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lịch thời Thân Công Tài thế kỷ XVII và thời Ngô Thì Sĩ thế
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Từ ngày 25 đến ngày 27/9/
2020, tại Trung tâm Hội nghị
tỉnh, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

đã tổ chức thành công Đại hội Đại
biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -
2025 với chủ đề “Tập trung xây
dựng Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh; phát huy
dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết
các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy
động và khai thác hiệu quả mọi
nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo
đảm quốc phòng, an ninh, giữ
vững chủ quyền biên giới; xây
dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển
nhanh, bền vững”. Dự Đại hội có
đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức
Trung ương, đồng chí Trịnh Đình
Dũng, Phó Thủ thướng Chính phủ,
đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành
trung ương, các Ban Đảng, Văn
phòng Trung ương, Quân khu I…
và 350 đại biểu đại diện cho trên
65 nghìn đảng viên của 15 Đảng
bộ trực thuộc tỉnh. Đại hội đã tiến
hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ
2020 - 2025 gồm 53 đồng chí; Bầu
18 đại biểu chính thức và 2 đại
biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Trong chương trình, Đại hội đã
nghe thông báo kết quả Hội nghị
lần thứ Nhất - Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo
đó, tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15
đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh
ủy khóa XVII. Đồng chí Lâm Thị
Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy
khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy
khóa XVII. Các đồng chí Hoàng
Văn Nghiệm, Hồ Tiến Thiệu tái đắc
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Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại
Đại hội. Ảnh: PV

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN
LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

cử Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng bầu 11 đồng chí vào Ủy ban
Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh
được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ
2020 - 2025. 

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ
2020 - 2025 đã nêu rõ: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII
của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, với sự
đoàn kết thống nhất, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, sự nỗ lực phấn
đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tham gia tích cực
của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt
được nhiều kết quả quan trọng: Thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ
tiêu chủ yếu đã đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và
tích cực; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng
(gấp 1,44 lần so với năm 2015); năm 2020, toàn tỉnh có 74/207 xã
đạt chuẩn nông thôn mới (65/181 xã sau sáp nhập), tăng 61 xã so
với năm 2015; trong 5 năm, tỉnh đã huy động hơn 16.000 tỷ đồng
để tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện các công trình, dự án phát
triển kết cấu hạ tầng của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng
Sơn; năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn ước



đạt 5.500 triệu USD, bình quân hằng năm tăng
6,1%; hết năm 2020, toàn tỉnh có 225 trường đạt
chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ
43,4% năm 2015 lên 55% năm 2020; tỷ lệ hộ
nghèo giảm từ 25,95% năm 2015 xuống còn 7,89%
năm 2020, bình quân hằng năm giảm 3,61%. Công
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt
nhiều kết quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức
đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hoạt
động của chính quyền các cấp, của Đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh có nhiều đổi mới, nâng cao hiệu lực,
hiệu quả; công tác cải cách hành chính, thực hiện
kỷ luật, kỷ cương có những chuyển biến rõ nét. Mặt
trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích
cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động,
nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp
đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Quốc
phòng, an ninh được tăng cường, chính trị ổn định,
trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền
biên giới quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối
ngoại ngày càng hiệu quả; năng lực hội nhập quốc
tế được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm
Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung
ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính
quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân
tộc tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng thời chỉ ra một số hạn chế Lạng Sơn cần
khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn
mạnh, để Lạng Sơn tiếp tục phát triển mạnh mẽ
và toàn diện trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ,
chính quyền, quân và dân tỉnh Lạng Sơn cần tiếp
tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh
thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, năng
động, sáng tạo; tập trung thực hiện tốt một số
nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục giữ gìn, củng cố,
dày công chăm lo vun đắp cho sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng và các tầng lớp Nhân dân; có
những giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy
mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền
thống cách mạng, văn hóa lịch sử lâu đời, phong
phú đa dạng và đậm đà bản sắc thành nguồn lực
để phát triển; biến khó khăn, thách thức thành
động lực để vươn lên; phát huy mạnh mẽ nội lực
là nhân tố quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài,
tranh thủ tối đa mọi nguồn lực từ bên ngoài là quan
trọng, đột phá. Tiếp tục xác định và thực hiện có
hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ
thống chính trị…  

Đại hội đã đề ra Mục tiêu tổng quát là: "Tăng
cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị

trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại
đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo; nâng cao
hiệu lực quản lý Nhà nước; huy động các nguồn
lực cho phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại,
du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và
tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng
nông thôn mới; tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng
giao thông, đô thị; đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã
hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của
Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối
ngoại, bảo đảm biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp
tác, xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và
bền vững".

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại
biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII với 5
Chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Cụ thể:  Tiếp
tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo
động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh;
Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp
gắn với xây dựng nông thôn mới; Tập trung phát
triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch
trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao
thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; Tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong
tình hình mới. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lâm Thị
Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khoá
XVII, khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh
Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã
thành công tốt đẹp. Trong bối cảnh thế giới, đất
nước và nhất là tỉnh Lạng Sơn còn nhiều khó khăn,
nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là hết
sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần tiếp
tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực ở
mức cao để khắc phục khó khăn, chủ động và sáng
tạo trong công việc, phấn đấu thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đã thông qua. Thành công của
Đại hội là động lực, nguồn cổ vũ mạnh mẽ, tạo khí
thế mới thúc đẩy toàn thể cán bộ, đảng viên và
nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua,
phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu,
nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đại hội tin tưởng và
kỳ vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVII sẽ
đoàn kết, nhất trí, phát huy tinh thần trách nhiệm,
giữ vững kỷ luật kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân
lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh
Lạng Sơn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

PV
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Thực hiện chủ trương tạm thời hoà hoãn
với thực dân Pháp để đẩy nhanh quân
Tưởng ra khỏi miền Bắc, Chính phủ

Việt Nam ký với đại diện Chính phủ Pháp
bản Hiệp định Sơ bộ ngày 06/3/1946. Ngày
07/7/1946, thực dân Pháp kéo quân chiếm
đóng thị xã Lạng Sơn. Trong thời gian ngắn,
chúng đã nhiều lần đưa quân từ thị xã Lạng
Sơn lên chiếm đóng đồn Đồng Đăng, Bản
Sâm, Lộc Bình... Trước hành vi trắng trợn
của chúng, lực lượng vũ trang của ta đã cản
lại, có những cuộc xung đột nhỏ ở những nơi
chúng lấn chiếm như Nà Tâm, khu ga Đồng
Đăng, ga Lạng Sơn. Chúng còn thường
xuyên ngang nhiên đi lại trong thị xã, có
nhiều hành động khiêu khích chính quyền ta,
dọa nạt nhân dân.

Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh
ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đảng
bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn đã sát
cánh cùng quân và dân cả nước anh dũng

bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian
khổ chống kẻ thù xâm lược.

Từ năm 1947, nhằm đẩy mạnh chiến
tranh xâm lược, thực dân Pháp tăng cường
hoạt động quân sự, lập vành đai phong toả
biên giới Việt - Trung, bao vây căn cứ địa Việt
Bắc, cho quân đánh chiếm, càn quét, mở
rộng phạm vi chiếm đóng xuống vùng trung
du và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Theo đó, thực
dân Pháp huy động lực lượng mạnh hòng án
ngữ tuyến đường số 4, tuyến đường huyết
mạch để vận chuyển hàng hoá, các phương
tiện chiến tranh, cung cấp cho lực lượng
quân sự của chúng trên chiến trường chính
ở Đông Khê.

Yêu cầu cấp bách chiến lược của Đảng
ta lúc này là quyết tâm đưa cuộc kháng chiến
toàn dân toàn diện tiến lên, đánh một trận
thắng vang dội, phá vỡ thế bao vây phong toả
biên giới của địch, nhằm giải phóng biên giới,
mở thông giao lưu quốc tế, phát triển tiềm lực
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kháng chiến, giành thế chủ động chiến lược
trên chiến trường, đẩy địch lún sâu vào thế
phòng ngự.

Trên cơ sở yêu cầu cấp bách chiến lược
trên, bước sang năm 1950, Trung ương
Đảng nhận định: “Hiện nay ở Bắc Bộ, Tây
Bắc là nơi yếu nhất và sơ hở nhất của địch.
Đông Bắc là chiến trường quan trọng đối với
ta cũng như đối với địch suốt từ nay cho đến
khi chuyển sang tổng phản công”(1). Từ nhận
định đó,  tháng 6/1950, Trung ương Đảng
chủ trương chọn Đông Bắc là chiến trường
chính, đồng thời quyết định mở Chiến dịch
Biên giới trên hướng Cao - Bắc - Lạng, lấy
mật danh “Lê Hồng Phong II” nhằm mục đích
tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực
địch, giải phóng vùng biên giới phía bắc
nước ta, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của
địch, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt
Bắc, tiến tới giành quyền chủ động chiến
lược trên chiến trường.

Thực hiện chủ trương của Trung ương
Đảng, với khẩu hiệu “tất cả cho tiền tuyến, tất
cả để đánh thắng”, Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã phát
động quân và dân trong tỉnh tích cực hoạt
động, chuẩn bị sức người, sức của tham gia
tổng phản công. Ban chỉ huy lực lượng vũ
trang của tỉnh cũng gấp rút đề ra kế hoạch
phối hợp tham gia chiến đấu với quân chủ lực
của Bộ Quốc phòng và Quân khu Việt Bắc
trên tuyến đường số 4.

Hưởng ứng lời kêu gọi của tỉnh, đông đảo
quần chúng nhân dân đã nô nức tham gia các
phong trào tăng gia sản xuất, chuẩn bị mọi
mặt sẵn sàng tham gia chiến đấu. Hàng nghìn
tấn lương thực, thực phẩm được nhân dân
vận chuyển cung cấp cho bộ đội, hàng trăm
mét khối gỗ được khai thác để xây dựng lán
trại, kho tàng phục vụ chiến đấu. Hàng nghìn
người tham gia dân công, tiếp tế lương thực,
tải đạn, sẵn sàng lên đường chiến đấu và
phục vụ chiến đấu trên các mặt trận. 

Diễn biến và kết quả Chiến dịch Biên
giới năm 1950; giải phóng Lạng Sơn

Tháng 7 năm 1950, Ban Thường vụ Trung
ương Đảng quyết định thành lập Đảng ủy Mặt
trận do đồng chí Võ Nguyên Giáp, Ủy viên
Thường vụ Trung ương Đảng, Tổng tư lệnh
làm Bí thư, trực tiếp lãnh đạo, Chỉ huy trưởng
Bộ Chỉ huy chiến dịch kiêm Chính ủy.  

Hướng tới Chiến dịch Biên giới do Trung
ương Đảng và Bác Hồ phát động, ngày
25/7/1950, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực
tiếp của Tỉnh uỷ, Uỷ ban kháng chiến hành
chính tỉnh Lạng Sơn, Uỷ ban huy động của
các cấp nhanh chóng được thành lập và tích
cực đi vào hoạt động; với tinh thần thi đua ái
quốc cùng quân dân Việt Bắc, nhiều đơn vị
vũ trang, dân quân du kích Lạng Sơn được
khẩn trương củng cố, sẵn sàng tham gia
chiến đấu, phục vụ chiến đấu; hàng vạn
thanh niên nam, nữ trong tỉnh được huy
động, hưởng ứng tham gia dân công phục vụ
Chiến dịch Biên giới. Hội Phụ nữ tỉnh đã cử
nhiều đội tải thương tham gia phục vụ ở các
binh trạm bộ đội. Công tác chuẩn bị cho
chiến dịch diễn ra khẩn trương trong tinh
thần phấn khởi, tin tưởng ở thắng lợi, tất cả
cho chiến trường đánh thắng. Trong suốt thời
gian chuẩn bị cho Chiến dịch Biên giới, nhân
dân các dân tộc Cao - Bắc - Lạng nói chung,
Lạng Sơn nói riêng đã đóng góp công sức vô
cùng to lớn, xứng đáng với lời khen ngợi của
Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Làm kiểu mẫu
trong việc động viên nhân lực, vật lực, tài lực
cho kháng chiến”.

Đến cuối tháng 7/1950, Trung ương Đảng
quyết định lấy Đông Bắc là hướng chính của
chiến dịch, Tây Bắc là hướng nghi binh phối
hợp. Lực lượng vũ trang tham gia chiến dịch
gồm: Đại đoàn bộ binh 308, 2 trung đoàn bộ
binh (174 và 209), Trung đoàn pháo 95, Tiểu
đoàn 426, Tiểu đoàn 428 Liên khu Việt Bắc,
Tiểu đoàn 888 Lạng Sơn, các đại đội bộ đội
địa phương và dân quân du kích hai tỉnh Cao
Bằng, Lạng Sơn, 1 đại đội xe hơi (60 xe), 1
đại đội công binh. Ngoài ra còn có 10 vạn dân
công các dân tộc Lạng Sơn, Cao Bằng được
huy động tham gia sửa chữa, mở rộng đường
sá, vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ
chiến dịch(2).

Ngày 12/8/1950, Trung ương Đảng ra Chỉ
thị cho các cấp uỷ Đảng trong cả nước: Chiến
dịch Biên giới là một chiến dịch rất quan trọng.
Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
gửi thư động viên, nhắc nhở các chiến sĩ
ngoài mặt trận dũng cảm, kiên quyết tiêu diệt
địch. Ngay sau khi có Chỉ thị của Trung ương,
Bộ Tư lệnh mặt trận Biên giới triệu tập Hội
nghị cán bộ toàn mặt trận, quyết định triển
khai chiến dịch. Hội nghị giao nhiệm vụ cho

5
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 324-10/2020 



Tỉnh ủy Cao Bằng và Tỉnh ủy Lạng Sơn gấp
rút chuẩn bị mọi lực lượng, phương tiện phục
vụ chiến dịch.

Để kịp thời thực hiện nhiệm vụ cấp bách,
Tỉnh ủy triệu tập hội nghị cán bộ tỉnh để phổ
biến tình hình, phát động phong trào thi đua:
“Tất cả cho chiến trường đánh thắng”. 

Ngày 16/9/1950, Chiến dịch Biên giới bắt
đầu, quân ta nổ súng tấn công tiêu diệt cứ
điểm Đông Khê. Chiến thắng Đông Khê đã
mở màn thắng lợi cho toàn chiến dịch. Bộ đội
ta chủ động tiến công tiêu diệt địch trên toàn
tuyến đường số 4. Từ ngày 3/10 đến ngày
8/10/1950, binh đoàn chủ lực của Pháp là Lơ-
pa-giơ ở Lạng Sơn lên đón binh đoàn Sác-
tông bị quân ta đánh tan tác, cánh quân cứu
viện từ Hà Nội lên cũng đều bị tiêu diệt. 

Trên tuyến đường số 4 từ Đình Lập đến
Thất Khê (Tràng Định), bộ đội địa phương,
dân quân du kích luôn tập kích đánh tiêu diệt
và tiêu hao sinh lực địch, buộc chúng phải rút
toàn bộ lực lượng về co cụm ở thị xã Lạng
Sơn. Các địa phương trong tỉnh lần lượt thoát
khỏi ách cai trị của thực dân Pháp và tay sai,
quân và dân ta tiến lên làm chủ tình hình, triển
khai các hoạt động làm nhiệm vụ tiếp quản và
bảo vệ vùng mới giải phóng. Ngày 10/10/
1950, địch rút khỏi thị trấn Thất Khê, huyện
Tràng Định được giải phóng. Ngày
13/10/1950, địch rút khỏi Na Sầm, Đồng
Đăng, hai huyện Văn Uyên, Thoát Lãng được
giải phóng. Đêm ngày 17/10/1950, địch đã rút
toàn bộ khỏi thị xã Lạng Sơn, thị xã Lạng Sơn
hoàn toàn được giải phóng.

Ngay sau khi thị xã Lạng Sơn được giải
phóng (17/10/1950), Tỉnh uỷ, Uỷ ban kháng
chiến Hành chính tỉnh đã chỉ đạo lực lượng vũ
trang, các ban, ngành  và nhân dân trong tỉnh
nhanh chóng tiếp quản, thu dọn giải quyết hậu
quả chiến tranh, từng bước ổn định đời sống
của nhân dân và nơi ở, làm việc của cán bộ,
lực lượng vũ trang và các cơ quan nhà nước.
Đến ngày 19/10/1950, quân Pháp rút hết khỏi
địa bàn huyện Lộc Bình. Tiếp đó, chiều ngày
30/10/1950, được tin quân ta chuẩn bị tấn
công vào Đình Lập, địch vội vã thu quân rút
về huyện Tiên Yên, tỉnh Hải Ninh (nay là
huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh). Rạng sáng
ngày 31/10/1950, quân ta tiến vào giải phóng
và tiếp quản huyện Đình Lập, chấm dứt sự

chiếm đóng cuối cùng của thực dân Pháp trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trải qua thời gian chưa đầy một tháng
chiến đấu vô cùng quyết liệt, gian khổ, anh
dũng và quả cảm, Chiến dịch Biên giới năm
1950 đã giành được thắng lợi hoàn toàn.
Quân và dân ta dưới sự lãnh đạo trực tiếp của
Bộ Chỉ huy và Đảng uỷ mặt trận Chiến dịch
Biên giới, đã xoá sổ liên khu phòng thủ biên
giới phía Bắc của thực dân Pháp, tiêu diệt và
bắt sống 8.300 tên địch, thu 3.000 tấn vũ khí,
80 xe ô tô và hệ thống kho tàng địch bỏ lại;
giải phóng 5 thị xã, 13 thị trấn với một vùng
đất đai rộng lớn, khoảng 4.000 km², hơn 35
vạn dân. 

Tỉnh Lạng Sơn hoàn toàn được giải
phóng, kết thúc một giai đoạn kháng chiến
gian khổ và kiên cường của Đảng bộ, quân và
dân các dân tộc Lạng Sơn trong cuộc kháng
chiến trường kỳ anh dũng do Đảng ta lãnh
đạo. Trong chiến thắng Chiến dịch Biên giới,
giải phóng Lạng Sơn, Đảng bộ và quân dân
các dân tộc trong tỉnh tự hào đã đóng góp sức
người, sức của, phối hợp hiệp đồng chiến đấu
có hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong chiến dịch. Trong chiến dịch Biên giới
năm 1950, toàn tỉnh huy động được 290.146
ngày công phục vụ tiếp tế, vận tải, tổ chức
được 5 đại đội dân công phục vụ chiến dịch
với tổng quân số 2.000 người tham gia, tiến
hành đào được 3.643 hầm hào chiến đấu, bạt
được 56 quãng đường, phá 19 cầu cống các
loại để cản bước quân thù. Cũng trong thời
gian diễn ra chiến dịch, quân và dân Lạng
Sơn vận động đóng góp được 200 tấn thóc,
2.500 tấn ngô, bán và ủng hộ 998 con trâu,
450 con bò và 243 con ngựa(3), góp phần đảm
bảo lương thực, thực phẩm cho gần 30.000
bộ đội tham gia chiến dịch. 

Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm
1950 đã làm thay đổi cục diện chiến tranh
giữa ta và Pháp, đẩy thực dân Pháp ngày
càng lún sâu vào thế bị động phòng ngự về
chiến lược, ta ngày càng giành thế chủ động
trên chiến trường Bắc Bộ.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm
1950, mở ra bước ngoặt đưa cuộc kháng
chiến của ta từ chiến tranh du kích tiến lên
chiến tranh chính quy hiệp đồng binh chủng,
đánh dấu bước nhảy vọt về nghệ thuật tiến
công của quân đội ta.
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Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới năm
1950, đã giải phóng khu vực đất đai rộng lớn,
căn cứ địa Việt Bắc được mở rộng và củng
cố. Đường biên giới được khai thông, Việt
Nam được nối liền với các nước xã hội chủ
nghĩa. Quân và dân các dân tộc Lạng Sơn
càng tin tưởng, tự hào về sự lãnh đạo tài tình,
sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy Chiến thắng Biên giới, giải
phóng Lạng Sơn, Đảng bộ, quân và dân
các dân tộc Lạng Sơn vượt qua mọi khó
khăn, thử thách, đạt nhiều thành tựu trong
công cuộc đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc và
xây dựng đất nước 

Phát huy tinh thần thắng lợi của chiến
thắng Biên giới năm 1950, Đảng bộ, quân và
dân các dân tộc Lạng Sơn đóng góp sức
người, sức của cùng cả nước  làm nên thắng
lợi Điện Biên Phủ năm 1954 “Lừng lẫy năm
châu, chấn động địa cầu”. Lạng Sơn đã trở
thành hậu phương vững chắc trong cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược,
huy động được hàng chục tấn lương thực,
thực phẩm; đóng góp hàng trăm ngàn ngày
công làm đường vận chuyển; hàng nghìn mét
khối gỗ phục vụ chiến dịch. Đã có rất nhiều
chiến sĩ của quê hương Xứ Lạng có mặt trên
khắp các mặt trận nóng bỏng, anh dũng chiến
đấu lập thành tích sắc, góp phần quan trọng
vào thắng lợi chung của cả nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu
nước (1955 - 1975), phát huy truyền thống
đường số 4 anh hùng, Đảng bộ, quân và dân
các dân tộc Lạng Sơn  quyết tâm thực hiện tốt
nhiệm vụ xây dựng hậu phương vững mạnh,
chi viện cho tiền tuyến. Hàng vạn thanh niên
đã lên đường trực tiếp cầm súng chiến đấu,
phục vụ chiến đấu, góp phần đánh thắng
chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. Lạng
Sơn trở thành “Cảng nổi” kiên cường, mãi mãi
đi vào lịch sử như một bản anh hùng ca, là
ngọn đuốc sáng soi đường cho thế hệ trẻ tiếp
bước đi lên xây dựng quê hương giàu mạnh.

