5 năm 2019 của 
Ban Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Văn Quan” năm 2019)

1. Đối tượng tham dự
Mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn, các nhà Nhiếp ảnh chuyên nghiệp và

không chuyên nghiệp trong nước và quốc tế. (Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký
Cuộc thi “ Ảnh đẹp du lịch Văn Quan” không được tham gia dự thi).

2. Chủ đề Cuộc thi: “Ảnh đẹp du lịch Văn Quan”.
3. Nội dung Cuộc thi
Phản ánh những nét đẹp đặc sắc về phong cảnh thiên nhiên, sự phong phú, đa dạng, độc đáo

về văn hóa; hình ảnh về quê hương, con người Văn Quan năng động, sáng tạo, thân thiện, mến
khách; sự đổi mới và phát triển trong các hoạt động đối ngoại, an ninh trật tự, quốc phòng, nông
nghiệp, công nghiệp, thương mại, giao thông, xây dựng, tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục, xây
dựng nông thôn mới… trên địa bàn huyện Văn Quan.

4. yêu cầu về tác phẩm dự thi
- Ảnh dự thi phải được chụp trong huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn (khuyến khích những tác

phẩm chụp trong 2 năm gần đây).
- Ảnh dự thi là ảnh đơn (không chấp nhận ảnh bộ). Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng

((không chấp nhận file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy), file kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Ảnh
không ép plastic, không dán lên bìa cứng; chấp nhận các tác phẩm được xử lý bởi các thủ pháp kỹ
thuật, nhưng không được chắp ghép làm sai lệch hiện thực. Ban tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file
gốc để kiểm tra khi cần thiết. Số lượng ảnh dự thi không quá 08 tác phẩm trên một tác giả.            

- Kích thước ảnh: Cạnh dài nhất tối thiểu là 3000 px, dung lượng không quá 6Mb. Ảnh không
chèn tên tác giả hoặc các ký tự, dấu hiệu không thuộc nội dung tác phẩm lên trên ảnh mà chỉ ghi rõ
(chú thích) nội dung hoặc chủ đề bức ảnh gửi dự thi.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định và những
hư hỏng, thất lạc trong quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức.

- Ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam sẽ bị Ban tổ chức loại bỏ không cần
thông báo trước.

- Ảnh của tác giả được Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức chọn vào vòng trưng bày, Ban Tổ
chức sẽ thông báo các tác giả phóng ảnh theo yêu cầu và nộp về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Văn Quan. Mỗi tác phẩm được chọn trưng bày cần phóng 01 ảnh cỡ 30cm x 45cm, ảnh vuông cỡ
30cm x 30cm, ảnh Panorama có cạnh dài không quá 45cm. Ban Tổ chức sẽ trao Giấy chứng nhận
tham dự Cuộc thi và tiền nhuận ảnh triển lãm.

5. Sử dụng tác phẩm
Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm dự thi (kể cả đạt giải và không đạt giải) và được quyền

sử dụng các tác phẩm đoạt giải để phục vụ cho các hoạt động thông tin quảng cáo, tuyên truyền
cho địa phương mà không phải trả nhuận ảnh. Đối với các tác phẩm dùng để trưng bày và không
đạt giải, nếu Ban Tổ chức sử dụng thì sẽ trả nhuận ảnh theo quy định.

6. Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả
- Tác phẩm tham gia dự thi coi như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ Cuộc thi. Mỗi tác giả

chỉ lấy một tên, nếu dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính.
- Tác giả tham gia cuộc thi phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm dự thi do mình

đứng tên. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp liên quan đến bản quyền
tác phẩm dự thi. Trong trường hợp có tranh chấp quyền tác phẩm và bản quyền tác giả sau khi tác
phẩm dự thi đoạt giải, Ban tổ chức thu hồi lại giải thưởng và tác giả dự thi đó phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật.
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- Các tác phẩm đạt giải được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận và giải thưởng bằng tiền mặt
theo Thể lệ Cuộc thi.