10 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(1975 - 1985), trong bối cảnh vừa có hoà
bình, lại phải bước vào cuộc chiến đấu bảo
vệ chủ quyền biên giới, Đảng bộ, quân và
dân các dân tộc Lạng Sơn nêu cao ý chí kiên
cường, đoàn kết, phục vụ chiến đấu, góp
phần cùng cả nước lập nên những chiến
công xuất sắc. Trong cuộc chiến đấu này đã

có nhiều tập thể, đơn vị tiêu biểu được Nhà
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực
lượng vũ trang Nhân dân.

Với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ,
quân và dân các dân tộc Lạng Sơn đã vượt
qua mọi khó khăn, đóng góp công sức và trí
tuệ nỗ lực vươn lên giành những thành tựu
mới. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố tuyến
phòng thủ biên giới vững chắc. Các cấp, các
ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực
thực hiện nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh
tế, thúc đẩy sản xuất phát triển, tạo tiền đề
đẩy mạnh hoạt động của các cơ sở sản xuất
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cùng phát
triển theo. Giáo dục, y tế có bước chuyển
biến mới. Hệ thống các trường học, bệnh xá,
bệnh viện được nâng cấp đáp ứng nhu cầu
của nhân dân.

Trải qua chặng đường thực hiện công
cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh
đạo từ 1986 đến nay, Đảng bộ, quân và dân
các dân tộc Lạng Sơn không ngừng phát huy
tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng;
đoàn kết chống lại âm mưu diễn biến hoà bình
của các thế lực thù địch, khắc phục khó khăn;
củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo
của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc đổi
mới đất nước; đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó
khăn thử thách, xây dựng Lạng Sơn ngày
càng đổi mới và phát triển. Quốc phòng, an
ninh được tăng cường củng cố, đảm bảo ổn
định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ
vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.

(Tài liệu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Lạng Sơn)

(1) Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương về mở
chiến dịch Tây Bắc và chuẩn bị chiến trường Đông
Bắc, ngày 6/1/1950, Văn kiện Đảng toàn tập, tập
11. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, năm 2001. 
(2) Lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn (1947 -
2017), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Xb 2020, tr52.
(3) Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn qua các thời
kỳ (1945 - 2005), NXB Chính trị quốc gia, XB
2007, tr.36.
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Sau chiến thắng của quân ta trong trận
mở màn chiến dịch cứ điểm Đông Khê
- điểm nút hiểm trên con đường 4 trong

ngày và đêm 17/9 và sáng 18/9/1950, Binh
đoàn Sắc Tông đóng quân ở Cao Bằng buộc
phải rút quân theo Đường 4, chạy tan tác theo
đường rừng về hướng Lạng Sơn. Binh đoàn
Lơpagiơ từ Lạng Sơn lên định chiếm lại Đông
Khê, gặp Sắc Tông cùng rút về Thất Khê. Biết
ý đồ rút quân của địch, bộ đội ta tấn công chia
cắt, tiêu diệt và bắt sống, gọi hàng hơn 5000
tên. Đến 18 giờ ngày 7/10/1950 bộ đội ta bắt
sống tên quan Năm Sắc Tông; chiều hôm sau

16 giờ 8/10/1950 bắt được tên Lơpagiơ tại xã
Chí Minh, huyện Tràng Định. Ngày
10/10/1950, chiến dịch hoàn toàn thắng lợi.
Suốt những ngày quân dân vùng biên giới
đoàn kết chiến đấu và chiến thắng, Bác Hồ lúc
ấy cùng đồng cam cộng khổ với quân dân,
cơm nắm, muối vừng, luôn nhắc nhở bộ đội
phải kiên quyết chiến đấu, đánh là phải thắng,
đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ dân. Thắng lợi
bằng quân sự, nay phải chăm lo dọn dẹp, tiếp
quản chiến trường, khôi phục sản xuất sớm
ổn định cuộc sống. Cần cấp tốc giao cho một
lực lượng quân đội tiến nhanh, truy kích địch
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THỊ XÃ LẠNG SƠN TƯNG BỪNG TỔ CHỨC
MÍT TINH MỪNG QUÊ HƯƠNG GIẢI PHÓNG

ĐINH ÍCH TOÀN

Cách đây 70 năm (10/1950), Nhân dân thị xã Lạng Sơn đã nhận trách nhiệm trước
Đảng, Nhà nước, Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà long trọng đón tiếp đoàn quân chiến
thắng Đường 4 anh hùng và phối hợp tổ chức cuộc mít tinh mừng quê hương được giải
phóng. Đó là thời khắc lịch sử văn hóa hiếm có, mở đầu trang sử vàng độc lập tự do,
làm chủ dải đất biên cương của Tổ quốc, từng bước vươn lên, vượt qua muôn vàn khó
khăn, thử thách để có thành phố Lạng Sơn ngày nay, xứng đáng là trung tâm kinh tế -
chính trị - văn hóa xã hội - khoa học kĩ thuật… của Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn.

Đại tướng Chu Huy
Mân tiếp Trưởng Ban
biên tập sách “Bác
Hồ với nhân dân các
dân tộc Lạng Sơn”
Đinh Ích Toàn tại
nhà riêng (ngày 05
tháng 10 năm 1994)

Ảnh: Tư liệu



rút lui theo Đường 4 đến Lạng Sơn và phối
hợp với lãnh đạo, chính quyền thị xã Lạng
Sơn tiếp quản an toàn thị xã và tổ chức cuộc
mít tinh mừng chiến thắng.

44 năm sau ngày thị xã Lạng Sơn giải
phóng, được sự cho phép của Tỉnh ủy Lạng
Sơn lúc đó, chúng tôi xin đăng kí gặp Đại
tướng Chu Huy Mân để nghe, ghi chép ý kiến
của ông về nhiệm vụ Bác Hồ giao cho Lạng
Sơn để làm tư liệu quý báu biên tập cuốn sách
“Bác Hồ với nhân dân và các dân tộc Lạng
Sơn”. Sau khi nhận được thư Đại tướng
(ngày 20/9/1994), ngày 5/10/1994, ông cho
thư kí ra cổng đón chúng tôi vào nhà riêng số
34 Lý Nam Đế để nghe câu chuyện tuyệt vời
(Ông Chu Huy Mân, nguyên Chính ủy Trung
đoàn 174, Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Bí thư
Quân ủy TW, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị).

Đại tướng mở đầu câu chuyện, ông thăm
hỏi tình hình kinh tế cùng cuộc sống của đồng
bào thị xã Lạng Sơn, tỏ lòng biểu dương Tỉnh
ủy Lạng Sơn làm sách về Bác Hồ. Ông kể
chuyện với phong cách chậm và sâu sắc, ông
nói đại ý như sau: Trung đoàn 174 có tên là
Trung đoàn Cao - Bắc - Lạng với Trung đoàn
209 mang tên Trung đoàn Sông Lô do ông
Trần Độ làm Chính ủy. Hai trung đoàn 174 và
209 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh
thắng trận mở màn chiến dịch. Trung đoàn
174 tiếp tục được giao nhiệm vụ mới nhanh
chóng tấn công tiêu diệt quân địch đang tháo
chạy. Trên Đường 4 từ Thất Khê đến thị xã
Lạng Sơn, một số xe vận tải chở quân bị lao
xuống sông Kỳ Cùng do công binh ta phá đổ
nhịp cầu chặn tốc độ rút lui của quân địch.
Quân ta tiêu diệt nhiều tên địch ở khu vực Bản
Nằm (xã Kháng Chiến nay) bộ đội ta đến các
thị trấn Na Sầm, Đồng Đăng và thị xã Lạng
Sơn không gặp địch, chúng đã chạy thoát
theo đường 4B (đi Đình Lập). Dọc đường
hành quân truy kích địch bộ đội được nhân
dân ra đường chào đón và chuẩn bị sẵn nước
uống, hoa quả, mía ngọt mời bộ đội dừng
chân ăn uống đỡ đói bụng.

Đến thị xã Lạng Sơn, chỉ huy Trung đoàn
phối hợp với lãnh đạo và chính quyền đi khảo
sát địa bàn, lên kế hoạch tiếp quản, bố trí lực
lượng kịp thời chiến đấu đánh bại nếu có mưu
đồ của quân tiếp viện và bọn nhóm phản động
tuyên truyền tin xấu chống lại quân đội và
chính quyền thị xã mới được giải phóng.
Trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, Đại tướng
nhận được lệnh cấp trên trở lại Cao Bằng
nhận nhiệm vụ mới. Trên đường đi, không khí
hân hoan mừng chiến thắng, quê hương
được giải phóng của đồng bào tràn ngập tình
cảm quân dân. Đến hang Ngườm Bốc, núi
Lam Sơn (xã Hồng Việt, huyện Hòa An, Cao
Bằng) là khu vực trung tâm nơi làm việc của
Bộ Chỉ huy chiến dịch, gặp Đại tướng Võ
Nguyên Giáp báo cáo tình hình, sau đó cùng
đi gặp Bác Hồ. “Đại tướng giới thiệu tôi với
Bác, tôi chúc sức khỏe Bác. Người chỉ vào
ghế và bảo ngồi xuống. Tôi cầm sổ tay và bút
ghi chép lời Bác dặn: Chiến dịch giải phóng
biên giới thắng to, nhưng chỉ là bước đầu.
Lạng Sơn là một thị xã lớn miền núi vừa được
giải phóng, bộ đội và đồng bào ta đã thắng lớn
về quân sự, phải thắng lớn về chính trị. Đơn
vị chú có nhiệm vụ tiếp quản thị xã Lạng Sơn
chú ý mấy việc: Bảo đảm an ninh, an toàn trật
tự để đồng bào làm ăn sinh sống, tiếp tục góp
sức đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi cuối
cùng; bảo vệ các công sở, kho tàng giao cho
chính quyền địa phương quản lí…; Bộ đội
phải cùng với cán bộ địa phương làm tốt công
tác tuyên truyền chiến thắng, giải thích chính
sách của Đảng, Chính phủ để đồng bào tin
tưởng đoàn kết một lòng sản xuất, học hành.
Những người bị địch ép buộc làm việc hoặc
đi lính cho chúng, tin ở chính sách khoan
hồng của ta thì ở lại với gia đình, hàng xóm,
làm ăn lập công mới… Bộ đội phải thực lòng
tôn trọng và giúp đỡ dân, đoàn kết quân dân,
đoàn kết dân tộc làm cho vùng giải phóng vui
vẻ, bộ đội phải giữ nghiêm kỉ luật”…  

Trở về đến Lạng Sơn, đồng chí Chu Huy
Mân nhanh chóng phổ biến lời Bác dặn, phân
công bộ đội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ
tiếp quản thị xã, giao một bộ phận chuyển số
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súng đạn và vật tư cần thiết cho kháng chiến
vào hang động Tam Thanh, giúp chính quyền
chuẩn bị tốt cho cuộc mít tinh mừng quê
hương được giải phóng, đồng thời khẩn
trương chuẩn bị lực lượng làm nhiệm vụ chiến
đấu mới. Động viên bộ đội vui vẻ lên đường
tiến về vùng duyên hải của Tổ quốc. 

Theo gợi ý của Đại tướng Chu Huy Mân,
ngày 15/4/1994, chúng tôi đến nhà riêng Đại
tá La Văn Cầu, anh hùng lực vũ trang nhân
dân, tại số nhà 102 khu tập thể Nam Đồng
(quận Đống Đa Hà Nội). Ông xúc động kể lại
rằng “Trong trận mở màn đánh thắng cứ
điểm Đồng Khê, khi xông lên phá lô cốt địch,
cánh tay phải bị thương lủng lẳng, tôi nhờ
Tiểu đội trưởng Nông Văn Phiên chặt giúp
cánh tay và sau khi băng bó xong, tôi dùng
cánh tay còn lại ôm quả bộc phá nặng 12
kilogam lên áp vào lỗ châu mai nhanh chóng
giật nụ xòe , bộc phá nổ san bằng lô cốt, tạo
điều kiện cho đồng đội tiến lên cắm cờ đỏ
sao vàng, tung bay trên đồn địch. Tôi là một
trong các chiến sĩ bộc phá vinh dự được dự
mít tinh mừng chiến thắng  tại thị xã Lạng
Sơn ngày ấy đấy….”

Sân vận động Đông Kinh ngày ấy chưa
được xây dựng đẹp như bây giờ. Nhưng
chiến công vang lừng “Đường 4 anh hùng”,
quê hương được giải phóng là động lực tinh
thần rất lớn, tạo ra sức mạnh và niềm vui
không sao tả xiết. Đêm 17/10, nhân dân từ
các ngả đường đốt đuốc, dùng đèn bão, đèn
măng xông ra đường tấp nập đến sân vận
động lấp lánh ánh sao trời trong tình cảm
quân - dân rộn rã tiếng cười, bắt tay nhau,
ôm nhau tình nồng ấm. Sau khi nghe lãnh
đạo, chính quyền thị xã Lạng Sơn và chỉ huy
Trung đoàn 174 nói chuyện, thông báo về
chiến thắng và long trọng báo cáo lãnh tụ
kính yêu của nhân dân ta cùng ra trận, tiếng
hô “Hồ Chủ Tịch muôn năm” vang lên không
ngớt. Báo cáo còn nêu rõ, dưới sự lãnh đạo
của Đảng, Bác Hồ với tình đoàn kết quân
dân các tỉnh biên giới Cao - Bắc - Lạng -Thái
- Tuyên - Hà  cùng đồng bào các dân tộc tỉnh
miền xuôi đi dân công phục vụ chiến trường

đã trải qua nhiều hi sinh, gian khổ để giành
chiến thắng vang dội, giải phóng một vùng
biên giới rộng lớn. Sau đó lễ mít tinh được
chứng kiến phần biểu dương lực lượng, bộ
đội, dân quân tự vệ cùng nhân dân - là lực
lượng quan trọng góp phần làm nên chiến
thắng. Dưới những lá cờ đỏ sao vàng tung
bay phấp phới, hình ảnh cao đẹp, đáng yêu,
đáng nhớ có mặt các anh bộ đội: La Văn
Cầu, Nông Văn Tốc, Nông Văn Túc là các
chiến sĩ trong số 25 chiến sĩ bộc phá của
Trung đoàn 174. Mọi người chen nhau ngẩng
cao đầu nhìn rõ La Văn Cầu được anh em
ôm chầm và công kênh lên cao, khi ở chiến
trường, được Đại tướng Võ Nguyên Giáp
tuyên dương La Văn Cầu - lá cờ đầu trong
phong trào giết giặc lập công. Sau này, được
Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân.

Chúng tôi tạm biệt Đại tướng Chu Huy
Mân giữa buổi trưa tràn đầy ánh nắng với tình
cảm lưu luyến, kính trọng. Giờ đây ông đã đi
xa. Cuộc đời và những cống hiến của ông cho
cách mạng còn để lại những mốc son đáng
nhớ trong Chiến dịch giải phóng Biên giới năm
1950 và dấu ấn lịch sử văn hóa - “quân dân
một ý chí” trên mảnh đất Xứ Lạng nói chung
và thị xã Lạng Sơn (thành phố Lạng Sơn ngày
nay) nói riêng. Mười năm sau ngày giải
phóng, ngày 23/02/1960, cũng tại sân vận
động Đông Kinh, Đảng bộ và nhân dân các
dân tộc Lạng Sơn có hạnh phúc được đón
Bác Hồ về thăm và nói chuyện. Người là một
lãnh tụ trong thời đại mới duy nhất trên thế
giới cùng bộ đội hành quân ra chiến trường
đánh thắng quân xâm lược.

Sân vận động Đông Kinh xưa và nay đã
lưu giữ nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lịch
sử trọng đại. Trong tương lai không xa chúng
ta tin tưởng và mong đợi nơi này tiếp tục
được Đảng bộ cùng nhân dân các dân tộc
Tỉnh ta cải tạo, nâng cấp xây dựng thành cụm
văn hóa có giá trị chính trị, lịch sử, văn hóa
trên quê hương Xứ Lạng đẹp giàu, văn minh.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Ngẫu cảm

Lặng lẽ Vọng Phu, nước mắt Vọng Phu
Nàng đang nghĩ gì giữa mây trời, gió núi
Bao năm rồi, dầu dãi nắng mưa

Lộng lẫy Vọng Phu, hoành tráng Vọng Phu
Trầm tích buồn cháy bùng ánh lửa
Chuông chùa Tam Thanh êm ả ngọt ngào ru

Gom xanh rêu màu đá, tim tím sim mua
Tựa thuyền mây bồng bềnh thả hồn theo gió
Sóng dập dềnh cứa vào thuở chia xa

Cháy lên! Cháy lên niềm kiêu hãnh cô đơn
Trái tim chết bao lần không nhớ nữa
Nương bóng Tam Thanh bày tỏ ngọn nguồn

Cháy lên! Cháy lên trái tim vọng cõi thiêng
Khơi chút tro tàn thế đời đã lỡ
Thắp nỗi khát tâm hồn nhờ gió đưa duyên

Sương giăng phố cổ… 
trăng Kỳ Lừa nằm nghiêng…

DƯƠNG THỊ VINH

Yêu Lạng Sơn

Có một Lạng Sơn huyền thoại trong tôi
Với núi Mẫu Sơn bồng bềnh mây trắng
Chùa Bắc Nga nơi thần tiên xuống tắm
Tô Thị bồng con đăm đắm ngóng chồng

Nhất, Nhị, Tam Thanh tạc với non sông
Ngô Thì Sĩ người ghi công giữ nước
Nơi ấy có dòng Kỳ Cùng chảy ngược
Êm đềm trôi xanh mướt bãi phù sa

Đây chợ Kỳ Lừa tấp nập hiền hòa
Câu sli, lượn giúp đôi ta gần lại
Ải Chi Lăng sử xanh còn lưu mãi
Chiến thắng oai hùng khúc khải hoàn ca

Có một Lạng Sơn xinh đẹp hiền hòa
Mang tâm huyết những người con cách mạng
Đỉnh Nà Lay vời vợi mênh mang
Gieo thương nhớ chốn bồng lai tiên cảnh

Yêu Lạng Sơn vì nơi đó có anh
Rượu men lá làm mềm môi lãng tử
Phiên chợ tình về bao lần cho đủ
Nên em yêu Xứ Lạng đến vô cùng…
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LÊ DỜ DANH

Chặng đường giải phóng
Lạng Sơn

Bảy mươi năm trước ở nơi này
Cờ đỏ sao vàng phấp phới bay
Rầm rập bước chân đoàn giải phóng
Từ chiến khu căn cứ về đây.

Từ ngọn lửa Vũ Lăng, Võ Nhai
Vai kề vai gái cùng trai
Lửa chiến thắng lan nhanh thành biển lửa
Gậy tầm vông đuổi giặc Pháp chạy dài

Những du kích áo nâu, áo chàm
Gối đất nằm sương, mưa rừng gió núi
Đoàn quân công nông nay là bộ đội
Bọn viễn chinh lê dương bao đỗi kinh hoàng.

Có những giao liên tuổi nhỏ anh hùng
Dũng cảm băng rừng như Kim Đồng thời trước
Ôi cao đẹp những tấm lòng vệ quốc
Quần soóc, răng đen yêu nước thương nòi.

Từ trận Bông Lau, Đông Khê, Lũng Vài
Hiện đại chính quy qua từng trận đánh
Trấn thủ, mũ nan, ngôi sao thêu lấp lánh
Dép lốp cao su anh lính Cụ Hồ.

Bảy mươi năm trải qua nhiều dâu bể
Nối tiếp nhau những thế hệ quê hương
Xứ Lạng quê ta bừng sáng ngời ngời
Câu sli lượn lại ngọt lời yêu thương.

LINH QUANG TÍN

Sông núi Lạng Thành

I/ Phai Vệ
Sừng sững nơi đây một tháp canh
Cột cờ Phai Vệ lộng trời xanh
Chứng nhân lịch sử bao triều đại
Nốt nhạc trời ban giữa Lạng Thành.

II/ Kỳ Cùng
Kỳ Cùng sóng vỗ ánh trăng tan
Lấp lánh sao khuya tình chứa chan
Chẳng muốn xuôi về cùng biển cả
Trọn đời chung thủy với non ngàn.

VŨ ĐÌNH THI

Mang về chiêm bao

Ta về Xứ Lạng chiều nay
Bước chân lạc giữa đổi thay phố phường
Kỳ Cùng - cầu nối nhịp thương
Lời then tiếng tính quyện hương hoa hồi
Hoa sim son sắt giữa trời
Lúa ngô mướt mát hát lời phù sa
Hùng Vương xao xuyến đường hoa
Giếng Tiên lúng liếng tim ta bồi hồi
Lắng nghe tiếng đá ru hời
Rêu xanh không tuổi giữa nơi Mạc Thành
Ghé qua tấp nập Tân Thanh
Chuông chùa thả giữa mây xanh hẹn thề
Tình người như thể bùa mê
Một ngày Xứ Lạng mang về chiêm bao…
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VŨ KIỀU OANH

Đêm sông Huế

Trái tim vẫn yếu mềm như thế
Đờn mới dạo lên đã xốn xang
Tay măng khẽ lướt trên tơ mảnh
Sương khói buông mờ sóng Hương Giang

Áo tím đêm nay sao tím quá
Mắt xưa có còn nhớ hay quên
Đò trên sông Huế nghiêng nón Huế
Đón nhau Lưu Thủy với Kim Tiền

Vừa mới ngựa ô rung lục lạc
Thoắt thôi ức ức con vượn trèo
Nam ai, Nam bằng thương thương thế
Người đi, người ngấn lên trông theo

Trăng tà, phách lặng, đò xuôi bến
Ngẩn ngơ tà áo thoáng sau rèm
Mình đang ở Huế nghe nhớ Huế
Dõi cánh sen hồng hun đúc đêm…

ĐINH THANH HUYỀN

Lạc trên phẳng

Thế giới phẳng
Nên ta tìm thấy nhau
Và để mất nhau
Phẳng như màn hình điện thoại

Như màn hình laptop
Mỗi đêm về tôi ngồi bất động
Nhìn vào giao diện facebook đèn không bật sáng
Nhìn vào gương mặt thân quen chết sững
Nhìn vào những con chữ ngày nào nhảy nhót
Bây giờ tất cả lặng câm.
Thế giới phẳng sao mình để mất nhau
Phẳng đến thế và vô hồn đến thế
Phẳng đến nỗi tất cả đều bẹp dí
Những hình hài nằm ngửa chết trên trang.
Thế giới phẳng nên mình chỉ cần đứng đó 

là lạc nhau
Mắt không rời màn hình điện thoại
Chỉ thấy sương giăng trên hàng chữ
Chỉ thấy mưa tràn trên tấm ảnh
Chỉ thấy đôi môi hóa thạch
Những ngày xưa tan loãng
Nếu thế giới cuộn lại
Biết đâu ta lại tương phùng…
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Từ cây trồng bản địa…
Ai cũng biết Tràng Định là đất trồng cây

thạch đen của Xứ Lạng nhưng khi hỏi cây thạch
có từ bao giờ và trồng ở vùng nào đầu tiên trên
đất này thì khó có câu trả lời vẹn tròn. Nhiều
người lớn tuổi cho rằng có từ rất lâu rồi, từ khi
họ sinh ra đã có cây trồng này nhưng ngày ấy
chỉ xem cây thạch đen này như cây cỏ dại, nhà
nào biết có thể nấu thạch thì trồng ít để phục vụ
gia đình chứ chẳng ai nghĩ trồng để bán, không
ai nghĩ loài cây này lại trở thành một món hàng
hóa  hay cây trồng thu về “trăm tỷ” cả.

Cây thạch đen có tên khoa học là Mesona
Chinesis Benth thuộc họ Lamiacea, tại Việt
Nam còn có tên là cây lường phấn thảo, cây
sương sáo. Theo tìm hiểu từ các tài liệu khoa
học và nông nghiệp cho thấy, cây thạch đen là
loại thân thảo, cao từ 40 đến 60 cm, thường bò
lan trên mặt đất. Trên thân của nó có lông thô
rậm và khi già chuyển sang màu đỏ - hồng, nếu
phơi khô sẽ chuyển sang màu xám đen. Thạch
đen là cây ưa sáng và ẩm nhưng không chịu
được điều kiện ứ nước, thích hợp nhất với đất
cát pha ven sông, suối hoặc đất bồi tụ dưới
chân đồi. Cây thạch được trồng nhiều ở Cao
Bằng, Lạng Sơn và ở một số tỉnh phía Nam
như: Bảo Lộc (Lâm Đồng), Sa Đéc (Đồng
Tháp), Châu Đốc (An Giang)... 

Cây thạch đen phát triển mạnh nhất trên địa
bàn huyện Tràng Định từ những năm 2000 đến
nay. Cây thạch đen được nhiều người dân trồng
bởi nó có ưu điểm là trồng được ở cả đất ruộng
và đất nương rẫy, khá thuận tiện cho việc sản
xuất tập trung. Đây cũng là loại cây có thể dùng
thân và lá để nấu ra thạch, có tác dụng giải nhiệt
tốt hoặc có thể dùng làm thuốc để chữa cảm
nắng, cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan và
các bệnh xương khớp. Sản phẩm thạch đen
thích hợp với mọi lứa tuổi, nhất là người già và
trẻ em.

Tại Lạng Sơn, nhất là ở khu vực huyện
Tràng Định, nhiều gia đình đã thu được hàng
chục triệu đồng nhờ trồng cây thạch đen. Bà
con các dân tộc Tày, Nùng, Dao và cả người
Kinh ở đây đều muốn trồng thạch đen vì nó
không chỉ dễ trồng mà lại bán được giá. Bà Liễu
Thị Gái, xã Cao Minh, huyện Tràng Định vừa
nhanh tay thu hoạch cây thạch, vừa vui vẻ chia
sẻ: Trước đây chưa có cây thạch thì người dân
thi thoảng phát nương trồng lúa nương, nhưng
đất đồi dốc, nước không thuận nên năng suất
không cao. Từ khi trồng cây thạch đen người
dân thấy có năng suất, lại có thu nhập ổn định
nên tích cực trồng, mở rộng diện tích. Đối với
cây thạch đen này, nếu chăm bón tốt, một năm
có thể thu được hai lứa. Khi thu thì cắt sát gốc
rồi đưa cả thân, lá ra phơi khoảng hai, ba nắng.

14
Văn nghệ

Số 324-10/2020 - Xứ Lạng

Cây thạch đen
ở vùng gạo trắng, nước trong

Ký của THANH HUYỀN

Với người dân Lạng Sơn, Tràng Định là vùng quê “gạo trắng, nước trong” với các sản
phẩm gạo nếp cái, gạo bao thai trắng, bao thai hồng nổi tiếng. Khoảng hai mươi năm trở lại
đây, người dân huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn trồng nhiều cây thạch đen. Từ một loại cây
bản địa, thạch đen đã trở thành cây trồng chủ lực của huyện Tràng Định, hằng năm đem về
doanh thu cả trăm tỷ đồng, hiện nay đang từng bước vươn ra xuất khẩu. Từ loại cây này,
người dân còn chế biến ra món thạch đen dẻo dai, vị ngọt thanh mát, tốt cho việc giải nhiệt
mùa hè. Nhờ chất lượng tốt, được thị trường ưa chuộng nên món thạch đen này được chứng
nhận nhãn hiệu tập thể, có thể truy nguồn gốc xuất xứ, đáp ứng thị trường trong và ngoài
tỉnh, qua đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, trở thành cây xóa đói giảm nghèo,
làm giàu cho người dân địa phương.



Cứ khoảng mười cân tươi ta thu được một cân
khô. Một sào Bắc Bộ (360 m²) cũng có thể thu
được khoảng 150 cân khô.

…Đến sản phẩm mang thương hiệu
Tràng Định

Từ cây thạch đen khô, người dân trên địa
bàn đã chế biến chúng thành món thạch rất dễ
dàng. Bà con ở Tràng Định có kinh nghiệm nấu
thạch chia sẻ lại rằng, cứ ba lạng lá và thân khô
của cây thạch đen nấu với một hoặc hai bò bột
gạo là có thể làm được sáu đến bảy cân thạch
ăn, càng ít bột thì thạch càng ngon. Mới đầu
người dân tự nấu phục vụ gia đình, sau được
ưa chuộng trở thành món ngon của nhiều thực
khách, rồi dần được lan tỏa ra các thị trường
trong và ngoài tỉnh, trở thành hàng hóa có
thương hiệu.

Để “mục sở thị” được cách chế biến thạch,
chúng tôi đã tìm đến nhà bà Hoàng Thị Bạch,
khu 1 thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định - cơ
sở sản xuất thạch đen Hồng Nhung cung cấp
trên thị trường với số lượng lớn. Bà Bạch vừa
nhanh tay rửa lá thạch vừa chia sẻ: Cách làm
thạch đơn giản lắm, trước tiên cần rửa sạch lá
và thân khô để loại bỏ hết đất cát, sau đó cho
vào nồi nấu khoảng ba tiếng cho cây, lá thạch

nhừ, để nguội rồi vắt bỏ bã rồi lọc chúng qua túi
vải để thu lấy nước. Lúc này cho đường, bột gạo
vào và quấy đều trên bếp lửa, tới lúc chúng
quánh lại thì bắc ra, đổ vào chậu, để nguội là ta
có thạch để ăn. Nếu sản xuất theo kiểu công
nghiệp thì càng dễ vì ta chỉ cần cho vào máy ly
tâm thì một vài phút sau là vắt sạch. 

Trên địa bàn huyện Tràng Định hiện nay
xuất hiện nhiều cơ sở nấu thạch đen cung cấp
ra thị trường. Nhận thấy loại cây này có nhiều
trên địa bàn cho chất lượng thạch bóng và thơm
nên mấy năm gần đây gia đình bà Hoàng Thị
Bạch đã đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất và đăng
kí nhãn mác với Phòng Nông nghiệp huyện cho
sản phẩm thạch đen của gia đình và hiện là cơ
sở duy nhất được cấp tem, nhãn mác để truy
xuất nguồn gốc. Nhờ vậy sản phẩm của gia đình
bà Bạch ngày càng có uy tín và được khách
hàng ưa chuộng, lựa chọn. Thời điểm mới thành
lập, cơ sở chỉ sản xuất 300 đến 500 hộp thạch
mỗi ngày, rồi tăng lên hơn 500 đến 700 hộp
thạch thì đến nay, cơ sở đã nâng lên 1500 đến
1600 hộp thạch. Với giá bán giao từ 18 đến 20
nghìn đồng một hộp, doanh thu đem lại cho cơ
sở đạt khoảng 32 triệu đồng mỗi ngày. Từ đầu
năm 2020 đến nay, ước tính cơ sở đã sản xuất
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Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và huyện Tràng Định kiểm tra thạch đen tại cơ sở sản xuất bột thạch 
của Công ty TNHH sản xuất và đầu tư xuất khẩu thạch Đức Quý, Tràng Định



được trên 100 tấn thạch cung cấp
cho thị trường, dự kiến từ nay đến
hết vụ sẽ tiếp tục sản xuất trên 100
tấn. Khách hàng chủ yếu là các cửa
hàng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh xa
như: Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội,
Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh… Bà
Bạch tươi cười cho biết: Do thạch
được nấu nguyên chất, không sử
dụng chất bảo quản nên nếu để ở
nhiệt độ thường chỉ dùng được trong
hai ngày, còn để trong tủ lạnh thì
được năm đến sáu ngày. Nếu gửi đi
các tỉnh xa, tôi phải đóng thùng xốp
và bỏ thêm đá để đảm bảo thạch
không bị hỏng.

Để thu hút khách hàng, cơ sở
sản xuất thạch của gia đình bà Bạch
đã chú trọng đổi mới mẫu mã bao bì,
từ năm 2019, toàn bộ sản phẩm
thạch của cơ sở đều được đựng
bằng hộp giấy thân thiện với môi
trường. Năm 2020, cơ sở được
Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện hỗ trợ 50000 hộp
giấy, 6000 thùng cát tông đựng thạch
các cỡ.

Ông Từ Trọng Hiếu, Phó
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn huyện Tràng Định,
Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh doanh
thạch đen của huyện cho biết: Cơ sở
sản xuất thạch đen Hồng Nhung của
gia đình bà Bạch đặc biệt quan tâm
đến vấn đề vệ sinh an toàn thực
phẩm, do vậy, tất cả các công đoạn
sản xuất đều được chú trọng, đảm
bảo vệ sinh, sạch sẽ, sản phẩm đã
được kiểm định vệ sinh an toàn thực
phẩm. Việc chú trọng nâng cao chất
lượng sản phẩm thạch đen của cơ
sở đã góp phần nâng cao giá trị sản
phẩm thạch đen của huyện Tràng
Định. Qua đó không chỉ tăng thu
nhập cho các cơ sở kinh doanh mà
còn góp phần quảng bá món đặc
sản thanh mát của quê hương, góp
phần tạo đầu ra ổn định cho người
nông dân trồng cây thạch trên địa
bàn huyện.
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Thành phẩm thạch đen Tràng Định được đóng hộp
bán ra thị trường

Trở thành cây trồng chủ lực, mở rộng thị trường,
vươn ra xuất khẩu

Nhận thấy giá trị kinh tế to lớn của cây thạch đen, trong
những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị
quyết của Đảng bộ Tràng Định đã chủ trương đưa loại cây
bản địa này vào cơ cấu cây trồng chủ lực nhằm tăng thêm
thu nhập cho nhân dân và ngân sách địa phương.

Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện Tràng Định, trong năm năm trở lại
đây, diện tích và sản lượng thạch đen của toàn huyện không
ngừng tăng lên. Hầu như tất cả các xã trong huyện đều
trồng thạch đen, đưa diện tích trồng thạch toàn huyện lên
con số 2000 ha và sản lượng ước tính trên 130 ngàn tấn
mỗi năm, đem lại giá trị kinh tế khoảng 270 đến 360 tỷ đồng
một năm… Trong đó, vùng trồng tập trung nhiều cây thạch
đen chủ yếu ở các xã như: Kim Đồng, Tân Tiến, Đề Thám,
Hùng Việt, Cao Minh, Đoàn Kết, Chi Lăng, thị trường tiêu
thụ trong tỉnh và một số tỉnh, thành trong cả nước.



Một số hộ dân trên địa bàn huyện trồng
nhiều thạch đen có thể kể đến như: Triệu Thị
Luyến, xã Vĩnh Tiến, có diện tích trồng trên
11000 m²; La Văn Hóa, La Văn Thâm, thôn Co
Vài, xã Kim Đồng có diện tích trồng trên 10000
m²; Chu Văn Cường, thôn Kéo Vèng, và Nông
Văn Ngọc, thôn Pàn Tào, xã Kim Đồng có diện
tích trồng trên 7000 m²… Nhờ trồng thạch đen
mà nhiều hộ gia đình trong huyện đã có thêm
thu nhập để cải thiện đời sống kinh tế, một số
hộ từng bước vươn lên làm giàu với mức thu từ
150 triệu đồng một năm trở lên. Hiện nay thạch
đen đã thực sự trở thành cây mũi nhọn, cây
giảm nghèo và làm giàu cho bà con nông dân
Tràng Định.

Bà Sầm Thị Bằng, xã Kim Đồng, huyện
Tràng Định cho biết: Mỗi năm gia đình trồng từ
1 đến 2 sào thạch, thu nhập mỗi năm được
khoảng 30 đến 40 triệu đồng, cùng với các cây
trồng khác như quýt khoảng 1000 cây, mỗi năm
tổng thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Thạch
trồng lên đất nương phơi khô có giá khoảng 26
ngàn đồng một cân, cao gần gấp đôi so với
thạch trồng đất ruộng. Do có đầu ra tương đối
ổn định nên gia đình năm nào cũng trồng thạch
để có thêm thu nhập.

Ông Từ Trọng Hiếu, Phó Trưởng phòng
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện
Tràng Định, Chủ tịch Hội Sản xuất và Kinh
doanh thạch đen của huyện chia sẻ: Sau hơn
hai năm triển khai xây dựng hồ sơ xin cấp văn
bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho
cây thạch đen, ngày 3/8/2017, Cục Sở hữu trí
tuệ đã có quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng
ký nhãn hiệu cho cây thạch đen của huyện
Tràng Định. Huyện cũng đã thành lập Hội Sản
xuất và Kinh doanh thạch đen, có Chủ tịch và 21
thành viên, có 10 tổ chức cơ sở trực thuộc hội
tại 10 xã với 400 hội viên.

Để nâng cao giá trị các sản phẩm chủ lực
nông nghiệp, ngoài việc hình thành vùng trồng
tập trung, hằng năm, cơ quan chuyên môn
huyện mở các lớp tập huấn khoa học, kỹ thuật
trồng, chăm sóc, thu hoạch thạch đen cho người
dân. Đặc biệt, từng bước xây dựng các mô hình
trồng nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đồng thời đẩy mạnh liên kết, hợp tác sản xuất,
mở rộng thị trường với các đối tác trong và
ngoài nước. Ngay trong đầu tháng 1 năm 2020,
huyện đã tạo điều kiện cho Công ty TNHH Sản
xuất và Đầu tư Đức Quý đầu tư nhà máy sơ chế

thạch tại thôn Khuổi Só, xã Kim Đồng. Theo đó,
công ty ký kết bao tiêu thạch đen cho người dân,
hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch thạch
đảm bảo sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Đối với thị trường Trung Quốc, năm 2019,
huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với
đoàn chuyên gia kiểm dịch thực vật Trung Quốc
tại Lạng Sơn, khảo sát đánh giá vùng trồng thạch
đen trên địa bàn huyện. Qua đó, đoàn Trung
Quốc đánh giá Tràng Định cơ bản đủ các điều
kiện an toàn vùng trồng thạch đen để xuất khẩu
sang Trung Quốc. Đây là cơ hội tốt để huyện tiếp
tục chỉ đạo, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ thạch đen
đảm bảo tiêu chuẩn sang thị trường Trung Quốc
theo hướng chính ngạch.

Bà Đặng Thị Kiều Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư
Huyện ủy Tràng Định khẳng định: Nhãn hiệu tập
thể “Tràng Định” cho cây thạch đen được cấp
văn bằng bảo hộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho
phát triển cây thạch đen trên địa bàn huyện.
Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện
sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các xã và bà con
nhân dân tiếp tục mở rộng vùng sản xuất, cùng
với đó nâng giá trị sản phẩm, tiếp tục củng cố
và phát triển tổ chức cơ sở Hội Sản xuất và Kinh
doanh thạch đen, vận động các hộ tham gia tổ
chức hội. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động
quảng bá, xúc tiến thương mại; mở rộng quy mô
sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất nhằm tăng sản lượng, nâng cao
chất lượng sản phẩm, đảm bảo các yêu cầu về
xuất khẩu cũng như yêu cầu ngày càng cao của
thị trường và người tiêu dùng, qua đó góp phần
giảm nghèo cho người dân và tăng nguồn thu
cho địa phương.

Chia tay Tràng Định - mảnh đất Đường 4
anh hùng một thời hoa lửa - trên con đường trải
nhựa phẳng lỳ, chúng tôi mải miết, suy tư với
những ước vọng, khát khao của cán bộ, lãnh
đạo và người dân nơi đây. Với những bước đi
đúng hướng, việc xác định chính xác cây trồng
chủ lực và tận dụng các lợi thế để phát triển của
Tràng Định hôm nay khiến chúng tôi vững tin
rằng ngày cây thạch đen xuất khẩu và chiếm
lĩnh thị trường chỉ còn trong nay mai. Và chắc
chắn rằng, đây vẫn là cây trồng “trăm tỷ”, cây
làm giàu của người dân Tràng Định.
(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Một ngày hè giữa tháng
Năm, đoàn văn nghệ sĩ
Hội Văn học Nghệ thuật

tỉnh Lạng Sơn và nhà báo
Nguyễn Duy Chiến - Trưởng đại
diện Báo Tiền Phong thường trú
tại Lạng Sơn cùng một số anh chị
em trong Câu lạc bộ xe địa hình
Lạng Sơn, Công ty TNHH Chế
biến và Xuất nhập khẩu Nông -
Lâm sản Lạng Sơn và các nhà
hảo tâm đến từ thành phố Lạng
Sơn, thị trấn Đồng Đăng đã có
chuyến thăm và tặng quà cho cơ
sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn.

Khi đoàn xe chúng tôi tiến
vào cổng khu nhà thì một số cháu
bé cùng các bảo mẫu đã đứng
sẵn dưới hiên chào đón chúng
tôi. Nhìn những đứa trẻ ngây
ngô, thân thiện mà chúng tôi thấy
nhói trong lòng. Nhà hảo tâm
Nguyễn Thị Lợi mang theo rất
nhiều đồ chơi phân phát cho các
cháu. Khi được nhận đồ chơi
bằng nhựa là dụng cụ tưới cây,
một bé gái câm điếc liền kéo tay
anh lái xe của đoàn chúng tôi ra
giàn cây cảnh trước sân làm
động tác tưới nước cho cây rất
hào hứng và thích thú. Những bé
khác cũng đón nhận đồ chơi mới
với ánh mắt tò mò và có chút
mênh mang thơ dại.
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Nơi ấy
CÓ MỘT MáI NHÀ

Ghi chép của DươNG SơN

Đại diện cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn nhận quà tặng
từ Đoàn thiện nguyện

Nằm giữa thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định, khu nhà ba tầng với diện tích hơn một
ngàn mét vuông là Cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn được thành lập từ năm 2009.
Nơi đây đang nuôi dưỡng ba mươi mốt cháu nhỏ mang dị tật bẩm sinh với những hoàn
cảnh vô cùng đặc biệt.

Sau khi gặp gỡ, làm quen bước đầu với các cháu, đoàn
chúng tôi được người đại diện Mái ấm Vinh Sơn mời vào
văn phòng của trung tâm. Trong cuộc trao đổi, chị Nguyễn
Thị Hồng giới thiệu với chúng tôi, Mái ấm tình thương Vinh
Sơn là một cơ sở ngoài công lập. Bản thân chị Nguyễn Thị
Hồng - người phụ trách mái ấm và các dì bảo mẫu ở đây
đều là những tu sĩ của nhà Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp,
thuộc Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Các cháu được
chăm sóc tại đây hầu hết là người Lạng Sơn, có hai cháu
ở tỉnh Bắc Giang, một cháu ở Vĩnh Phúc và một cháu ở
Thái Nguyên. Trong đó, có mười cháu bị ảnh hưởng chất
độc màu da cam do di chứng của chiến tranh để lại. Các
cháu đều mắc những bệnh hiểm nghèo: năm cháu bị bại
liệt, một cháu câm điếc, số còn lại đều bị bại não và xuất



thân từ những gia đình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, không có
khả năng nuôi dưỡng nên phải
tìm đến cơ sở để gửi gắm.