- Đối với những tác phẩm đạt giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao trực tiếp cho tác giả hoặc người
được ủy quyền. Trường hợp tác giả không thể tham dự lễ trao giải, Ban Tổ chức sẽ gửi giải thưởng
và Giấy chứng nhận qua đường bưu điện sau khi kết thúc Cuộc thi.

7. Cơ cấu giải thưởng    
STT Giải thưởng Số lượng Giá trị                Thành tiền 

1 Giải Nhất 01 8.000.000              8.000.000
2 Giải Nhì 02 5.000.000 10.000.000
3 Giải Ba 03 3.000.000              9.000.000
4 Giải Khuyến khích 08 1.000.000              8.000.000

Tổng cộng 14 - 35.000.000
* Lưu ý: Các tác giả có tác phẩm được chọn vào vòng trưng bày và đoạt giải, do điều kiện ở

xa, yêu cầu liên lạc với Ban Tổ chức để rửa ảnh đảm bảo thời gian trưng bày. Kinh phí rửa ảnh sẽ
trừ vào nhuận ảnh của tác giả.

8. Hồ sơ dự thi
a) Hồ sơ dự thi tác giả gửi theo đường bưu điện bao gồm:
- Phiếu dự thi theo mẫu của Ban tổ chức (tải trên Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan

http://vanquan.langson.gov.vn/).
- File ảnh gốc lưu trên CD hoặc DVD, đánh tên file theo mẫu: họ và tên tác giả ký hiệu file.
Hồ sơ dự thi phải được đóng vào 01 phong bì, ngoài phong bì ghi rõ Dự thi “Ảnh đẹp Du lịch

Văn Quan”.
b) Hồ sơ gửi qua hòm thư điện tử bao gồm:
- Phiếu dự thi theo mẫu của Ban tổ chức (tải trên Trang thông tin điện tử huyện Văn Quan

http://vanquan.langson.gov.vn/)
- Ảnh dự thi có ghi chú thích trên ảnh; file gốc đánh tên file theo mẫu: Họ và tên tác giả ký hiệu file.
9. Thời gian nhận tác phẩm dự thi
- Thời gian tổ chức phát động Cuộc thi: Từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Ban Tổ chức nhận các tác phẩm ảnh dự thi từ thời gian phát

động đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2020 (Tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian gửi email).
- Thời gian chấm giải: Từ ngày 05 đến ngày 14 tháng 02 năm 2020.
- Thời gian nhận tác phẩm ảnh được chọn để trưng bày và đoạt giải: Từ ngày 05 đến hết ngày

15 tháng 3 năm 2020.
- Thời gian trưng bày, thời gian công bố, trao giải: Dự kiến trong thời gian tổ chức Lễ hội Hồi

năm 2020.                                                                                                    
10. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi
Tác giả tham dự Cuộc thi gửi hồ sơ dự thi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Văn hóa và

Thông tin huyện Văn Quan, Phố Tân An, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, điện
thoại: 02053830261 hoặc địa chỉ email:btccuocthianhdepdulichvanquan@gmail.com

11. Hội đồng giám khảo: Là các nghệ sĩ Nhiếp ảnh có uy tín và kinh nghiệm trong tổ chức
thẩm định và chấm giải.

12. Các quy định khác
- Chỉ có Ban tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung thể lệ khi cần thiết. Nếu có sửa đổi, bổ

sung Ban tổ chức sẽ có thông báo đến các đối tượng tham gia.
- Các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Thể lệ này. Trong quá trình thực

hiện có vướng mắc đề nghị trực tiếp phản ánh, trao đổi với Ban tổ chức Cuộc thi (qua Phòng Văn
hóa  và Thông tin huyện Văn Quan) để báo cáo Trưởng Ban Tổ chức xem xét, quyết định. Quyết
định của Ban Tổ chức là Quyết định cuối cùng.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi ảnh với chủ đề “Ảnh đẹp du lịch Văn Quan” năm 2019. Đề nghị các
tổ chức, cá nhân tham gia dự thi nghiêm túc thực hiện để cuộc thi thành công tốt đẹp./.
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Từ tháng 05 đến tháng 06 năm 2019, Ban
Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã nhận
được tác phẩm của các tác giả:

* Trong tỉnh: Phương Thi, Chu Quế Ngân,
Nguyễn Đình Thự, Đinh Ích Toàn, Trần Đình
Nhân, Lê Tiến Thức, Hoàng Hựu, Nguyễn
Luân, Bế Mạnh Đức, Lộc Bích Kiệm, Vi Thị
Quỳnh Ngọc, Thu Huyền, Trương Thọ, Duy
Chiến, Khánh Chi, Nguyễn Đức Anh, Xuân
Tam, Phạm Chiến, Đặng Thanh, Tạ Quang
Minh, Nguyễn Thị Bích Thuận, Đặng Phin, Hà
Đông Dương, Diệp Thanh, Vũ Đình Thi,
Nguyễn Văn Định, Phạm Lễ Hùng, Nguyễn Anh
Dũng, Nguyễn Đình Thọ, Lăng Dức Thành,
Hoàng Tích Chỉ, Phong Nguyên, Tùng Nguyễn,
Hoàng Choóng, Vân Du, Tạ Lê Viên, Vi Xuân
Tường, Nguyễn Đức Nhuần, Ngô Thị Tuyết, Bùi
Văn Chín, Đặng Thanh Mai, Nguyễn Văn
Thành, Hoàng Văn Tiệp, Quỳnh Mai, Vy Nước,
Trịnh Tiến, Bùi Vinh Thuận, Nguyễn Văn
Dương, Dương Công Bao, Trịnh Quốc Toản,
Thanh Luyện...

* Ngoài tỉnh: Võ Hoàng Minh (Bình
Thuận); Bùi Việt Phương (Hòa Bình); Phạm
Khắc Mã, Lưu Thị Bạch Liễu, Nguyễn Hồng
Quang (Thái Nguyên); Nguyễn Văn Nhượng
(Nam Định); Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Quỳnh
Anh (Ninh Bình); Hà Ngọc Thắng (Cao Bằng);
Bùi Văn Ân, Hùng Khanh (Phú Thọ); Hoàng
Bình Trọng, Lê Anh Phong (Quảng Bình); Lê
Xuân Thắng (Bắc Giang); Ngọc Công (Bình
Dương); Triệu Tiến Phương (Sơn La); Nguyễn
Văn Thanh (Quảng Trị); Chung Tiến Lực (Hà
Nội); Y Nguyên (Phú Yên); Nguyễn Hoàng Duy,
Đặng Trung Thành (Tp Hồ Chí Minh); Phan
Thành Minh, Lý Thị Minh Châu (Lâm Đồng);
Tịnh Bình (Tây Ninh); Phạm Ánh, Lê Hứa
Huyền Trân, Lê Thanh Hùng (Bình Định); Mai
Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Lê Văn Trường (Sóc
Trăng); Nguyễn Hoài Ân (Quảng Ngãi); Bùi Văn
Hiền (Nghệ An); Phạm Minh Giang (Thái Bình);
Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa)...

Và một số bản thảo khác gửi qua email. Đề
nghị các tác giả ghi rõ họ tên (bút danh nếu có)
số điện thoại, địa chỉ rõ ràng để tòa soạn liên hệ.

Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn và
mong tiếp tục nhận được sự cộng tác, góp ý của
các tác giả./.

HỘP THƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIếU ĐĂNG KÝ DỰ THI
CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LịCH VĂN QUAN”

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Văn Quan”.