Tôi hỏi người đại diện trung
tâm:

- Các cháu ở đây có được
hưởng các chế độ trợ cấp xã hội
của Nhà nước không?

Sơ Hồng đưa ánh mắt trìu
mến lướt qua các khuôn mặt
ngây thơ, vẹo vọ vì bệnh tật của
các cháu rồi nói:

- Tuy cơ sở thuộc sự bảo trợ
của nhà Dòng, nhưng các cấp
lãnh đạo địa phương cùng các
ngành chức năng cũng rất quan
tâm giúp đỡ, lo thủ tục để các
cháu được hưởng mọi chế độ trợ
cấp của Nhà nước. Hiện nay đã
có 30 trên tổng số 31 cháu được
hưởng trợ cấp xã hội từ 420
nghìn đồng đến hơn 500 nghìn
đồng mỗi tháng một cháu.

Nói đến đây sơ Hồng cười
buồn: “Biết rằng chế độ của Nhà
nước là chế độ chung, còn hạn
chế, nhưng mức tiền trợ cấp này
đối với cơ sở chúng tôi thì thật sự
khó khăn. Hầu hết các cháu mắc
phải căn bệnh bại liệt và bại não,
ý thức nhận biết hầu như bằng
không nên việc sinh hoạt đều phụ
thuộc vào bảo mẫu. Hạ tầng cơ
sở của Trung tâm tương đối
khang trang nhưng chi phí sinh
hoạt hàng ngày cho các cháu vẫn
còn thiếu thốn nhiều. Riêng đồ
dùng hỗ trợ vệ sinh cho các cháu
cũng đã chiếm một khoản chi phí
khá cao”.

Hiểu được tâm tư của sơ
Hồng, nhà báo Nguyễn Duy
Chiến nói với chúng tôi:

- Trước khi lên đây, tôi đã trao
đổi qua điện thoại với sơ Hồng để
nắm tình hình của cơ sở. Quan
điểm của chúng tôi là những hiện
vật, quà tặng của các tập thể và
các nhà hảo tâm đưa đến đây
phải là những vật dụng mà trung
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tâm đang cần và thiết thực, tránh hình thức chung chung,
dẫn đến đồ mang tặng nhưng không sử dụng được, gây
lãng phí. Vậy nên hôm qua, Câu lạc bộ xe địa hình Lạng
Sơn có nhã ý tặng quà cho cơ sở, chúng tôi đã thống nhất
dành toàn bộ số tiền hơn ba triệu đồng của Câu lạc bộ để
mua bỉm và nước sát khuẩn vệ sinh. Riêng việc đi mua bỉm
cũng không đơn giản đâu nhé! Khi đã thống nhất được là
mua gì thì đến tận tối hôm qua tôi còn nhận được điện thoại
của người đại diện Câu lạc bộ xe địa hình: “Alô, Anh Duy
Chiến à! Em đang lăn tăn khi đứng trước quầy bỉm tã đây!”.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao, có chuyện gì xảy ra?”. “Anh ơi
không biết mua cỡ nào cho các cháu”“. Nghe câu hỏi như
vậy tôi cũng ngớ người, bất giác đưa tay lên gãi trán: “Ừ,
chờ anh hỏi lại cơ sở đã nhé!”. Thế là lại có những cuộc
điện thoại giữa tôi và sơ Hồng vì vấn đề size bỉm cỡ nào.

Nghe nhà báo Duy Chiến kể đến đây chúng tôi đều bật
cười, vì mọi thứ đều phải rất tỉ mỉ, cụ thể… nhưng trong
thâm tâm mỗi người đều nhói lên một niềm thương cảm.

Trong buổi gặp gỡ và tặng quà hôm ấy, ngoài phần quà
do đại diện Báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn vận
động quyên góp từ các nhà hảo tâm gửi tặng là gạo và các
nhu yếu phẩm thì các tập thể và nhà hảo tâm trực tiếp đến
đây cũng tặng những đồ dùng thiết thực cho các cháu: Câu
lạc bộ xe địa hình Lạng Sơn tặng bỉm và nước vệ sinh sàn
nhà trị giá hơn ba triệu đồng; Công ty TNHH Chế biến và
Xuất nhập khẩu Nông - Lâm sản Lạng Sơn tặng những chai
nước uống thơm ngon bổ dưỡng, giải nhiệt trong những
ngày hè nắng nóng được chiết xuất từ quả chanh rừng và
mật ong là những đặc sản của vùng quê Xứ Lạng. Các nhà
hảo tâm Nguyễn Thị Lợi và Hồ Thị Lành ở thị trấn Đồng

Trẻ được nuôi dưỡng tại cơ sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn



Đăng tặng đồ chơi, quần áo cho các cháu và
hai triệu đồng tiền mặt. 

Giữa buổi gặp gỡ của chúng tôi, đại diện
lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện
Tràng Định cùng một số ban ngành của huyện
cũng đến thăm và tặng cho cơ sở với phần
quà là năm bao gạo cùng một số đồ dùng sinh
hoạt. Tại đây đồng chí Phó Chủ tịch UBND
huyện biểu dương, động viên các bảo mẫu đã
tận tâm chăm sóc các cháu và cho biết Huyện
ủy, UBND huyện cùng các cấp, ngành của
huyện Tràng Định đã và sẽ luôn quan tâm,
ủng hộ những hoạt động của cơ sở với tinh
thần bác ái vì cộng đồng.

Qua trao đổi riêng, nữ tu sĩ  Nguyễn Thị
Hồng tâm sự:

- Mái ấm Vinh Sơn nằm trên địa bàn
huyện Tràng Định là huyện vùng cao, biên
giới, cách xa trung tâm thành phố Lạng Sơn
đến bảy, tám mươi cây số nên ít người biết
tới. Nguồn tài chính của cơ sở rất hạn hẹp
nên việc đầu tư các trang thiết bị, sắm sửa đồ
dùng phục vụ sinh hoạt cho các cháu còn
thiếu thốn nhiều. Có năm cơ sở cũng được
đón và nhận quà từ bốn, năm đoàn thiện
nguyện đến thăm. Đó là những món quà ấm
đầy tình thương nhưng cũng không đủ đáp
ứng nhu cầu phục vụ sinh hoạt cần thiết hàng
ngày của các cháu. Do bệnh tật, các cháu hầu
hết không có ý thức, không tự phục vụ được
mình. Tất cả hoàn toàn phải dựa vào sự chăm
sóc của các nữ tu - bảo mẫu cùng với các đồ
dùng hỗ trợ, nên chi phí phục vụ sinh hoạt
hằng ngày cho các cháu rất tốn kém. Riêng
tiền mua bỉm vệ sinh cho các cháu hàng tháng
cũng là một số tiền khá lớn.

Khi các nữ tu - bảo mẫu dẫn chúng tôi đi
thăm phòng nghỉ của các cháu, chúng tôi
càng hiểu rõ hơn sự vất vả của họ, càng khâm
phục tình thương và lòng bác ái của các nữ
tu. Ngoài một số cháu có thể tự chơi và đi lại
vận động được thì trên giường có khoảng hơn
chục cháu nằm co quắp với hình thù biến
dạng. Có cháu thì bị teo chân tay không phát
triển, có cháu đầu bị phình to quá khổ to như
cái nồi đất. Có cháu thì ngây ngô không nhận
thức, giương những cặp mắt mơ hồ vào
khoảng không. Trong số những cháu nằm
đây, bé trai nhỏ nhất với khuôn mặt khôi ngô,
thân thể bụ bẫm rất đáng yêu, tưởng rằng
cháu là một đứa trẻ khỏe mạnh, phát triển
bình thường, nhưng nữ tu sĩ chăm sóc cháu
cho biết:

- Bé trai này mới hai tuổi, được trung
tâm đón về từ tháng 5 năm 2019. Khoảng
tháng 7 năm 2018, cháu bé được một bà cụ
ngoài bảy mươi tuổi nhặt được ở ven
đường, lúc ấy cháu chỉ mới vài tháng tuổi.
Vừa cảm thương cho đứa bé bị bỏ rơi, cũng
vừa phẫn uất không biết người mẹ nào, gia
đình nào nhẫn tâm đem bỏ con mình ven
đường, tuy tuổi già sức yếu, nhưng bà cụ đó
vẫn hảo cảm mang bé về nhà chăm sóc và
nhờ người phát đi thông tin tìm người thân
cho bé. Nhưng một tuần trôi qua, một tháng
trôi qua và nhiều tháng tiếp theo nữa cũng
không có ai đến tìm lại bé. Bà cụ đó nhẫn nại
coi như số trời run rủi cho cơ duyên này mà
chấp nhận cháu như một thành viên con
cháu trong gia đình. Mặc dù hoàn cảnh cuộc
sống của bà lão cũng gặp nhiều thiếu thốn
nhưng bà luôn trích ra một khoản tiền trong
thu nhập ít ỏi để mua sữa cho bé, những
mong cháu mau lớn nên người. Nhưng số
phận thật trớ trêu, nuôi cháu được năm
tháng thì bà cụ phát hiện ra sự phát triển trí
não của đứa trẻ này không được bình
thường. Bất chấp đường sá đi lại xa xôi, bà
đã đưa bé về tận bệnh viện Hà Nội để khám
chữa, kết luận của bác sĩ là cháu bị mắc
bệnh bại não bẩm sinh. Qua sự tư vấn của
bác sĩ về bệnh tình của bé, bà cụ xót xa
trong lòng, biết là với khả năng của mình
không đủ điều kiện để theo khám chữa bệnh
cho bé nhưng trước mắt bà vẫn dành toàn
bộ số tiền năm triệu đồng mua cho bé được
ba loại thuốc hỗ trợ não.

Trở về nhà bà cụ suy nghĩ rất nhiều. Tình
cảm đối với cháu bé trong những ngày tháng
này chẳng khác gì ruột thịt. Nếu cháu cứ thế
mà ăn, mà lớn thì gia đình bà cũng cố gắng
nuôi cháu thành người, nhưng bây giờ cháu
lại mắc căn bệnh quái ác này, quả là lực bất
tòng tâm, dù có muốn thì điều kiện cũng
không đủ để chăm lo cho bé. Nhiều người góp
ý với bà hãy đưa cháu vào các trung tâm bảo
trợ, để xã hội cưu mang cháu. Bà suy nghĩ rất
nhiều và cuối cùng quyết định gửi bé vào cơ
sở Mái ấm tình thương Vinh Sơn.

Ngậm ngùi, tôi hỏi một nữ tu sĩ:
-  Các cháu ở đây còn có gia đình không?
Nữ tu sĩ trả lời:
- Với các cháu có lai lịch nguồn gốc, cháu

thì mất mẹ, cháu thì mất cha, có cháu không
còn cả bố và mẹ.

20
Văn nghệ

Số 324-10/2020 - Xứ Lạng



- Những cháu còn có gia đình thì người
thân có đến thăm nom và hỗ trợ được gì cho
các cháu không?

Nữ tu sĩ Hồng nói:
-  Các cháu đến đây đều có những hoàn

cảnh vô cùng khó khăn, khả năng của gia đình
không thể chăm lo cho các cháu được. Thỉnh
thoảng người thân của các cháu đến thăm, có
củ khoai, củ sắn hoặc vài bắp ngô mang đến
chứ cũng không giúp gì được về mặt tiền bạc.
Trong đợt dịch Covid - 19 này chúng tôi phải
tiết kiệm tối đa tã, bỉm, xà phòng và những
nhu yếu phẩm khác, khó khăn lại càng khó
khăn hơn.

Tôi lại hỏi
- Ngoài việc chăm sóc và nuôi dưỡng,

những cháu còn có thể nhận biết, có được
học chữ và văn hóa không?. 

Tu sĩ Hồng hào hứng trả lời:
- Đối với những cháu có khả năng nhận

biết, cơ sở chúng tôi cũng tổ chức dạy các
cháu tập đọc, tập viết và làm các phép tính
đơn giản.

- Vậy cơ sở mình phải mời giáo viên ở
ngoài vào dạy cho các cháu à? 

- Không! Các nữ tu sĩ ở đây, ngoài có trình
độ Đạo giáo ra thì vẫn có bằng cấp về mầm
non, tiểu học và trung học sơ sở đủ chuyên
môn để truyền dạy cho các cháu.

- Vậy các nữ tu bảo mẫu ở đây có được
hưởng lương hoặc trợ cấp cho riêng bản thân
không?

Tu sĩ Hồng trầm ngâm cất lời:
- Hiện tại dưới mái ấm này, chúng tôi có

bảy bảo mẫu. Ban ngày thì cùng nhau chăm
sóc các cháu, đến đêm thì phân công nhau
mỗi người trực một đêm, cứ lần lượt như vậy.
Ban ngày công việc chăm sóc các cháu cũng
rất mệt rồi, nhưng đêm đến thì người trực hầu
như phải thức suốt đêm vì các cháu sẽ
thường xuyên la hét, bởi tinh thần bất ổn. Khi
đó các bảo mẫu sẽ phải ôm ấp vỗ về các
cháu, dần dần các cháu mới bình tĩnh lại. Tuy
vậy, chúng tôi không ngại khó, ngại khổ. Ngoài
mức hỗ trợ hàng tháng của các cháu được
hưởng thì chi phí còn lại đều do nhà Dòng
đảm nhiệm. Chúng tôi cố gắng dành nhiều
tình thương và vật chất có thể cho các cháu.
Ngay cả chế độ ăn hàng ngày, chúng tôi ăn gì
các con ăn nấy chứ không phân biệt hay có

chế độ riêng gì cả, để dưới mái ấm tình
thương này các con được hưởng không khí
của một gia đình dưới một mái nhà như bao
bạn nhỏ khác. Tất cả chúng tôi ở đây đều là
những công dân thực hiện đầy đủ trách nhiệm
và nghĩa vụ với Nhà nước, với xã hội và với
đức tin của lòng mình chúng tôi đều được
Chúa ban cho phép lành. Đã chọn đường tu
thì chúng tôi không cần vật chất cho bản thân.
Khi sống thì gửi Chúa che chở, khi thác thì
linh hồn cũng về với Chúa. Chúng tôi chỉ tâm
niệm rằng khi còn sống trên cõi tạm này, làm
một công dân có ích cho xã hội, cho đạo giáo
để tâm thanh thản, truyền bá được tình
thương và lòng bác ái giữa con người với vạn
vật trong vũ trụ, để tình thương nối tiếp tình
thương, sưởi ấm cho những mảnh đời bất
hạnh có thêm nghị lực vượt qua những đau
đớn mà số phận phải gánh chịu. Với đức tin
của mình chúng tôi nguyện đem lòng bác ái
san sẻ trong cộng đồng. Tất cả chỉ vì một
chân lý “Tốt đời đẹp Đạo”!

- Vậy Sơ có ý nguyện gì gửi tới các cấp
lãnh đạo và cộng đồng?

- Như chị đã biết, Mái ấm Vinh Sơn hiện
có ba mươi mốt cháu thì có ba mươi cháu đã
được hưởng chế độ trợ cấp xã hội, chỉ còn bé
mới nhận về hai tuổi là chưa được hưởng chế
độ gì. Chúng tôi mong các cấp, các ngành liên
quan giúp đỡ chúng tôi lo hoàn chỉnh thủ tục
cho cháu được hưởng chế độ của Nhà nước,
để cho cháu đỡ thiệt thòi và cơ sở chúng tôi
bớt khó khăn.

Nghe nữ tu sĩ trải lòng, chúng tôi không
còn gì để hỏi nữa. Nhìn vào  ánh mắt và cử
chỉ của các Sơ khi chăm sóc các bé chúng tôi
cũng thấy được lòng bác ái bao la mà dung dị
của họ. Mong rằng qua bài viết này và qua
các kênh thông tin đại chúng khác, các tổ
chức từ thiện, các nhà hảo tâm trên khắp mọi
miền Tổ quốc biết đến mái nhà chung Vinh
Sơn phát tâm thiện nguyện giúp đỡ các con,
để những mảnh đời bất hạnh ấy có thêm
những ngày tháng yên bình.

Chia tay các nữ tu cùng các con, nhìn
những bàn tay bé nhỏ vẫy chào, trong mỗi
chúng tôi không thể dằn xuống niềm day
dứt. Tạm biệt nhé các con, chúng ta sẽ còn
gặp lại!

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Đang say ngủ, ta chợt
thức giấc. Tiếng con
chim khướu hót

vang khiến ta thoát khỏi cơn
mệt mỏi. Cả chiều hôm qua
ta đã vượt hơn trăm ngọn
đồi cùng chục dòng suối để
đến nhà nàng. Thoạt đầu,
nghe nàng nói nhà ở xa lắm,
ta chỉ cười vui với ý nghĩ
rằng, dải đất hình chữ S
này, có nơi nào khó khăn ta
chưa từng đến, huống hồ
nhà nàng cũng ở Lạng Sơn
quê ta.

Suốt tháng năm tuổi trẻ,
ta chôn vùi trong những
chuyến đi đến cùng trời cuối
đất để làm phim ký sự.
Dòng phim muốn thu hút
người xem thì phải có
những cảnh quay vô cùng
chân thực, sống động. Ta
qua Hà Giang, Lào Cai, Lai
Châu, Điện Biên, Sơn La và
các tỉnh Tây Nguyên, thậm
chí đã sang tận Sầm Nưa
nước bạn Lào, chẳng có nơi
nào làm khó bước chân ta.
Vậy mà hôm qua, vượt
quãng đường hơn bốn
mươi ki lô mét từ thị trấn
Thất Khê vào nhà nàng lại
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khiến ta uể oải. Ta chìm trong giấc ngủ sâu nhất suốt nhiều
năm. Có lẽ một phần vì bản Khuổi Phụ nhà nàng chưa có
sóng điện thoại, không thể kết nối 4G để chỉnh sửa đống
kịch bản chưa kịp phân cảnh, nhưng có lẽ lí do chính vẫn
là khí hậu trong lành, mát mẻ cùng với chút rượu men lá
nồng nàn khiến ta ngon giấc.

Tiếng khướu hót càng lúc càng to, nó dội vào tai những
thanh âm khiến ta bật dậy, bước chân ra khỏi giường, một
làn hơi lạnh xộc đến cùng cảm giác khoan khoái. Buổi sáng
thật tinh khôi. Ta hướng về phía có tiếng chim, nó vẫn mải
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mê hót. Đi một vòng ta cũng tìm ra, nó bị
nhốt trong một chiếc lồng tre treo ở đầu hồi
bên trái bếp. Thấy tiếng động, con khướu
ngừng hót. Nó nhìn ta trong im lặng. Thỉnh
thoảng có vài tiếng chim lạ phía rừng xa
vọng lại. Tất cả những con chim tự do đều
hót chào bình minh. Ta lặng nhìn con
khướu. Nó có màu lông rất đẹp và cái đuôi
dài. Bộ lông nó lù xù như thiếu nữ vừa ngủ
dậy chưa chải tóc. Ta thấy đôi mắt nó như
đang van nài, cầu xin ta một điều gì đó. Rồi
nó lại cất tiếng hót. Ta nghe trong tiếng hót
ấy mang đầy ai oán. Nó trách ai đã bắt, nhốt
nó vào đây. Nó khao khát được trở về rừng
ngàn quần tụ với đàn. Tiếng hót mang đầy
sự cô đơn, day dứt nhớ những tháng ngày
sải cánh.

Ta không thể làm gì vì nó có thể là thú
chơi của bố hoặc em trai nàng. Ta quay
lưng bước đi thì nghe một tiếng hót dữ dội
cùng tiếng va lộp bộp. Quay lại nhìn, thấy
con khướu đang cố lao vào những thanh tre
đan lồng. Nó muốn tự vẫn. Khoảng không
gian trong lồng không đủ rộng để nó lấy đà
cho cú va đập chí mạng. Ta chợt hiểu vì sao
bộ lông nó lù xù. Bất giác, ta lặng người khi
nghĩ đến tự do. Loài chim chỉ hót vui khi nó
được tự do bay trên đôi cánh và bầu trời
của nó. Sự khao khát tự do của con khướu
khiến ta thoát khỏi nỗi sợ. Bất chấp nó là
của bố hay em trai nàng, ta sẽ thả nó. Cánh
cửa lồng hé mở, nó vội bay ra lao vút lên
bầu trời xanh thẳm. Nó chao lượn như đang
thử đôi cánh sau những ngày kìm hãm. Ta
nhìn theo nó rồi mỉm cười mãn nguyện. Cứ
thả nó đi tìm tự do, tội đâu ta sẽ gánh. Đang
toan bước vào nhà thì con khướu chợt sà
xuống, nó bay đến trước mặt ta và đậu vào
cành cây gần đó. Nó hót liên hồi với giọng
hân hoan đầy hàm ơn. Ta khoát tay ra hiệu
nó hãy bay đi trước khi bị phát hiện. Nó hót
thêm một hồi rồi vỗ cánh. 

Ta quay bước vào nhà, nàng đã đứng
trước cửa từ khi nào. Trong bộ dạng còn
ngái ngủ, nàng nhìn ta với đôi mắt long lanh
cùng nụ cười sảng khoái. Nàng đã thấy hết
mọi chuyện, nhưng nàng sẽ không trách ta.
Ta với nàng hiểu nhau đến mức chỉ cần nhìn
ánh mắt là biết ai đang nghĩ gì.

Bữa sáng diễn ra vui vẻ trước khi em
trai nàng lấy thức ăn ra cho con khướu. Cậu
hốt hoảng chạy vào hỏi mọi người. Ta nhìn
em nàng rồi nhìn nàng và cất giọng thú
nhận đầy thành khẩn. Cậu em nàng không
nói gì, lẳng lặng dắt xe đi làm. Nàng nhìn ta
cười rồi dọn vội mâm bát.

Nàng chở ta ra một đỉnh dốc cách nhà
hai cây số. Ở đây có sóng điện thoại. Ta
mang laptop ra kết nối 4G. Sau một hồi
check email, ta mở đống kịch bản chưa
phân cảnh ra để tải về làm lúc không có
mạng. Hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh
khá lâu, gần đây ta mới đứng trên vai trò
đạo diễn. Ta đọc lướt qua kịch bản "Những
đứa con tự do" và nhìn nàng. Trời ơi, nàng
đúng là khuôn mẫu cho vai chính mà không
ai có thể thay được. Vội gọi về cho công ty
hoãn buổi casting tuyển nữ chính cho phim,
ta ôm lấy nàng thật chặt như hai người yêu
nhau gặp lại sau chục năm xa cách. Nàng
tròn mắt nhìn ta một cách khó hiểu. Nàng
đã diễn vai nữ chính trong một vài video ca
nhạc nhưng chưa từng đóng phim.

Buông nàng ra ta nhìn về phía rừng quế
xanh ngút ngàn, làn gió nhẹ đưa theo
hương quế thơm nồng sống mũi. Nhân vật
đây rồi, bối cảnh cũng tại đây chứ đâu. Ta
nhảy lên sung sướng như những đứa trẻ
miền núi thấy bóng mẹ về mỗi chợ phiên.

Sau một đêm miệt mài làm kịch bản
phân cảnh, ta cũng hoàn thành khi lũ chim
rừng vừa cất tiếng hót. Ta vội gọi nàng dậy.
Nàng vẫn còn muốn ngủ nhưng thấy bộ
dạng hớn hở của ta, nàng khẽ mỉm cười. 

23
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 324-10/2020 



Copy kịch bản từ laptop sang smart-
phone, ta cùng nàng ăn vội bữa sáng. Chiếc
xe máy chậm rãi bò trên con đường đất
xuyên vào cánh rừng. Ta lái xe trong vui
sướng. Nàng ngồi sau ôm ta thật chặt, chiếc
xe thỉnh thoảng nhảy chồm lên vì va sỏi đá.

Từng phân cảnh trong kịch bản được ta
chọn để quay. Đến cảnh có thác nước. Ta
mới gặng hỏi nàng, nàng nói rằng ở trong
rừng xa kia có thác nhưng ở đó âm u ít ai
qua lại, mặt đá trơn rất nguy hiểm. Ta quả
quyết muốn đi xem. Nàng lại ngồi sau chỉ
đường cho ta. Đường xa và khó đi hơn,
những ngọn đồi trồng quế dần khuất, một
cánh rừng già hiện ra. Ta cùng nàng bỏ xe
lại bìa rừng và đi bộ. Sau một hồi luồn lách,
ta gặp một dòng suối lớn và nghe được
tiếng thác ào ào. Ta chạy về phía tiếng nước
đổ. Một dòng thác trắng xoá hiện ra. Do mấy
ngày trước có mưa nên nước dồn về rất
lớn. Ta ôm chầm lấy nàng cảm ơn rồi vội lấy
điện thoại ra chụp ảnh đủ các góc của thác
nước. Ta vẫn thường có thói quen chụp lại
bối cảnh để về nghiên cứu góc máy, rút
ngắn được thời gian quay. Ta chụp xong rồi
xem lại ảnh một cách hài lòng. Còn thiếu
góc từ trên cao nhìn xuống. Đó là góc quan
trọng nhất của phân cảnh này. Ta vội nhảy
lên mỏm đá rồi leo lên đỉnh thác khiến nàng
không kịp can ngăn. Đang phiêu bồng với
cảnh đẹp và bấm máy lia lịa, ta nhẫm phải
đám rêu rồi trượt ngã. Chỉ kịp nghe nàng ở
phía dưới hét lên một tiếng thất thanh. 

Tỉnh dậy với một cái đầu quấn đầy băng
trắng, đôi chân không thể nhúc nhích vì bị
nẹp chặt. Nàng đang nắm chặt tay ta gục
đầu cạnh giường. Thấy ta tỉnh lại, nàng
cũng thức giấc. Ta nhìn nàng mỉm cười,
nàng bật khóc. Ta cười vì ta vẫn còn có thể
gặp nàng, nàng khóc vì vẫn được thấy ta. 

Suốt những tháng ngày nằm viện, nàng
luôn ở bên chăm sóc ta như một người vợ,

dù chưa làm đám cưới. Khi sức khoẻ hồi
phục, ta mới gặng hỏi nàng sự việc hôm đó.
Sau khi trượt ngã đầu ta đập mạnh và bị
nước cuốn đi đâu còn nhớ gì. 

Nàng đấm nhẹ vào ngực rồi ôm lấy ta.
“Tất cả là nhờ con khướu” - Nàng kể -
“Hôm đó anh trượt ngã và bị nước cuốn
trôi, em vội chạy về bản gọi người ra thác
tìm. Mười mấy người đi tìm dọc từ con thác
về phía hạ nguồn mà không thấy. Trời lại
đổ cơn mưa tầm tã. Em chỉ biết ngồi bên
bờ cỏ gào khóc trong vô vọng. Bỗng nghe
tiếng con khướu hót. Chính là nó, con
khướu anh thả hôm trước. Nó vừa hót vừa
vỗ cánh trước mặt em. Em chưa hiểu
chuyện gì thì nó bay đi, thấy em vẫn ngồi
khóc nó vòng lại, hót và lại bay. Như có linh
cảm, em gọi chú em và hai người nữa đi
theo con khướu. Nó dẫn em và mọi người
đến gần một tầng thác tiếp theo. Anh mắc
lại giữa một cành cây khô chắn ngang
dòng. Mọi người vừa kéo được anh lên bờ
thì cành cây cũng gẫy rơi xuống thác. Nếu
chậm vài phút là em không còn được gặp
anh rồi”. “Vậy con khướu đâu?”. Nghe ta
hỏi, nàng bỗng bật khóc “Con khướu... Con
khướu…”. Nói được hai câu nàng lại nấc
lên và oà khóc. Ta vội trấn an "Bình tĩnh đi
em, con khướu làm sao?". Nàng vừa lấy
tay lau nước mắt vừa nói: "Trong lúc mọi
người đưa anh lên bờ, con khướu đậu
ngay cạnh, lúc này nó đã bị nước mưa
thấm ướt. Kéo được anh lên bờ, chú em lùi
chân để chắc đà giữ anh thì chẳng may gạt
con khướu rơi xuống thác". Nàng lại khóc.
Ta ôm nàng vỗ về. 

Những ngày cuối điều trị trong viện,
thỉnh thoảng ta hay nằm mơ thấy con
khướu trong lồng, nó ngước nhìn ta và nhìn
lên khoảng trời xanh ngát, nơi có những
cánh chim tự do đang sải cánh bay.
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Trong dự án lần này của
công ty X rất nhiều công
ty hào hứng muốn làm

đối tác, tuy nhiên giám đốc
Bình rất ưng ý với sự hợp tác
của công ty mà Linh làm giám
đốc. Hai giám đốc cùng nhau
đến phòng ông Hòa - Chủ tịch
Hội đồng quản trị cũng là bố
của Bình để thống nhất lần cuối
cùng về sự hợp tác dự án này.
Bình gõ của phòng.

- Mời vào.
Ông Hòa cười rất vui:
- Giám đốc Linh phải

không? Đúng là công ty nổi
tiếng có khác, giám đốc trông
phong độ quá!

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
quá khen, công ty cháu sao so
được với công ty của bác.

- Ta vào việc nhé, nếu có
sự hợp tác của chúng ta, giám
đốc Linh nghĩ thế nào về sự
phối hợp với chính quyền
huyện để xử lý vấn đề giải
phóng mặt bằng?

- Vấn đề này bác yên tâm,
Chủ tịch huyện đó là chỗ thân
quen, tháng nào cũng giao lưu
gặp gỡ với cháu.

- Tay đó nhậu được chứ? -
Ông Hòa cười lớn.

- Tửu lượng cũng ngang với
cháu.

- Ghê đấy, ở tỉnh này ai mà
chẳng biết tửu lượng của giám
đốc Linh. Dù sao trên địa bàn
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huyện đó giám đốc Linh cũng có kinh nghiệm hợp tác với
một doanh nghiệp Hà Nội đúng không?

- Vâng, dự án đó cách đây năm năm rồi, hợp tác được
một thời gian do bất đồng nên cháu rút.

- Sao thế?
- Cũng liên quan đến giải phóng mặt bằng. Phương án

của cháu là cho tiền thằng Lâm là dân ở đó, thằng này được



lắm, dân tin theo nó, kiểu gì cũng có đất sạch
ngon lành. Thế mà nói sống, nói chết tay
giám đốc doanh nghiệp Hà Nội kia không
nghe. Nó bảo làm ăn thế không bền, không
có hậu. Làm ăn với những tay bảo thủ tức
lắm, thế là cháu rút luôn. Sau dự án này ì ạch
mãi mới xong, nếu được làm việc với người
có tầm nhìn xa trông rộng như bác chắc là
xong lâu rồi.

Giám đốc Bình thấy rất vui khi thấy Chủ
tịch Hội đồng quản trị Hòa và giám đốc Linh
chuyện trò vui vẻ mãi không dứt. Bởi thế,
giám đốc Bình thấy lạ là sau khi tiễn giám đốc
Linh về rồi ông Hòa lại tỏ ra rất đăm chiêu,
ông cứ đứng nhìn ra cửa sổ mãi rồi mới thủng
thẳng nói:

- Giám đốc Linh là con người rất giỏi đấy,
nhưng thôi, con tìm lí do từ chối khéo đi, chọn
đối tác khác.

- Sao thế bố?
- Hợp tác cần sự ngay thẳng, trong dự án

này giám đốc Linh không phù hợp với ta.
- Con thấy anh ấy cũng rất thoải mái và

thẳng thắn đấy chứ, lúc này ta rất cần sự hợp
tác của doanh nghiệp như vậy, mà bố cũng
vui vẻ khi trao đổi cơ mà.

- Ừ, qua trao đổi thẳng thắn và thoải mái
bố rút ra như thế này con nhé, con cùng suy
nghĩ xem: Chủ tịch huyện có dự án của ta là
anh Hợp, ngày xưa là cấp dưới của bố, nó có
bao giờ uống rượu đâu, thế mà giám đốc Linh
nói giao lưu thường xuyên, uống rượu nhiều.
Tệ hơn là cái sự nói dối này hiên ngang không
chớp mắt. Khi hợp tác với doanh nghiệp ở Hà
Nội thì giở trò ma mãnh, không ngại thủ đoạn
nào, người ta can gián không nghe, lại còn
chê bai, chỉ trích đối tác và đề cao mình, khó
khăn thì bỏ chạy đổ lỗi cho đối tác. Các cụ nói
loại người này dù tài giỏi đến đâu cũng nên
tránh xa. Hợp tác cần sự ngay thẳng, giám
đốc Linh bố thấy ngoài sự tử tế bên ngoài
không có sự ngay thẳng để tin tưởng.

Nghe bố nói, giám đốc Bình im lặng. Dự
án cần một sự lựa chọn khác.

Ông nội mất từ khi tôi còn nhỏ. Lúc ấy bà
nội tôi đã ở cái tuổi người yêu qua mắt
không ngó, người ghét qua tai không giữ

trong lòng, ngày cũng như đêm lúc tỉnh lúc mê.
Bố mẹ tôi đi làm ăn xa. Tôi giờ ba mươi tuổi, bẻ
cằm lợn chẳng cần rạch, có bằng cử nhân
ngành ngân hàng, từng có việc làm song bỏ, chỉ
quanh quẩn ở nhà với bà nội và luẩn quẩn với
trò chơi chữ nghĩa, cái trò đã hành tôi từ ngày
còn học phổ thông. Ngày ấy, khi tôi làm thơ gửi
báo Nhi đồng, bài được in, được nhận nhuận
bút, được thầy cô khen, bạn bè mắt tròn mắt
dẹt.

Đợt thi tuyển nhân viên ngân hàng vừa qua
đã tát vào mặt tôi một cú choáng váng về lòng
tự trọng. Trong ba mươi người thi lấy năm người
kết quả lấy từ cao xuống thấp, tôi xếp thứ sáu.
Thất vọng chưa! Bao nhiêu công lao bốn năm
đại học, ôn thi mấy tháng thuộc như cháo đều
đổ xuống sông xuống biển. Qua bao nhiêu
nghề, cũng có tí năng khiếu viết văn mà vẫn thất
nghiệp, biết nở mày nở mặt với dân bản ở chỗ
nào, biết nói năng với bạn bè ra sao? Chờ đến
năm sau không biết có chỉ tiêu không? Thôi thì
lại lao vào đường viết văn.

Hôm nay tôi dậy sớm, tắm gội sạch sẽ, xức
nước hoa nức mũi, chè Thái ngon, thuốc lá ba
số, bút bi, sổ tay mới cứng mở sẵn trên bàn,
trong lúc đầu óc thăng hoa tôi quyết viết ra
những gì đã ghim trong đầu. 

Khi tôi ngồi vào bàn định múa bút thì bà tôi
đi vào, móm mém nói: 

- Cháu không đi làm à?
Tôi ngớ người, bực bội:
- Cháu bỏ công ty rồi. Bà yên lặng cho cháu

viết văn.
Bà tôi giơ cái gậy khua khua: 

- Bà đã gần một trăm tuổi chưa thấy ai trong
bản làm nghề văn, cháu dở chứng, học ngân
hàng lại đòi làm nhà văn.

Bị mắng oan tôi ném sổ tay ra sàn nóng
mặt: 

- Học nghề này làm nghề kia là bình
thường, bà đừng nói nữa cho cháu nhờ. 

Bà nhẫn nhịn chống gậy lọc cọc ra phía cầu
thang. Tôi nhìn trong nhà mình, ngôi nhà sàn
chẳng có gì đáng giá ngoài cặp sừng nai trên
vách, tôi bồi hồi. Ngày còn nhỏ, khi ngồi học
ngẩng đầu lên là thấy cặp sừng nai lủng lẳng,
mạng nhện nhằng nhịt, bồ hóng đen nhẻm.
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Thấy cặp sừng “nguyên bản” thô
mộc treo trước mặt tôi cứ thấy
nó hãm hãm thế nào ấy, nhất là
khi một thầy phong thủy đến nhà
chơi nói với bố: “Trong phòng
khách treo sừng nai, hươu đã
chết là âm khí nặng. Một bên
treo thanh kiếm, một bên khẩu
súng kíp lại càng tạo nên sát khí,
thường gặp rủi ro. Ông gỡ xuống
đi!”. Bố tôi vô thần, nghe ông
khách nói chỉ vâng, còn mấy thứ
đó ông cho là chuyện vặt, để ở
đâu vẫn để đấy. Vừa rồi bố làm
ăn góp vốn với bạn nhưng bị lừa
hết, từ vụ đó chắc bố gỡ cặp
sừng nai, kiếm, súng khỏi vách.
Nhưng gỡ đi đâu, vì sao, còn cất
trong nhà không thì tôi chịu. Nói
cái sừng nai không đáng giá
cũng không phải, bây giờ rừng
núi phá tan hoang, thú rừng
hoặc bị bắn, bị sập bẫy, hoặc
trốn tiệt sang Lào, sang Miến
Điện, đố ai tìm được cái sừng
nai dù nhỏ như ngón tay ở đất
này. “Ít nhất cũng là sản phẩm kỷ
niệm về rừng núi”, nghĩ vậy tôi
trèo lên gác lục tung đồ đạc, quả
nhiên tìm thấy cặp sừng nai
quen thuộc. Trông cái sừng nai
cũ kĩ nhưng cân đối cong vút,
mỗi chạc có ba nhánh rất đẹp tôi
nảy ra ý định tân trang lại. Tôi
mang cái sừng đến nhà ông thợ
mộc trong bản, nhờ sửa sang,
véc ni bóng loáng rồi mang về
nhà phơi khô, treo lên chỗ cũ,
biết đâu còn có lúc cần đến. 

*
Cuối năm kỳ thi tuyển dụng

nhân viên ngân hàng lại đến. Tôi
rút kinh nghiệm tự dặn mình
soát lại quá trình chuẩn bị có sai
sót gì không. Khỉ già biết cành
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cây cong, tôi thi hỏng một lần nên thấy mất tự tin. Lần thi này là
cuộc thi sinh tử kiếm cần câu cơm, không phải như thi học sinh
giỏi ngày trước. Có việc làm là tậu trâu lấy vợ làm nhà, bố mẹ
mát mặt, mà biết đâu có thể bà hết bệnh cũng nên.

Tôi bước vào phòng thi với gánh nặng đè trên vai. Mặt tôi
lạnh như gà bị cúm. Cầu thủ bóng đá dữ dằn đến thế mà chơi
bóng như nghệ sĩ chơi đàn thì tôi phải giữ cái đầu lạnh, cần hâm
trái tim nóng lên để đá thắng trận này. Nghĩ vậy tôi làm bài thi tự
luận và phỏng vấn một mạch. Tôi đã mang hết sức để trổ tài. 



Bước ra phòng thi thấy mình lòng thơi thới
nhưng về nhà tôi tìm mãi không thấy bà. Khổ
thế, hồi này bà mắc bệnh lẩn thẩn, bác sĩ bảo
bệnh bà bị bệnh mất trí nhớ, hàng ngày cứ
không có ai để ý là bà đi lang thang. Tôi chạy
vội ra ngoài bản, thấy bà mang cặp sừng nai
quấn trong cái khăn piêu, tay vỗ vỗ, miệng lảm
nhảm kiểu như ru trẻ con. Tôi đến kéo tay bà: 

- Về nhà đi bà ơi!
- Đừng, lặng im cho ải pú (ông nội) ngủ”
Tôi chỉ vào cái sừng: 
- Bà ơi, có ai đâu. 
Bà giằng tay ra, vỗ vỗ vào cái sừng nai: 
- Im nào, ải pú đang ngủ đấy.
- Vâng, về nhà đi cho ông nội ngủ. - Tôi dỗ

bà thế bà tôi mới chịu về. 
Chưa hết hồn hôm sau tôi có việc lên

huyện, khi về đến nhà tôi bắt gặp bà đang khóc
thảm thiết, người rũ ra như cò gặp bão: 

- Ải pú đâu rồi, trả ải pú cho bà. 
Tôi lật đật vào nhà: 
- Đây rồi, ải pú nằm trong nhà đây. - Tôi đưa

cho bà cốc nước to - Bà uống nước đi đã. 
- Bà đi tìm ải pú cả ngày mà chưa thấy. Bà

đã ăn uống gì đâu, đói toát mồ hôi hột. 
Tôi chỉ đầu giường những đống chăn đệm,

những cái ếp, cái bem mấy cái hòm lộn xộn: 
- Ồ, ông đây bà tìm làm gì. 
- Được. Để im cho ải pú ngủ.
Dìu bà lên giường, giấc ngủ đến nhanh. Tôi

vừa bỏ vào cốc một viên an thần cho bà uống.
Bác sĩ dặn khi căng thẳng nhớ cho bà uống
thuốc. Mấy hôm nay hai bà cháu đều căng
thẳng. Cháu lo đi thi còn bà thì như người mộng
du, đi tìm cái sừng nai cho là người thân, làm
sao mà tìm được. Cả cuộc đời bà tôi như người
đeo lù cở ngược dốc, ông tôi mất sớm, bố mẹ
tôi đi làm ăn xa, bố lại nghiện rượu, chẳng giúp
được nhiều, gần đây bố đang dính vào vụ làm
ăn đổ bể gì đó rất ít về nhà, mà có về thì như
chuồn chuồn đạp nước. Vì thế bà cháu cũng
khổ lây. Trẻ cậy cha, già cậy con nhưng bà thì
phải cậy cháu nội. 

- Bà nghỉ đi, ngủ say đi bà ạ, cháu cũng mệt
mỏi, thi thố căng như suối lũ cháu sẽ ngủ một
giấc thôi.

Tôi đang nằm nghĩ ngợi lung tung thì bố gọi
điện về dặn: “Người ta nói nhao lên thằng này

đỗ vào ngân hàng, con nhà kia đỗ vào kho bạc.
Mày chạy đến nhà bác Vinh hoặc chú Diên hỏi
xem, hai bác cũng quan tâm nhà ta lắm”. Tôi
giãy nảy lên: “Đến nhà bác nào? Đến nhà sếp
mà tay không bắt giặc à?”. Bố tôi bảo tắt máy.
Bố tôi vẫn như thế, uống rượu là rút máy ra dặn
việc này việc kia, nhiều khi nói chuyện điện thoại
chưa xong đã tắt máy. Bố uống rượu nhiều làm
cho thần kinh không ổn, tôi quen rồi chẳng bực,
chỉ lăn tăn có đến nhà sếp không, cuối cùng cho
mắt dừng lại ở cặp sừng nai.