- Tên cá nhân tham gia dự thi:…………………………………………………………………….
- Nghệ danh (nếu có):………………………………………………....……………………..........
- Ngày, tháng, năm sinh …………………. ……………………………………………............…
- Số CMND: ……………………………………………………………………………..................
- Số tài khoản………………………Tại Ngân hàng....………………...……………..................
- Địa chỉ liên lạc………………………………………………………………………...............…..
- Điện thoại nhà riêng:…………… Cơ quan: ……………Di động: ……......……....................
- Địa chỉ Email: ………………………………………………………………....…….....................
- Nghề nghiệp : ..........................................................................................…….....................
- Nơi công tác : .........................................................................................……......................
- Tên tác phẩm:...........................................................................................……....................
- Địa danh sáng tác tác phẩm:..................................................................…….......................
- Tổng số ảnh :............................................................................................…….....................
Tôi cam đoan đây là tác phẩm do tôi sáng tác, không vi phạm bản quyền tác giả./.

(Ký, ghi rõ họ và tên)
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DANH NHÂN, DANH THẮNG
LẠNG SƠN

“Danh nhân, danh thắng Lạng Sơn” là tập
sách dày 240 trang, được Hội Văn học Nghệ
thuật Lạng Sơn phối hợp với Nhà xuất bản Văn
hóa dân tộc in và nộp lưu chiểu quý IV năm
2018. Đây là tuyển tập các bài sưu tầm, nghiên
cứu, giới thiệu về các vị danh nhân, các danh
lam thắng cảnh, địa danh lịch sử của Lạng Sơn
Bố cục cuốn sách được chia làm hai phần: Danh
nhân và Danh thắng.

Phần Danh nhân bao gồm 09 tác phẩm viết
về 09 vị danh nhân có công lớn trong công cuộc

xây dựng và bảo vệ Lạng Sơn qua các thời kỳ:
Thân Cảnh Phúc - Thiên thần Động Giáp (Hữu
Sơn), Ngô Thì Sĩ - Đốc trấn Lạng Sơn (Tạ Hữu
Yên), Thao quận công Nguyễn Đình Lộc với “thể
tồn bi ký” (Trần Hữu Tính), Đô đốc Vi Đức Thắng
(Trần Hữu Tính), Hoàng Đình Kinh và cuộc khởi
nghĩa Cai Kinh (Quang Huynh), Mai Anh Tuấn -
Quan án sát Lạng Sơn (Chu Quế Ngân), Hoàng
Văn Thụ - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung
(Hoàng Văn Binh), Lương Văn Tri - Người cán
bộ quân sự tiền bối của Đảng (Hữu Sơn),
Hoàng Minh Thảo - Vị tướng, nhà giáo nhân dân
người con Xứ Lạng (Lý Dương Liễu).

Phần Danh thắng có 22 bài, giới thiệu các
địa danh lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh
nổi tiếng của Xứ Lạng: Thành cổ Lạng Sơn,
vùng danh thắng - Nhị - Tam Thanh, Chùa Tiên,
Giếng Tiên, Chùa Thành, Văn Miếu Lạng Sơn,
Khu di tích Chi Lăng; các đền Kỳ Cùng, Tả Phủ,
Bắc Lệ, Đền mẫu Đồng Đăng, Đình Dục Lắc,
Chợ Kỳ Lừa, Khu du lịch Mẫu Sơn… Những bài
nghiên cứu như Dấu ấn phố xưa Xứ Lạng (Chu
Quế Ngân), Bình Gia - những vết tích của người
tiền sử (Ngân Hà), Địa danh cổ Vĩnh Trại (H.T),
Hang động mái đá Bắc Sơn nơi trú ngụ của
người tiền sử, Di tích cự thạch linh địa cổ Mẫu
Sơn (Nông Xuân Tiến), Lạng Sơn - Thành phố
trẻ nơi biên cương (Hữu Sơn), Địa danh núi
Thành Lạng và sông Tam Cờ qua bài ca dao cổ
(Chu Quế Ngân)… giúp người đọc hiểu rõ hơn
về truyền thống văn hóa, lịch sử, vùng đất và
con người Xứ Lạng.