Chừng mọi người cơm nước xong tôi lấy
cặp sừng nai cho vào bao tải, buộc chặt sau xe
máy lên đường. Đến nhà ai đây? Hai nhà đối
điện, cũng mấy tầng, cổng to cửa khóa. Không
thấy ai đi chơi hay đi thể dục mà hỏi, chỉ thấy vài
cái xe hơi khựng lại, mấy người bước xuống
trước cửa bấm chuông. Có người ra mở, lại
đóng ngay. Tôi quan sát vài người cũng im lặng
và vội vàng quay ra đến nhà đối diện bên
đường. Như đã lập trình, không ai nói với ai một
lời. Nhìn theo mấy người đi trước tôi dắt xe rách
đến cổng rồi bấm chuông. Một lát có người mở
cổng, tôi chưa kịp nói, thì người kia hỏi luôn:
“Cháu hỏi nhà chú Diên phải không?”. “Dạ!”.
“Đối diện bên đường kia kìa”. Thế ra nhà này
sáng đèn là bác Vinh, cũng làm lãnh đạo ngân
hàng vừa nghỉ hưu mấy tuần nay.

Nhà đối diện bên đường kia kìa! Đúng nhà
dưới hàng cây xanh um là nhà chú Diên giám
đốc. Tôi bấm chuông, một người phụ nữ mặt
hoa da phấn mặc mặc bộ đồ lụa ra mở cửa:
“Cháu hỏi nhà ai?”. Tôi ngập ngừng: “Đây là nhà
chú Diên phải không ạ?”. Người đàn bà nhìn
vào bao hàng sau xe máy nói: “Phải, nhưng chú
đi tiếp khách chưa về, có việc gì nói với cô”. Tôi
mở bao hàng nói: “Cháu có tí quà quê tặng chú
Diên. Cháu là Chựa. Cháu nội bà Sam. Nhờ chú
xem điểm đầu vào cho cháu”. “Cháu yên tâm” -
Người bàn bà cầm bao sừng nai đi vào, không
quên cài cổng.

Đúng là trò đùa của số phận, dù cố gắng hết
sức, cẩn trọng hết sức, tôi vẫn trượt kỳ thi lần
này. Không biết cụ Tú Xương hỏng thi cay đắng
thế nào còn tôi thì như vào hang cụt. Tôi đốt hết
sách vở dặn lòng chặt ngón tay mà nhớ lần sau
và mãi mãi không đi vào con đường thi thố, công
danh. Đường đời mênh mông không làm thầy
thì mình làm thợ, tôi sẽ mở cho mình con đường
đi vào cuộc sống bằng lao động sản xuất, dù cay
nhưng không đắng, đã dám đốt sạch sách vở
thì không còn gì để suy nghĩ nữa. Tại số phận,
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tại học tài thi phận, tôi vớ lấy chai rượu rót ra
cốc nhắm với nỗi đau, men rượu tê tê làm lòng
tôi dịu nỗi buồn. Tôi đâu biết sau hôm tôi sang
nhà chú Diên mấy hôm, tối cuối tuần ấy, như
thường lệ sau bữa cơm gia đình chú Diên đang
chuyện trò vui vẻ thì vợ chú bảo chồng: “Mấy
hôm trước có cháu Chựa gửi cái sừng nai nhờ
anh xem điểm thi đầu vào cho cháu”. Vừa nghe
vợ nói chú Diên đã nổi giận: “Đã bảo không lấy
của ai một cái gì, của biếu là của lo, của cho là
của nợ, cô để cho tôi sống thanh thản”. Thấy
chồng nóng tính, cô vợ ngúng ngẩy định vào
nhà trong, chú Diên gọi giật lại hỏi: “Thằng bé
ấy tên gì nhỉ? Cháu nội bà Sam phải không?” rồi
chú Diên thốt lên “Chết rồi, êm Sam cả đời tôi
không bao giờ hết nợ”. Nói rồi chú Diên mở cửa
ga ra lấy ô tô phóng đi. 

Ngoài cổng tiếng còi ô tô, ánh đèn pha soi
sáng cả gầm sàn. Muộn rồi ai đến làm gì? Bà
dùng gậy khua khua lần xuống cầu thang rồi ồ
lên: 

- Chao ôi! Làm sao mà công đến nhà gà à?
Chựa ơi chú Diên đến nhà!

Chú Diên cầm tay bà dìu lên cầu thang vừa
đặt cái sừng nai trên bàn nói: 

- Êm gia (bà nội) vẫn nhớ đến con à. Bận
quá con chưa đến thăm êm gia.

Tôi đang uống rượu ngất ngưởng một mình
thấy chú Diên vội giấu chai rượu xuống dưới
bàn. Chú Diên cười nói: 

- Cứ giữ nguyên hiện trường. Cháu rót ra
đi, chú có đồ ăn đây, đi họp Lào Cai bạn cho thịt
nai khô và hoa quả, mời êm gia cùng nếm thử. 

Tôi rót rượu, chú Diên bày các thứ ra bàn.
Bà nhấp một ngụm chê: 
- Rượu gì mà cay thế, bà chỉ ăn hoa quả

thôi - Rồi bà lấy chùm quả nhãn đi ra ngoài. 
Tôi xoay xoay chén nói: 
- Chú ơi cháu buồn quá. Cháu trượt thi rồi.
Chú Diên chỉ cặp sừng nai trên bàn, giọng

nghiêm: 
- Chú đến trả cặp sừng nai, cấm cháu làm

cái trò quà cáp biếu xén nhé, mà chú cũng
thông báo cho cháu một tin vui, tuần qua hội
đồng phúc khảo làm việc, chú chỉ đạo những
trường hợp học lực khá, giỏi đều chấm lại.
Cháu không những không trượt, mà thừa điểm
đậu, kết quả của cháu là chính xác, trời không
quên cháu đâu.

Nghe chú nói tôi tỉnh hẳn rượu, tròn mắt,
thốt lên: 

- Cháu đỗ?
- Danh sách niêm yết cháu chưa xem à?
- Vâng, vâng, cháu tưởng hỏng thật nên

không xem.
Chú Diên cười khà khà:
- Chú dự kiến bố trí cháu làm mảng thống

kê báo cáo giúp chú, cháu làm việc này tốt.
Tôi hồi hộp:
- Dạ, vâng. Nhưng sao chú biết cháu làm

tốt?
Chú vỗ vai tôi:

- Chào nhà văn tương lai. Chú vẫn đọc bài
của cháu trên các báo, cháu viết văn tốt thì làm
mảng thống kê báo cáo tốt chứ?

Được khen viết văn tốt tôi như cất cánh,
đúng là chú Diên bận rộn mà vẫn ham đọc sách
báo: 

- Vâng, cảm ơn chú!
Bà vào nhà từ lúc nào không biết vồ lấy cái

sừng nai trên bàn như sợ ai lấy mất. Bà quấn
vào khăn piêu ôm chặt trong lòng: “Đây rồi, ải
pú của bà đây rồi”. Bà ôm mãi cái sừng nai đi
vòng vo trong phòng như ru ai ngủ. Chú Diên
mặt đỏ bừng, hai mạch máu ở thái dương phập
phồng, chú nhìn bà và tôi chằm chằm nói một
mạch như người lên đồng:

- Ông Sam là ông nội của cháu và ông Dinh
là bố của chú hai người đều khỏe nhưng nghèo
nhất bản nên rất thân nhau. Ngày ấy bản
mường nằm trong sự cai quản của bọn phìa tạo,
mà đã là phìa tạo thì ở đâu cũng tham lam, cũng
lấy của cải, dựng luật lệ để trói dân. Bản mình
đời nối đời chịu sự đè nén, cướp bóc của cha
con Tạo Chiến, kẻ coi thú trong rừng, rau trên
núi, lúa trên ruộng, cây quả trong vườn đều là
của chúng, muốn ăn muốn ở thì phải nộp tô nộp
thuế, không thì phải chết đói chết rét hoặc ra
khỏi bản. 

Không chịu nổi sự bóc lột hà khắc của Tạo
Chiến và cũng để tồn tại bà con dân bản bảo
nhau lách luật lách lệ, che đỡ cho nhau vào
rừng săn trộm, hái trộm rau, măng, tìm nấm
hương, mộc nhĩ. Một hôm ông Sam bèn bàn với
ông Dinh: 

- Tao muốn vào rừng bắt nai nhưng đũa một
chiếc không gắp được, mày theo tao không? 
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- Được, sợ gì, thú rừng của trời của đất, của
dân mà bọn phìa tạo cứ coi như của nhà chúng,
đối đầu thì không dám chứ tránh được mặt
chúng ta cứ làm. -  Ông Dinh đáp.

- Tao biết trên suối Nậm Pắt có con nai đực
về, to lắm, cứ lên chờ phục thế nào cũng gặp.

- Nhưng bắt bằng cách nào? - Ông Dinh
hoài nghi. 

- Ta đặt thòng lọng thì tốt hơn, dùng súng
kíp tiếng nổ làm động rừng, bọn nó biết, tối nay
cuối tháng tối trời ta lên suối Nặm Pắt thế nào
cũng được ăn.

- Sao mày nói như đếm nhím trong hang?
Ông Xam đưa cuộn dây da trâu trước mặt:
- Ba đêm qua tao lấy cỏ non trộn muối nhử,

giống nai nghiện món này, kiểm tra thấy dấu
chân nai to gần bằng bát cơm, cỏ và muối đều
liếm hết nhẵn. Đi thôi, dây thòng lọng, cây sào
bật… chuẩn bị cả rồi. 

Quả nhiên gần sáng hai người khiêng con
nai về nhà, vì ông Sam có vợ và con nhỏ nên
ông Dinh nhường cả chỉ lấy một đùi sau, còn lại
ba đùi nai, kể cả đầu nai, đuôi, bộ da để cả cho
ông Sam. Đúng là không gói được khói lửa, buổi
trưa hôm ấy tạo bản và hai thằng lính súng ống
lăm lăm bước lên cầu thang nhà ông Sam.
Thằng Xiên, lính đồn lật tung đống chăn đệm bê
cái đùi nai lên cười như ma làm: 

- Thưa tạo bản đống thịt nai còn lù lù như
đống cứt trâu đây!

Tạo bản trừng mắt quát: 
- Thằng Sam dám cầm cổ rắn hổ mang,

hôm nay tao bắt quả tang giết nai của bản. - Hắn
cười khẩy rồi ra lệnh cho bọn lính - Chúng mày
bắt thằng Sam và mang cả thịt nai lên đồn
Phong Tho xử tội. 

Thằng Xiên, hạng người mồm bôi mỡ, ruột
cắm chông là con cháu nhà tạo song nhà lại ở
cạnh nhà ông Sam, biết tính ông Sam nhiều lần
chống lại Tạo Chiến nên ngấm ngầm theo dõi,
nhà ông Sam có khách giết một con gà con nấu
măng chua cũng không qua mắt cú vọ của nó. 

Ông Sam bị bắt lên đồn tra khảo tội bẫy
được nai không báo quan. Hồi đó bắn được
một con nai phải nộp cho quan một đùi sau,
một thăn to, một thăn trong, hai thăn dính vào
nhau (thăn teo) và một tảng thịt to, ngoài ra nộp
thêm bộ da và đuôi. Đuôi nai là đặc sản, người
Thái đã xếp “đuôi nai, bầu vú, thú chửa” là của
ngon. Tạo Chiến tia mắt đỏ như máu chỉ ba

toong vào mặt ông Sam đe: “Mày bẫy nai to
không khai báo, tội đáng chết, tao nhắc lại cho
mày biết lệ bản đừng quên, luật mường phải
nhớ” rồi tra khảo bắt ông khai ra người săn
trộm cùng nhưng ông kiên quyết không khai,
chỉ nhận một mình làm. Tạo Chiến bắt ông nộp
phạt mười hai đồng bạc trắng, tương đương
một con trâu đực, ông không có bạc trắng bọn
lính đánh ông nhừ tử rồi tống giam. Sáng hôm
sau thằng Xiên dẫn ông ra cổng đồn bắt đào
một đoạn giao thông hào rộng một mét, sâu hai
mét, dài năm mét. Nó còn dọa: “Làm không
xong thì đấy là nhà mồ của mày”. Đến chiều
thằng Xiên vác khẩu cạc bin đến vênh mặt lên:
“Mày chỉ đào được một đoạn như chó giẫy chết
thế à?”. Ông Sam người bẩn như trâu đất, chui
dưới hào lên, ánh mắt lóe lên tính ăn thua với
thằng giặc này nói: “Chúng mày không cho tao
ăn uống gì thế này thì mười ngày làm cũng
không xong đoạn này”. Thằng Xiên giơ một
chân dứ dứ chỉ vào đống đất mới đào nói: “Mày
ăn no nậm pịa nai còn đòi ăn cơm uống nước
à, cho mày ăn đất”. Chỉ chờ hắn nói thế ông
Sam chồm lên giật khẩu súng, dí sát ngực
thằng Xiên nghiến răng bóp cò, ngay lập tức
phía vọng gác trên đồn khẩu súng máy nổ một
tràng dài chát chúa, ông Sam chạy được mấy
bước rồi gục xuống. 

- Thì ra là thế! - Tôi hết nhìn cặp sừng trên
tay bà nội lại nhìn chú Diên.

Chú Diên bảo:
- Mẹ chú bảo ngay đêm ông cháu mất bố

chú đến xin phép thắp hương cho bạn rồi lấy
cặp sừng nai đẽo đẽo khắc khắc gì đó rồi trả lại
cho bà cháu. Sau đận đó bố chú bí mật đi theo
Việt Minh, ba tháng sau bố chú dẫn bộ đội đánh
tan đồn Phong Tho thanh toán món nợ với bọn
giặc. Năm năm sau bố chú hy sinh tại chiến
trường Lào, lúc đó chú chỉ mấy tuổi nhưng vẫn
nhớ như in lời kể của mẹ. Giờ chú cháu mình
tìm xem bố chú đêm ấy làm gì với cặp sừng nai
nhé!

Tôi sốt sắng nghe chú Diên, hai chú cháu
hí hoáy lấy xà phòng, xăng và dùng dao làm
sạch mấy lớp véc ni, sơn, bột bả và keo thì thấy
mặt trong hộp sọ xương nai nhiều chỗ bị mối
mọt nhưng còn thấy rõ dòng chữ Thái: “Nợk
mướngk thuk hươnk” (nợ nước thù nhà). Nhìn
dòng chữ chú Diên bần thần, ngơ ngác, tôi thì
run lên bần bật, còn bà tôi ôm chặt cái sừng nai
vào lòng khóc nức nở: “Các ải pú ơi…”   
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Thời kỳ cuối thế kỷ XVII và XVIII, Lạng Sơn
có hai sự kiện được coi là đã tạo nên
những dấu ấn sâu đậm trong lịch sử của

tỉnh. Đó là sự khai mở đô thị thương mại Kỳ Lừa
và việc phát hiện, tôn tạo các danh lam thắng
cảnh nổi tiếng trên địa bàn trấn lỵ. Ngày nay, đa
phần giới nghiên cứu lịch sử cho rằng đó là
những cuộc “cải cách” lớn về kinh tế và văn hóa
làm thay đổi đáng kể bộ mặt, đời sống kinh tế
xã hội của tỉnh thời kỳ đó. Hai sự kiện quan
trọng này gắn liền với tên tuổi của Tả đô đốc,
Hán Quận công Thân Công Tài và danh nhân
Ngô Thì Sĩ - những vị quan Trấn thủ tài năng
của Lạng Sơn. Có thể thấy, công cuộc kiến tạo
ấy ít nhiều đều mang dấu ấn của hoạt động
truyền thông.

Lạng Sơn dưới thời Trấn thủ Bắc đạo
Thân Công Tài

Thời kỳ này, như bối cảnh chung của đất
nước, sau những biến động của lịch sử, đất
nước trở lại yên bình, kinh tế thương mại rất
phát triển với sự xuất hiện của các đô thị cổ nổi
tiếng là kinh kỳ và phố Hiến. Lúc này, Lạng Sơn
cũng chuyển mình theo nhịp phát triển chung
của đất nước. Là một “trọng trấn” ở cửa ngõ
biên cương phía Bắc, giao thương của Lạng
Sơn có nền tảng phát triển từ rất sớm. Theo
Giáo sư Trần Quốc Vượng, từ thời Tiền Lê, thời
Lý (Thế kỷ X, XI), trại Vĩnh Bình hai bên bờ sông
Kỳ Cùng đã là nơi diễn ra các hoạt động trao
đổi, buôn bán rất sôi động, người Giao Chỉ
mang hương, ngà voi, sừng tê giác đổi lấy các
thứ vải vóc. Đó chính là tiền thân của phố chợ
Kỳ Lừa, Đồng Đăng hiện nay. Trải qua nhiều thế
kỷ, Kỳ Lừa dần trở thành trung tâm buôn bán,
giao thương quan trọng của ta và Trung Quốc ở
nơi cửa ngõ đất nước. Các tư liệu cổ cho thấy,
thương nhân Trung Quốc đã qua lại mua bán,
trao đổi hàng hóa và cư trú ở đây. Tuy nhiên,
đến trước thời điểm Thân Công Tài lên làm

quan Trấn thủ ở Xứ Lạng thì vùng đất phía Bắc
sông Kỳ Cùng vẫn là gò đồi hoang vu, cây cối
rậm rạp.

Thân Công Tài là một võ quan dưới thời vua
Lê - chúa Trịnh. Quê ông ở xã Như Thiết, huyện
Yên Dũng, phủ Lạng Giang xưa, nay là thôn
Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang. Năm 1667, ông được thăng làm Đề
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Bia đền Tả Phủ tạo tác năm 1683 khắc ghi công
đức tạo dựng, mở mang phố chợ Kỳ Lừa của Tả đô
đốc Hán quận Công Thân Công Tài



đốc đạo Kinh Bắc (lúc này gồm Kinh Bắc, Thái
Nguyên, Lạng Sơn) kiêm đặc trách Trấn thủ
Lạng Sơn, cai quản một vùng đất rộng lớn ở
Đông Bắc Tổ quốc. Là người có tài thao lược,
có tầm nhìn xa, rộng - nhận thấy vị thế và tầm
vóc của trấn lỵ Lạng Sơn, ông đã cho san đồi
bạt núi, làm nên 7 con đường. Từ đó lập nên 7
phố phường cho nhân dân làm ăn, buôn bán.
Đó chính là sự khởi đầu của sự phát triển đô thị
Lạng Sơn thời kỳ đó. Theo tác giả tham luận,
việc mở mang, tạo lập đô thị Lạng Sơn thời kỳ
đó xuất phát từ hai lý do chính sau:

- Một là: do nhu cầu mở mang phát triển
giao thương. Cư dân bản địa và thương khách
cần có không gian, môi trường cùng cơ sở hạ
tầng tốt để thuận lợi cho việc làm ăn, buôn bán
của họ.

- Hai là: Trấn lỵ Lạng Sơn không chỉ là
trung tâm chính trị của tỉnh mà còn là nơi đón
tiếp sứ thần hai nước Việt Nam, Trung  Quốc.
Nơi đây được quy định là trạm nghỉ, diễn ra
những nghi lễ ngoại giao quan trọng nên việc
xây dựng, phát triển đô thị ở nơi cửa ngõ Tổ
quốc là cần thiết, thể hiện “bộ mặt”, thể diện của
đất nước trong con mắt sứ giả nước ngoài. Các
đoàn sứ giả của hai nước thường xuyên qua
lại, lưu trú tại nơi đây nên cần có cơ sở hạ tầng
phát triển tốt.

Việc xây dựng, phát triển đô thị thương mại
Kỳ Lừa dưới thời Thân Công Tài thể hiện ở các
khía cạnh sau:

- Làm đường sá, mở chợ tạo nên các phố
chợ cho nhân dân cư trú và buôn bán hàng hóa.
Đặc biệt là tầng lớp thương nhân người Việt và
người Hoa.

- Tạo cơ chế thu hút thương nhân buôn
bán như miễn giảm thuế khóa, dành khu vực
cư trú và bán hàng cho thương nhân, xây dựng
mối bang giao hữu hảo với Trung Quốc để
thuận lợi cho nhân dân hai nước qua lại làm
ăn, buôn bán.

Qua các tư liệu cổ như bia “Tôn sư phụ bi”
(Văn bia kính bầu sư phụ) lập năm 1683,
chuông chùa Thành (tạo tác năm 1697) và sau
này là bia cầu đá Kỳ Lừa (1724), chúng ta thấy,
tầng lớp thương nhân Hoa kiều ở Lạng Sơn thời
kỳ này rất đông đúc. Thương khách của 13 tỉnh
Trung Quốc đã hội tụ về đây làm ăn buôn bán.
Lạng Sơn cuối thế kỷ XVII đã mang dáng vẻ tấp
nập, phồn thịnh của phố xá, trên bến dưới
thuyền, trở thành trung tâm buôn bán sầm uất

ở vùng biên giới. Từ trấn lỵ Lạng Sơn có bến
thuyền, theo đường sông các thương nhân có
thể qua lại đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Năm
1717, khi chúa Trịnh chính thức cho người Hoa
cư trú ở 5 phố (trong đó có Kỳ Lừa) thì thương
nhân Trung Quốc đã đến đây lập nên các khu
phố riêng của mình để thuận tiện làm ăn buôn
bán, gắn kết cộng đồng gọi là phố Khách. Sách
Đồng Khánh dư địa chí (thế kỷ XIX) cho biết, tại
Kỳ Lừa có các khu vực cho người Khách (người
Tàu) cư trú. Phố Quảng Đông và Quảng Tây là
nơi tập trung thương nhân của hai địa phương
này sinh sống. Có lẽ các phố này đã manh nha
hình thành từ thời kỳ đó. Năm 1683, khi Thân
Công Tài mất, tưởng nhớ công đức của ông,
thương khách 13 tỉnh Trung Quốc và 7 phường
An Nam đã lập đền thờ, suy tôn ông là thầy, là
cha. Đền có tên là Tả Phủ, nằm ở ngay giữa chợ
Kỳ Lừa (nay thuộc phường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Lạng Sơn). Người đời sau đánh giá
rất cao tư tưởng giao thương của ông. Họ coi
đó là một nhà cải cách kinh tế, người khai mở,
đặt nền móng cho sự phát triển đô thị thương
mại của Lạng Sơn thế kỷ XVII. 

Lạng Sơn dưới thời Đốc trấn Ngô Thì Sĩ
Là một trọng trấn ở nơi cửa ngõ đất nước,

các vị quan cử lên cai quản Lạng Sơn đa phần
là những người tài giỏi. Những năm cuối thế kỷ
XVIII, Lạng Sơn lâm vào cảnh mất mùa, đói
kém, dân tình ly tán, nạn trộm cướp hoành
hành, chính sự lỏng lẻo... Tình thế trở nên hết
sức cấp bách. Cuối năm 1777, Ngô Thì Sĩ được
triều đình cử lên làm quan Đốc trấn Lạng Sơn.
Đó là một vị quan tài năng, đức độ và đầy nhiệt
huyết của triều Lê Trung Hưng. Ông sinh ra
trong một dòng dõi gia thế, nức tiếng văn
chương ở làng Tả Thanh Oai (tục còn gọi là làng
Tó), huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay là
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội). Những
năm ở Lạng Sơn, ông đã có rất nhiều công lao
trong việc khôi phục, chấn hưng kinh tế của tỉnh,
đề ra nhiều sách lược để giữ vững biên cương
Tổ quốc. Đặc biệt, ông là người đã phát hiện và
tôn tạo nhiều danh lam thắng cảnh của tỉnh. 

Lạng Sơn là nơi nhiều hang động, núi non
kỳ vĩ, cảnh quan sơn thủy hữu tình. Nhưng vẻ
đẹp ấy dường như mới chỉ hiện lên trong thơ ca
của các chính khách trên đường đi sứ hoặc tuần
du biên ải. Khi đến Lạng Sơn, Ngô Thì Sĩ rất say
mê với cảnh quan, núi non, hang động của xứ
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sở này. Những lúc rảnh rỗi, ông thường ngao du
sơn thủy, nghe nơi nào có cảnh quan đẹp là ông
thu xếp đến, không quản ngại lam chướng, hiểm
nguy. Từ đó đã phát hiện, định danh cho nhiều
cảnh đẹp ở khu vực Đoàn thành. Trên đường đi
kinh lý biên cương, ông cũng chọn nơi có cảnh
đẹp để dừng chân thưởng ngoạn. Ông là người
đã lựa chọn, tôn vinh tám cảnh đẹp nổi tiếng của
Lạng Sơn (Trấn doanh bát cảnh), sáng tác nhiều
thơ văn ca ngợi cảnh quan của xứ Lạng đề trên
vách đá động Nhị Thanh, chùa Tiên, chùa Tam
Thanh, núi Háng Slẹc (Văn Lãng), núi Nàng Tiên
(Tràng Định)… Đặc biệt, ông đã phát hiện, tôn
tạo động Nhị Thanh một cách hết sức bài bản,
đưa một hang động hoang vu, vô danh trở thành
một địa danh văn hóa. Dưới góc nhìn hiện nay,
ông là người đã có nhiều công lao trong việc đặt
nền móng cho sự phát triển du lịch của Lạng
Sơn. Năm 1780, ông mất do bị cảm, dân làng
Vĩnh Trại tôn ông là vị phúc thần, cùng nhau thờ
phụng. Từ đó, động Nhị Thanh trở thành điểm
đến của biết bao thế hệ du khách, văn nhân, các
vị sứ giả... Ngày nay, đó là một trong những di
tích trọng điểm của tỉnh, đã và đang thu hút
khách tham quan đến với Lạng Sơn. Có thể nói,
nếu coi Thân Công Tài là một nhà cải cách kinh
tế cuối thế kỷ XVII thì hơn 100 năm sau, chính
trường Lạng Sơn lại có thêm một gương mặt
xuất sắc trong cải cách văn hóa. Đó chính là
Ngô Thì Sĩ. Giữa họ có nhiều điểm tương đồng
trong sự nghiệp làm quan ở trấn biên cương. 

Dấu ấn truyền thông trong phát triển
đô thị thương mại thời Thân Công Tài thế
kỷ XVII

Hiện nay, chúng ta chưa tìm được nhiều
các tư liệu viết dưới thời Thân Công Tài mang ý
nghĩa quảng bá cho sự phát triển đô thị thương
mại ở phố Kỳ Lừa mà chủ yếu ở vào thời kỳ sau
đó. Truyền thông thời kỳ này chủ yếu dưới dạng
trực quan thông qua việc tổ chức sự kiện. Bên
cạnh đó còn có kênh thông tin viết về đô thị Lạng
Sơn của các sứ giả trên đường qua Lạng Sơn.
Dấu ấn này được thể hiện cụ thể như sau:

Lễ hội: Lễ hội là một trong những hình thức
truyền thông đặc thù của người xưa. Các kết
quả nghiên cứu cho thấy lễ hội đền Tả Phủ có
từ sau khi ngôi đền này được lập nên. Đây là lễ
hội mang tính chất thương nghiệp cầu tài cầu

lộc, mong muốn  làm ăn may mắn, phát đạt. Chủ
thể chính của lễ hội là thương nhân ở phố chợ
Kỳ Lừa. Lễ hội Tả Phủ gắn với các nghi thức thờ
cúng tưởng nhớ công ơn của Tả đô đốc Hán
Quận công Thân Công Tài, người đã lập nên
phố chợ, mở mang thương trường cho thương
nhân hai nước Việt Nam, Trung Quốc làm ăn
buôn bán. Lễ hội này quy mô, hơn hẳn các lễ
hội khác bởi tính chất “Phú quý sinh lễ nghĩa”
của tầng lớp thương nhân, trong đó có cả yếu
tố ngoại thương. Đặc biệt trong lễ hội này có trò
cướp đầu pháo cầu tài cầu lộc rất hấp dẫn. Đây
là trò chơi dân gian rất đặc sắc, hấp dẫn với sự
tham gia của nhiều người. Khi pháo nổ, vòng
đồng ở đầu quả pháo bắn ra, ai cướp được coi
như làm ăn may mắn quanh năm. Do chỉ có một
“đầu pháo” nên cuộc chơi diễn ra hết sức náo
nhiệt, gay cấn và vui nhộn. Hình ảnh dây pháo
cháy sáng, tỏa muôn tia sáng là biểu tượng cho
sự tốt lành, thịnh vượng được mọi người thích
thú đón xem. Không chỉ tầng lớp thương nhân
ở Kỳ Lừa, dân cư ở khu vực Đoàn thành mà du
khách thập phương đều muốn tham dự lễ hội
này để cầu tài cầu lộc. Trong đó chắc chắn có
cả những thương nhân Trung Quốc, thường
xuyên qua biên giới buôn bán, khách vãng lai.
Đây là lễ hội rất lớn, đặc sắc, với nhiều thành
phần tham dự, do đó tính phổ cập thông tin rất
lớn. Từ đó, công chúng sẽ biết nhiều hơn về
tầng lớp thương nhân ở phố Kỳ Lừa, các hoạt
động thương mại dịch vụ và sự hưng thịnh của
kinh tế thương mại nơi phố chợ. Qua đó có có
tác dụng tích cực trong việc thông tin, quảng bá
về đô thị Kỳ Lừa của Lạng Sơn.

Truyền thông qua thơ văn của sứ thần:
Sách Lạng Sơn Đoàn thành đồ cho biết, trên
đường đi, các sứ thần đều phải vào cáo yết ở
đền Kỳ Cùng. Ngày nay, địa điểm Cột đồng trụ
ở phía chùa Thành được xác định là nơi các sứ
thần qua sông để đi sứ Trung Quốc. Vậy phố
Kỳ Lừa nằm trên con đường đi sứ của các sứ
thần hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Ngay bên
kia sông là Đoàn Thành, trung tâm hành chính
của Lạng Sơn, nơi các sứ thần hai nước nghỉ
chân, làm việc, thực hiện các nghi thức bang
giao. Thời gian ở đây, họ thường đi thăm thú
phố phường, vãn cảnh tại các danh lam, cổ
tích. Dưới thời của Thân Công Tài, Lạng Sơn
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vẫn có các đoàn sứ giả qua lại. Thời gian
sau, khi đô thị Kỳ Lừa đã phát triển thì
dường như có một trào lưu sáng tác về
địa danh này. Các danh nhân: Nguyễn
Tông Khuê (Nguyễn Tông Quai 1693-
1767), Ninh Tốn (1744-1795), Phan Huy
Chú (1782-1840)... đều có những bài thơ
hay, được nhiều người biết đến viết về
phố Kỳ Lừa. Trong thơ văn của họ,
khung cảnh phố phường hiện lên rất
sầm uất, các hoạt động giao thương diễn
ra nhịp nhàng, sôi động:

Kỳ Lừa rợp bóng cây êm
Cửa the, nhà gấm vây thêm tứ bề

Khách thương buôn bán đi về
Cửa thông hai nước, chợ lề sáu phiên

(Sứ trình tân truyện - 
Nguyễn Tông Khuê)

Bên cạnh đó, nơi đây còn rất đông
vui, nhộn nhịp, hàng hóa dồi dào,
phong phú:

Văn thư xe ngựa đưa tay
Cửa nhà nối tiếp hàng bày lụa tơ

(Cảnh đẹp Kỳ Lừa - Ninh Tốn)
Nhà ngói, người tụ hội 
Sọt xanh, hàng hóa đầy
Ngược xuôi, đất qua lại
Phong vị mỡ màu thay

(Phố Kỳ Lừa - Phan Huy Chú)
Đó cũng là một cách phổ biến, lan

truyền thông tin về nơi đô hội này. Thơ văn
của các sứ giả viết về phố Kỳ Lừa dưới
thời Thân Công Tài hẳn là đã có, nhưng
còn ít được phổ biến. Do đó, cần tiếp tục
nghiên cứu tìm hiểu thêm.   

Dấu ấn truyền thông trong phát
triển du lịch, danh lam thắng cảnh thời
Ngô Thì Sĩ thế kỷ XVIII

Rất dễ nhận thấy, nếu như Thân
Công Tài mới chỉ chú ý đến việc mở
mang thương trường, chưa hướng tới
việc quảng bá thương mại, đô thị một
cách chuyên nghiệp thì Ngô Thì Sĩ lại rất
chú tâm đến hoạt động quảng bá tham
quan thắng cảnh. Với tầm nhìn xa rộng,
ông đã nhận thấy danh lam thắng cảnh
của Lạng Sơn sẽ là điểm thu hút đối với
du khách, văn nhân, tầng lớp Nho sĩ khi
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Động Nhị Thanh (phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn)
do Ngô Thì Sĩ phát hiện, tôn tạo.

đến trấn lỵ. Do đó, ông đã có nhiều động thái tích cực
để biến các danh lam thắng cảnh trở thành nguồn tài
nguyên văn hóa. Điều này thể hiện rõ ở các phương
diện sau:

Tìm kiếm, phát hiện, định danh các danh lam thắng
cảnh: Sau khi từng bước ổn định dân sinh, khôi phục
kinh tế của tỉnh theo trọng trách được giao, ông đã cất
công tìm kiếm, thăm thú các danh lam thắng cảnh ở
quanh nhiệm sở. Từ đó đã phát hiện một hang động đẹp
đẽ ở gần hang Tam Thanh. Ông lấy tên quê hương mình
đặt tên cho hang động là Nhị Thanh để tưởng nhớ làng
Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai của mình. Ông cũng
đến thăm động Tam Thanh, động Song Tiên để tận mắt
chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo của hang động. Trên
đường tuần du biên ải, ông cũng đã chọn được hai điểm
có cảnh quan đẹp đẽ là núi Háng Slẹc (thị trấn Na Sầm
hiện nay) và núi Nàng Tiên (xã Quốc Khánh, huyện
Tràng Định ngày nay). Cảm quan từ thực tiễn và đánh
giá từ góc nhìn cá nhân, ông chọn ra tám cảnh đẹp tiêu
biểu của trấn lỵ để tôn vinh: 

- Quán trọ Đoàn thành
- Phố chợ Kỳ Lừa
- Chân núi Thành Tâm
- Bến đá Kỳ Cùng
- Suối đá Nhị - Tam Thanh
- Hang động chùa Tiên
- Thôn xóm Hoành Đường
- Chòi canh Dương Trấn.
Để quảng bá cho những địa điểm này, mùa hạ năm

Kỷ Hợi (1779), ông đã làm bài thơ “Trấn doanh bát
cảnh” (Tám cảnh của trấn doanh) đề trên vách đá gần



cửa động chùa Tiên. Ai tới đây vãn cảnh cũng
dễ dàng đọc được. Có thể coi đây là một cách
“xếp hạng”, giới thiệu tổng quát các danh thắng
nổi tiếng trong khu vực trấn lỵ Đoàn Thành rất
độc đáo, sáng tạo của ông dễ thuộc, dễ nhớ và
dễ đi vào lòng người.

Tôn tạo các danh thắng, tạo nên các điểm
nhấn phục vụ sự thưởng ngoạn của du khách:
Sau khi phát hiện danh thắng, Ngô Thì Sĩ đã
chọn Nhị Thanh (do ông đặt tên) để tạo dựng
nên một danh lam thắng cảnh có sự kết hợp hài
hòa giữa danh thắng và di tích tín ngưỡng.
Động bên trái ông lập chùa Tam Giáo có các ban
thờ để thờ ba đạo: Nho, Phật, Lão. Động bên
phải là động Nhị Thanh với đình Duyệt Quân, Di
Ái đường (nơi có bức tượng phù điêu tạc chân
dung ông), ao Nhất Bích (ao trong biếc), am
Thạch Miên, bếp Trai Táo (bếp cơm chay), hiên
Thụy Tuyền (hiên ngủ bên suối), hang Giao
Long, hang Sân Khấu... Những cái tên ông đặt
đều rất ấn tượng, biểu cảm và lãng mạn. Mới
nghe qua đã thấy đẹp và muốn được thấy tận
mắt. Các di vật trong hang được ông bài trí một
cách khoa học, phù hợp, hài hòa với cảnh quan
thiên nhiên. Trên các  vách đá ở cửa động khắc
văn bia ghi lại các bài ký, thơ văn ca ngợi cảnh
đẹp Nhị Thanh của Ngô Thì Sĩ, Lê Hữu Dung.
Từ đó, du khách có thể dễ dàng cảm nhận vẻ
đẹp của thắng cảnh này một cách tường tận,
sâu sắc. Có thể nói, việc tạo dựng danh thắng
Nhị Thanh của Ngô Thì Sĩ cách đây hơn 200
năm đã được thực hiện rất bài bản, có chủ đích,
không khác ngày nay là mấy. Đến nơi đây, mỗi
người sẽ lĩnh hội được ý tưởng của người kiến
tạo di tích thông qua cách bài trí, giới thiệu trực
tiếp hoặc gián tiếp.

Lập văn bia giới thiệu di tích, danh thắng:
Ngày nay, lập bia, biển giới thiệu lịch sử của di
tích, danh thắng là một trong những nội dung
không thể thiếu được trong công tác tuyên
truyền, quảng bá. Ở thời điểm đó, để giới thiệu
lịch sử di tích Ngô Thì Sĩ đã cho khắc ở ngay
cửa động Tam Giáo một văn bia công đức cỡ
lớn (cao 202cm, rộng 170cm). Trong đó ghi lại
chi tiết toàn bộ quá trình tôn tạo chùa Tam Giáo
bao gồm thời gian phát hiện, nội dung tạo dựng,
vị trí, ý nghĩa của từng di vật tại di tích do ông
tạo nên. Tương tự, bên động Nhị Thanh ông cho
khắc bài Phú động Nhị Thanh do ông sáng tác
để nói về việc phát hiện ra hang động này. Lồng
vào đó là những cảm xúc, đánh giá cá nhân rất

tinh tế về vẻ đẹp của danh thắng. Qua đó giúp
khách tham quan di tích không chỉ hiểu một
cách tường tận về nguồn gốc, lịch sử của di tích,
danh thắng mà còn hiểu rõ ý nghĩa của từng di
vật có trong di tích. Đó cũng là một cách để lưu
truyền, quảng bá di tích một cách phổ biến,
thông dụng nhất thời kỳ đó. 

Tổ chức sự kiện: Sau khi hoàn thành tạo
dựng động Nhị Thanh, Ngô Thì Sĩ đã mở hội với
ý nghĩa khánh thành di tích. Hội mở trong 7 ngày
liền. Trong đó có việc thết đãi tiệc, tổ chức đàn
hát, vui chơi ở ngay trong hang động. Các tư
liệu hiện biết không nói rõ thành phần tham gia,
nhưng chắc chắn, với quy mô công trình, địa vị
của ông, hội có tham gia của nhiều người. Là
một vị quan Đốc trấn, khi hưng công tạo dựng
động Nhị Thanh, ông đã nhận được sự ủng hộ
về vật chất của rất nhiều người gồm con cháu
ông (Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Chí, Phan Huy
Ích...), quan lại ở các châu, các dòng họ thổ ty
có thế lực trong tỉnh như họ Vi, họ Hà, Nguyễn
Đình, Nguyễn Khắc... Do đó, khi khánh thành
hẳn là họ đã được mời, nhiều người trong số đó
đã có mặt để thăm thú công trình sáng tạo của
ông. Họ là những người có tầm ảnh hưởng
rộng, nhiều người là những nhân vật nổi tiếng
trong triều đình. Do đó, những thông tin về danh
thắng này dễ dàng lan truyền nhanh đến các địa
phương, về trung ương. Có thể nói, đó chính là
cách rất hiệu quả để danh tiếng của di tích, danh
thắng đến với công chúng trong và ngoài tỉnh. 

Bên cạnh đó, ông và những người cùng
thời đã sáng tác thơ văn ca ngợi cảnh đẹp của
Lạng Sơn đề trên vách động Tam Thanh, động
chùa Tiên như một cách để quảng bá các danh
thắng nổi tiếng của tỉnh.

Có thể nói, bằng các hình thức khác nhau,
các hoạt động truyền thông về đô thị thương
mại, di tích, danh thắng của Lạng Sơn thời
Thân Công Tài (thế kỷ XVII) và Ngô Thì Sĩ
(Thế kỷ XVIII) đã góp phần quan trọng vào sự
phát triển của Lạng Sơn thời kỳ đó. Trải qua
thời gian, tư tưởng, cách làm đúng đắn của họ
vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay.
Tên tuổi, những thành quả trong phát triển kinh
tế, văn hóa dưới thời Thân Công Tài, Ngô Thì
Sĩ mãi là niềm tự hào, là điểm tựa tinh thần để
các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bước cha
ông xây dựng Lạng Sơn ngày càng phát triển,
vững mạnh./.  
(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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HOÀNG HUY ẤM

Lượn nàng Hai

Nàng Hai vằng vặc dú chốn thiên cung
Cần đeo buồn bạ pận mươi (ớ) lồng
Piến lần ngọc nữ lồng dương thể
Ngòi tồng tiên nữ tựa bjoóc phjông.
Vui đuổi mọi cần vằn xuân mấư
Nhình chài vui hát nhộn tồng luông
Khóa phít slửa đào bjoóc rùng đeng
Nhình chài khay pác lượn giao duyên.
Vằn xuân bươn chiêng oóc hội xuân
Nưa pù mảy mác rộ bjoóc phjông
Ngòi hăn cảnh vật dú dương thể
Lục eng đếch ké cụng lỉn xuân.
Nưa đông ríu rít tiểng nộc khăn
Khẩư kheo hang cáy rộn noọc tồng
Nghị mà dương thể chắn đây quả
Lầm pặt slim slảy nhộn tơ hồng.
Viu xuân dương thể bố ái mừa
Chập chài mjoạc báo pây lỉn hội
Chài tuộng nhình hỡi dú tầư mà
Nàng Hai nhúm khua tồng nậư bjoóc.
Chắng cạ noọng dú moóc nưa pù
Đơn thân buồn bã pây oóc hội
Đông pja khảu khuổi bjoóc rủng đeng
Vạn vật dương gian tỏa rủng quang
Báo slao vui hát nhộn thuổn mường.
Slống Hai mừa phạ, slống Hai mừa
Cừn nòn ná đắc nghị bơ vơ
Ất mà dău Hai dá thâng phạ
Nghị mà buồn bạ slống Hai mừa
Pi lăng nàng Hai thèo lồng dương thể
Vui đuổi bản mường vui đuổi xuân.