"Danh nhân, danh thắng Lạng Sơn" là
nguồn tư liệu quý cho những ai muốn tìm hiểu
về đất và người Xứ Lạng, đồng thời là sự đồng
hành của Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đối
với ngành du lịch địa phương.

THẢO UyêN

GIỚI THIỆU SÁCH

LỜI CẢM ƠN
Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn xin

chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm quý báu của Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; những bó hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp
từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, ban ngành, đơn vị,
các báo bạn cùng các hội viên, cộng tác viên nhân dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách
mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019). Sự quan tâm đó là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao
đối với đội ngũ Biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng để tiếp tục đổi mới không ngừng,
đáp ứng sự yêu mến, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và bạn đọc yêu quý Tạp chí Văn nghệ
Xứ Lạng. 

Kính chúc sức khỏe và hạnh phúc!



1. Sáng 13/6/2019, tại Hội Văn học
Nghệ thuật Lạng Sơn, Chi hội Âm nhạc -
Sân khấu đã tổ chức sơ kết hoạt động sáu
tháng đầu năm và đề ra phương hướng
hoat động sáu tháng cuối năm 2019. Đến
dự có đồng chí La Ngọc Nhung, Chủ tịch Hội
VHNT, đại diện văn phòng Hội VHNT Lạng
Sơn và các hội viên Chi hội Âm nhạc - Sân
khấu. Trong sáu tháng đầu năm, các hội viên
Chi hội đã sáng tác được hơn 60 ca khúc,
nhiều ca khúc được biểu diễn trước công
chúng và đăng tải trên các báo và tạp chí địa
phương. Đồng chí La Ngọc Nhung, Chủ tịch
Hội đã động viên, khích lệ các hội viên tiếp tục
sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị, phục
vụ quê hương đất nước nói chung, tỉnh nhà
nói riêng.  

LÝ SÁNG

2. Ngày 16/6/2019, tại Khu du lịch Mẫu
Sơn, huyện Lộc Bình, Sở Văn hóa Thể thao
và Du lịch Lạng Sơn tổ chức Lễ khai mạc
Liên hoan du lịch Mẫu Sơn năm 2019. Tới
dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Tỉnh ủy
viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ
đạo phát triển du lịch tỉnh; đại diện lãnh đạo
các Sở, Ban, ngành có liên quan; phóng viên
các cơ quan báo chí Trung ương và địa
phương cùng đông đảo du khách. Liên hoan
du lịch Mẫu Sơn năm 2019 diễn ra nhiều hoạt
động phong phú như: chương trình nghệ thuật

do các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật
tỉnh biểu diễn; trình diễn sư tử mèo dân tộc
vùng núi cao Mẫu Sơn; giao lưu hát sli, lượn;
hội trại thanh niên; trưng bày ảnh đẹp về Mẫu
Sơn, văn hóa Lạng Sơn; thả diều; đua xe đạp;
thi leo núi; thi lảy cỏ… Ngoài ra, du khách còn
được tham quan các gian hàng giới thiệu sản
vật địa phương của 5 huyện: Cao Lộc, Chi
Lăng, Bắc Sơn, Tràng Định, Lộc Bình. Liên
hoan du lịch Mẫu Sơn là một trong những hoạt
động trọng tâm của ngành du lịch tỉnh năm
2019 nhằm quảng bá tiềm năng du lịch Lạng
Sơn góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn
hóa, xã hội của tỉnh. 

NGọC HằNG

3. Ngày 17/6/2019 tại Hội Văn học Nghệ
thuật Lạng Sơn, Câu lạc bộ Thơ Xứ Lạng
tổ chức Đại hội lần 3 nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đến dự có đồng chí La Ngọc Nhung, Chủ tịch
Hội VHNT, đại diện cán bộ các Phòng Ban Hội
VHNT, các thành viên Câu lạc bộ Thơ Xứ
Lạng. Tại Đại hội, ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Chủ
nhiệm CLB đã trình bày báo cáo nhiệm kỳ vừa
qua và đề ra phương hướng nhiệm kỳ tới.
Thống nhất và bầu ra Ban Chủ nhiệm mới
gồm 06 thành viên. Đồng chí La Ngọc Nhung,
Chủ tịch Hội VHNT đã phát biểu chúc mừng
Ban Chủ nhiệm mới và bày tỏ mong muốn các
thành viên CLB thơ Xứ Lạng tiếp tục phát huy
vai trò của người cầm bút và nâng cao chất
lượng tác phẩm.

LÝ SÁNG
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HỘI NHÀ BÁO TỈNH LẠNG SƠN
TỔ CHỨC TỌA ĐÀM 94 NĂM
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

VIỆT NAM

Ngày 18/6/2019 Hội Nhà báo tỉnh Lạng
Sơn tổ chức tọa đàm Kỷ niệm 94 năm Ngày
Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-
21/6/2019) Trung tâm phục vụ Hành chính
công, thành phố Lạng Sơn. Tới dự có đồng
chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí
Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin
truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;
thường trú các cơ quan báo chí Trung ương
tại Lạng Sơn: Thông tấn xã Việt Nam, Báo
Nhân dân, Báo Tiền phong; phóng viên các cơ
quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh và các hội viên của Hội Nhà báo Lạng
Sơn. 

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Hoàng Đình
Hôm, Tổng Biên tập Báo Lạng Sơn, Chủ tịch
Hội Nhà báo Lạng Sơn trình bày diễn văn ôn
lại lịch sử truyền thống 94 năm Ngày Báo chí
cách mạng Việt Nam. Đại diện các chi hội Nhà
báo cũng có tham luận trao đổi kinh nghiệm
trong quá trình tác nghiệp, nâng cao nghiệp vụ
báo chí. Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Xứ
Lạng (Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn) có
bài tham luận với nội dung “Chi hội Nhà báo
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng động viên hội viên
hưởng ứng các cuộc thi sáng tạo tác phẩm
báo chí, văn học nghệ thuật, qua đó nâng cao

chất lượng các tác phẩm phục vụ nhiệm vụ
tuyên truyền và tham gia xét các giải thưởng
do tỉnh, Trung ương tổ chức”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí
Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề cao
những đóng góp của báo chí đối với sự phát
triển của tỉnh, động viên các phóng viên, biên
tập viên tích cực hoạt động, nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời lưu ý các cơ
quan báo chí cần tiếp tục đổi mới phương thức
thể hiện, chủ động thông tin, truyền thông,
quảng bá hình ảnh của tỉnh nhà trong quá trình
hội nhập và phát triển. 

Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cũng là một nhà báo
giàu kinh nghiệm, đã từng trải qua nhiều
cương vị lãnh đạo các cơ quan báo chí, có
những chia sẻ rất tâm huyết về nghiệp vụ viết
báo. Theo ông, các bài ghi chép, bài ký báo
chí cần viết ngắn gọn, súc tích để phù hợp với
thị hiếu độc giả thời kỳ công nghệ hiện đại.
Vẫn dung lượng bằng đó trang, nhưng nếu tờ
báo đăng tải các bài viết ngắn gọn và cô đọng
hơn thì sẽ đưa được nhiều thông tin tới bạn
đọc, chất lượng tờ báo được nâng lên sẽ thu
hút người đọc. Các trang báo mạng của địa
phương cũng cần đầu tư cải tiến chất lượng
nội dung và nâng cấp tốc độ đường truyền
sao cho bạn đọc có thể tiếp cận tờ báo một
cách nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất.
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