Dịch:

Lượn nàng Hai

Nàng Hai vằng vặc ở chốn thiên cung
Một mình buồn bã tựa tuyết đông
Biến thành ngọc nữ xuống dương thế
Nhìn tựa tiên nữ tựa đóa hồng.
Vui với mọi người ngày xuân mới
Gái trai vui hát nhộn khắp đồng
Sắc thắm áo hoa tựa xuân sang
Gái trai vui hát kết tơ duyên.
Ngày xuân tháng Giêng đi hội xuân
Ngàn hoa sắc thắm níu non ngàn
Nhìn mọi cảnh vật ở dương thế
Trẻ già trai gái vui với xuân.
Non ngàn ríu rít chim hót vang
Lúa lên xanh biếc khắp ngoài đồng
Nghĩ về dương thế thật đẹp quá
Trong lòng rộn nở sợi tơ hồng.
Vui xuân dương thế không muốn về
Gặp chàng thanh cao đi chơi hội 
Anh hỏi em hỡi ở đâu về
Nàng Hai chúm chím tựa hoa nhú.
Anh ơi em ở núi mây ngàn
Một mình buồn bã đi chơi hội
Suối ngàn sắc thắm khắp mọi miền
Vạn vật dương gian tỏa hào quang
Gái trai vui hát nhộn khắp mường.
Tiễn đưa nàng Hai, tiễn đưa về
Năm canh thức giấc nghĩ bơ vơ
Một là nàng Hai về chưa tới
Buồn thương trong lòng xa vắng nàng
Sang xuân nàng Hai lại xuống dương thế
Vui với bản mường vui với xuân
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Nhìn lại liên hoan lần này, về nội dung
chương trình các đoàn nghệ thuật quần
chúng đều có tiết mục được trích đoạn

dân ca cổ chiếm đến 85% và được chỉnh sửa,
gọt giũa để đưa lên sân khấu, các nhân vật tích
truyện phản ánh được yêu cầu về nội dung, cả
về phục trang, vũ đạo, đạo cụ, lời ca hấp dẫn
thu hút người xem. Một số tiết mục đặt lời mới,
cải biên sáng tác dựa trên âm sắc giai điệu dân
ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, rất ít tiết mục
mang âm sắc giai điệu của tỉnh khác.

Qua các trích đoạn, tiết mục trình diễn cho
thấy đoàn nghệ thuật các huyện đều biết trích
các câu, đoạn, các bài dân ca cổ có tính nhân
văn, giáo dục hướng thiện con người, đả phá
những thói hư tật xấu. Dân ca là sản phẩm tinh
thần của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chay,
Kinh… trong quá trình lao động sản xuất khám
phá, chinh phục thiên nhiên để tồn tại qua nhiều
thế kỷ được giao thoa với những vùng văn hóa
lân cận đã sáng tạo ra vùng văn hóa phi vật thể,
trong đó có dân ca của các dân tộc tỉnh Lạng
Sơn rất đa dạng phong phú đặc sắc, ít có tỉnh
nào có được như: sli, cỏ lẩu, xiên tâng, đồng
dao của Nùng Phàn Slình, Nùng Inh, Nùng
Cháo, thầy pháp pựt. Lượn, phong slư, hát quan
làng, đồng dao, múa xiên đàn của người Tày. Lễ
cấp sắc 3 đèn 7 đèn gọi là “quả tăng”, lễ thăng

đàn 3 tầng 7 tầng 12 tầng “phảo tù thây lên
thang dao” pả dung, múa, hát ru của người Dao.
Lượn của người Sán Chay. Hầu đồng, chầu
văn, chèo của người Kinh… các loại hình dân
ca cổ của các dân tộc Lạng Sơn và một số thể
loại đã lấy cái trần tục để nhân cách hóa thành
cái linh thiêng mô tả về xã hội loài người, và lấy
cái linh thiêng để giáo dục lòng nhân văn cho
con người.

Dân ca cổ thường lấy hình tượng ở cõi hư
vô như tiên, phật, thần nhưng khi ta xem, nghe
lại thấy rất gần gũi với cuộc sống hiện tại. Có
thể nói các loại hình dân ca cổ đã biết biến cái
hiện thực thành hư vô thần linh để giáo dục tính
nhân văn cho con người khi ta nghe bài then
(Roọng thuông lồng vườn va mè byoóc) của
đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Văn Quan
thể hiện qua lời ca ngọt ngào rộn ràng đằm thắm
của nghệ nhân ưu tú Vi Thị Liên và tốp nữ quan
then gọi các thuông xuống vườn hoa của Mẹ
hoa (Hoa vương mẫu) để chăm sóc cho hoa bốn
mùa hoa ở ngũ phương (Đông phương, Tây
phương, Nam phương, Bắc phương, Trung
phương) để hoa ngũ phương nở rực rỡ.Hoa ở
đây ta thấy chẳng khác gì các vườn hoa ở trần
gian, rất bình thường, nhưng hoa ở vườn hoa
Mẹ hoa (Hoa vương mẫu) là hoa để đầu thai vào
các đôi vợ chồng mới xây dựng gia đình hoặc
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LIÊN HOAN DÂN CA TỈNH LẠNG SƠN
LẦN THỨ NHẤT NĂM 2020

HOÀNG HUY ẤM

Liên hoan dân ca tỉnh Lạng Sơn lần thứ Nhất năm 2020 được Uỷ ban nhân dân tỉnh
Lạng Sơn cho phép Hội Bảo tồn dân ca tổ chức nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng
chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) cũng là dịp kỷ niệm mười năm hoạt động của Hội
Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn (2010 - 2020).Liên hoan được Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch, Hội Bảo tồn dân ca tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan tổ chức với
sự tham dự của 11 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 11 huyện, thành phố cùng 310 nghệ
nhân diễn viên. Mục tiêu của Liên hoan dân ca là nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị các làn
điệu dân ca, nhạc, múa, các loại hình diễn xướng, các tích diễn trong nghi lễ dân gian. Đây
cũng là dịp để các câu lạc bộ, nghệ nhân, diễn viên được giao lưu học hỏi lẫn nhau, nhằm
bảo tồn nâng cao và phát huy giá trị loại hình ca, múa, nhạc, tích truyện trong sinh hoạt
cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới. Liên
hoan dân ca diễn ra từ ngày 3/8/2020 đến ngày 5/8/2020, với 51 tiết mục đầy đủ thể loại ca,
múa, nhạc, tích truyện phong phú, đa dạng. Liên hoan vinh dự đón đồng chí Dương Xuân
Huyên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đến dự và chỉ đạo; lãnh đạo một số ban ngành
của tỉnh, lãnh đạo các huyện và quần chúng nhân dân đến động viên, làm cho cuộc liên
hoan thêm phấn khởi.



đôi vợ chồng lâu ngày không có con (đang
pyấu) hoặc hoa xuống đầu thai ở trần gian bị
héo (con chết yểu) không nuôi được thì phải mời
quan then về làm lễ để xin Hoa vương mẫu đầu
thai. Khi trẻ ra đời cũng lập bàn mụ để cúng mụ
(Mẹ hoa) để Mẹ hoa trông giữ bảo vệ cho trẻ lớn
khôn đủ mười ba tuổi mới cho nhập họ hàng,
cộng đồng và mới được bỏ bàn mụ. Hoặc nam
nữ đã quá tuổi không lấy vợ, lấy chồng do số
đào hoa, nghĩa là khoăn (hồn) lạc vào vườn hoa
của các nàng tiên trông giữ, thấy ai cũng yêu,
chẳng biết lấy ai, hoặc bị cô thần quản hoặc bị
người âm yêu, vì vậy lại phải mời then đến cắt
số đào hoa. Vườn va Mè byoóc (Hoa vương
mẫu) như hư vô, nhưng lại rất hiện thực và có
tính nhân văn sâu sắc.

Bài then “Tàng mừa pyá lệ đẳm” của đoàn
nghệ thuật quần chúng huyện Tràng Định ta
thấy có thuật ngữ “đẳm”, có nghĩa là ông trưởng
tộc qua đời ba đến năm đời và những người
trong dòng họ mới qua đời đã thôi tang cũng
được gọi là “đẳm”, “đẳm ké”,“đẳm cón”, “đẳm
ón”, “đẳm lăng”. Ở đây nói lên một vấn đề khi
gia đình dòng họ có người bị hoạn nạn phải mời
then về để làm lễ giải hạn, then mời đẳm về giúp
cho quan then giải hạn cho gia đình được thuận
lợi, khi làm lễ xong gia đình đã bình an thì phải

làm lễ pyá đẳm.Trong thuật ngữ “đẳm” nói lên
đẳm về giúp quan then có nghĩa là thể xác các
đẳm không về được, chỉ có linh hồn về giúp,
như vậy người chết là chết về thể xác, còn linh
hồn vẫn ở Tây phương cực lạc, nơi đất phật, đó
là quan niệm của then.Trong các bài diễn xướng
khi hành lễ của các thầy mo, tào, pháp, then,
sliên đều nói đến linh hồn người đã mất. Điều
này nhà bác học Nga Ivan Petrovitspiavilov
(1849 – 1936) nghiên cứu về hệ thần kinh cao
cấp con người cũng khẳng định con người có
linh hồn và linh hồn vẫn tồn tại trong vũ trụ bao
la.Then có thể là nhà ngoại cảm giao tiếp được
với các linh hồn và hỏi các linh hồn mới biết gia
đình dòng họ có ai là người bị hoạn nạn và phải
làm gì để giải hạn. Điều này có vẻ như mê tín dị
đoan, nhưng đó là sự thật đang hiện hữu trong
đời sống tâm linh của nhân dân. Theo nhà bác
học Nga, đây là một hình thái khoa học về tâm
sinh học (thần giao cách cảm), chứ không phải
mê tín dị đoan, nhưng trường hợp nào thì chữa
bệnh bằng y học hiện đại, trường hợp nào thì
chữa bệnh bằng tâm sinh học, không nên nhầm
lẫn. Bài hát then của nghệ nhân Bế Trung Kiên
và Tường An của đoàn nghệ thuật quần chúng
huyện Tràng Định được hát ở điệu cao sơn, có
lúc sang lưu thủy rất hấp dẫn người xem, lột tả
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được cung bậc khi vào cửa đẳm, vừa linh thiêng
vừa rộn ràng tình cảm.

Mỗi loại dân ca mang một nội dung khác
nhau, cách diễn xướng cũng khác nhau như
múa xiên tâng của người Nùng, hoặc múa xiên
đàn của người Tày trong các đám hiếu, lễ khao
binh (khai quang) đầu năm, hay múa trong các
lễ hội làng như: múa an thổ công thành hoàng…
Liên hoan dân ca lần này có 4 bài múa xiên tâng
của 4 huyện: Văn Quan, Bình Gia, Chi Lăng,
thành phố Lạng Sơn. Xin trích hai điệu múa xiên
tâng để nhìn nhận đánh giá về nội dung, hình
thức, ý nghĩa của múa xiên tâng. Điệu múa xiên
tâng (lễ khai quang) của đoàn nghệ thuật quần
chúng huyện Văn Quan được tiến hành vào dịp
đầu năm mới để khao binh mã chuẩn bị đi hành
lễ cho cả năm như: cầu phúc, cầu an giải hạn,
cầu mùa màng tốt tươi, mọi nhà bình yên hạnh
phúc. Về trang phục của các thầy tào được in
hình các linh thần, phúc thần, nhân thần và các
vị thiên thần trên nền vải chàm xanh đen đội mũ
phật, có nghĩa là thay phật hành đạo đi cứu
nhân độ thế. Thanh la não bạt được gõ theo
nhịp 2/4 cũng có lúc gõ nhịp 2/4 và nhịp 4/4 kết
hợp thổi tù và hòa với thanh la não bạt xua đuổi
tà khí, đón ánh hào quang của đất trời cho vạn
vật sinh sôi nảy nở. Điệu múa xiên tâng của

đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Bình Gia lại
mang chủ đề “Khẩu xiều”, có nội dung là múa
vào chầu cửa vua (Ngọc Hoàng). Loại múa này
được múa trong đám tang, nhưng không phải
đám tang nào cũng được múa loại múa xiên
tâng này. Loại múa xiên tâng này chỉ được dành
cho những thầy tào cấp sắc ở bậc cao nhất khi
qua đời mới được múa, còn các thầy tào cấp
sắc ở bậc thấp, dân thường không được múa
loại múa xiên tâng này. Loại múa xiên tâng
“Khẩu xiều” là múa vào chầu cửa vua xin cho
linh hồn của thầy tào vào chầu và vua sẽ bố trí
một chức vị ở thiên giới như một linh thần. Do
vậy phẩm chất, tư cách, đức độ của thầy tào này
khi còn sống đã đi hành lễ nhiều cuộc đại lễ, kỳ
yên, giải hạn, cầu mùa rất uy tín trong nhân dân,
được nhân dân tôn kính, được các thầy mo,
thầy tào tôn lên làm sư phụ. Về phục trang thanh
la não bạt khi gõ thường ở nhịp 2/4, 6/8 pha lẫn
với nhịp 4/4 rất đặc biệt, phục trang cũng giống
như điệu múa xiên tâng của huyện Văn Quan,
nhưng lực lượng múa đông hơn, cách múa đa
dạng hơn.

Các nghi lễ trong dân gian thì nhiều, như
nghi thức nghi lễ hát quan làng của người Tày,
cỏ lẩu của người Nùng lễ “chỉn cha, ay cón hay
chấu tín”, lễ cấp sắc của người Dao rất phong

44
Văn nghệ

Số 324-10/2020 - Xứ Lạng

Tiết mục múa chầu “Cô bé Thượng ngàn” do các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ thành phố Lạng Sơn
biểu diễn.                                                                                       Ảnh: TUYẾT MAI



phú về nghi thức, nghi lễ, cách diễn xướng rất
đặc sắc.Trong bài lễ cấp sắc và hát pả dung của
người Dao của đoàn nghệ thuật quần chúng
huyện Lộc Bình mang một ý nghĩa rất đặc biệt.
Lễ cấp sắc có tên gọi là “Lễ 3 đèn, 7 đèn, 12
đèn”, lễ 3 đèn còn gọi là lễ đèn ba sinh, 7 tăng,
12 tăng “Lễ thăng đàn 3 tầng, 7 tầng, 12 tầng”
(phào tù thây – lên thang dao) là lễ cấp sắc của
các thầy người Dao bắt đầu được cấp sắc dùng
đèn ba sinh, thắp 3 ngọn đèn hoặc bằng nến
tượng trưng cho cấp bậc ở bậc một. 7 đèn còn
gọi là 7 tăng ở bậc cao và hết bậc là 12 tăng. Ở
bậc 12 tăng là thầy cao tay, làm được nhiều cuộc
đại lễ bình yên cho nhân dân, học hết được các
phép trong các lễ thăng đàn, được thần linh cho
phép thì mới được làm lễ thăng đàn 12 tầng.
Người được thăng đàn 12 tầng có thể lên đồng
nhập hồn để bắt ma trừ tà và làm các đại lễ. Lễ
cấp sắc quá tăng 12 tầng rất ít, có thể 50 đến 60
năm mới có một thầy đạt được cấp bậc này.
Trong lễ cấp sắc có nhiều cách diễn xướng, giai
điệu hát lúc mạnh mẽ, lúc như điếu văn, lúc như
lượn, có lúc hát pả dung (giao duyên). Về phục
trang cũng gần như phục trang trong múa xiên
tâng của người Nùng, thanh la não bạt chủ yếu
là kèn pí lè, bộ chuông, không sử dụng thanh la
não bạt như người Tày, người Nùng.

Trong các nghi lễ của các dân tộc tỉnh Lạng
Sơn còn có lễ kết hôn của thanh niên nam nữ
khi đến tuổi trưởng thành, các nghi lễ trải qua
nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên để tiến tới lễ
thành hôn của đôi nam nữ là thăm hỏi thông qua
một người giới thiệu gọi là “tâu” “tô”, có nghĩa là
nối, hỏi tên tuổi, ngày tháng năm sinh của nhà
gái, sau đó nhà trai mới đưa bản mệnh của
người phụ nữ đi xem số có hợp với con trai nhà
mình không, nếu hợp thì báo cho nhà gái biết và
định ngày đến dạm hỏi. Ngày dạm hỏi nhà trai
thường mang đi một ít thịt rượu đến nhà gái và
cho đôi nam nữ gặp mặt nhau gọi là “xem mặt”,
nếu đôi nam nữ đồng ý thì mới làm lễ tiếp theo,
lễ này chỉ có nhà trai và nhà gái trao đổi với
nhau. Sau đó mới đến các lễ ăn hỏi chính gọi là
lễ “tủ cằm”, hai họ nhà trai nhà gái tuyên bố chính
thức làm lễ cưới và định ngày hôn lễ.Trong tiết
mục lễ đưa đón dâu của đoàn nghệ thuật quần
chúng huyện Văn Quan, dù thời gian ở trên sân
khấu chỉ diễn ra từ 6 đến 7 phút, nhưng đã tóm
tắt được cả một cuộc lễ rất dài (giữa nhà trai và
nhà gái hát suốt một đêm mới kết thúc). Tiết mục
đưa đón dâu của huyện Văn Quan được đánh
giá rất cao, được công chúng nhiệt liệt vỗ tay tán
thưởng. Trong tiết mục này có mấy câu lượn làm
xúc động lòng người, khi cô dâu đội nón ra cửa

về nhà chồng, lúc này cô dâu mới nghĩ về công
ơn của bố mẹ nuôi dưỡng, mang nặng đẻ đau,
từ đây không còn ở bên để chăm sóc bố mẹ báo
đáp công sinh thành, tự thấy mình bất hiếu:

Vằn nẩy tội chúc mừa rườn khươi
Chúp nhằng slương căn chúp ná rời
Lục mừa rườn khươi pây mừa ná
Công cha nghĩa mẹ nắc tặm phya
Bất hiếu sloang cằm lục than roọng
Lạy pò lạy mè lục mừa khươi

Dịch:
Hôm nay đội nón về nhà chồng
Nón còn thương nhau nón không rời
Con về nhà chồng đi phía trước
Công cha nghĩa mẹ nặng như núi
Bất hiếu hai từ con xin nhận
Lạy cha lạy mẹ con về nhà chồng
Bài lượn đượm buồn gây xúc động lòng

người, nhưng lại có tính giáo dục cao về đạo
nghĩa của người con gái, được công chúng yêu
thích và vỗ tay tán thưởng.

Liên khúc sáo Mèo, sáo bầu, đàn môi, chợ
phiên mùa xuân trên bản Mông của đoàn nghệ
thuật quần chúng huyện Bắc Sơn do diễn viên
Đinh Quỳnh biểu diễn đã có nhiều thời gian tìm
tòi, học hỏi, khổ công luyện tập, thể hiện được
tính năng diễn tấu của mỗi loại nhạc cụ khác
nhau, phô diễn được kỹ năng, kỹ xảo, luyến láy
của sáo Mèo, đàn môi, mô tả về ngày hội chợ
phiên trên bản Mông được công chúng rất yêu
thích.

Pủ byoóc, pủ va của đoàn nghệ thuật quần
chúng thành phố Lạng Sơn, các diễn viên với
ngón đàn điêu luyện và lời ca trong sáng ngọt
ngào đã khắc sâu trong diễn xướng của lễ pủ
va, pủ byoóc được công chúng đánh giá cao.

Xênh zua xa lùa gau “Nhớ thương người
yêu”, tiết mục hát múa khèn của người Mông
đen (Mèo đen) của đoàn nghệ thuật quần chúng
huyện Tràng Định do diễn viên Tà Seo Hòa biểu
diễn đã kết hợp giữa múa khèn Mèo với nhiều
tình tiết và vũ đạo, tiết tấu đường nét uyển
chuyển, có lúc mạnh mẽ dứt khoát, có cả thế võ
trong múa khèn Mèo. Trang phục rất riêng biệt
so với các tộc người Mông khác, diễn xuất sinh
động thu hút người xem.

Tiết mục “Khuốp pi slíp nhì bươn” của đoàn
nghệ thuật quần chúng huyện Cao Lộc với
giọng ca ngọt ngào đằm thắm của nghệ nhân
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ưu tú Hà Mai Ven và tốp nữ vẫn duyên dáng
như gọi mùa xuân về. Một tiết mục được quần
chúng quan tâm nhất là “Lễ lên đồng hầu bóng”
của nghệ nhân ưu tú Tạ Bích Lộc xuất hiện trên
sân khấu như mẫu thượng ngàn, trang phục rực
rỡ đầy hoa sắc, với tiết tấu âm nhạc chầu văn
rộn ràng, nghệ nhân tuy tuổi đã cao nhưng
những động tác múa vẫn uyển chuyển thiết tha,
duyên dáng với âm nhạc làm sôi động cả hội
trường, tạo nên không khí nhộn nhịp, được
quần chúng vỗ tay chúc mừng.

Liên hoan lần này còn có các cháu ở lứa
tuổi thanh thiếu niên tham gia hát dân ca, múa
những điệu múa dân gian rất thuần thục, hát
một số làn điệu dân ca tuy chưa ngọt ngào,
nhưng đó là một tín hiệu cho thế hệ kế cận sau
này là rất tốt, như các cháu ở xã Thụy Hùng,
huyện Cao Lộc, các cháu ở xã Thượng Cường,
huyện Chi Lăng. Trong lứa tuổi thiếu niên có
cháu Lăng Anh Khôi, học sinh trường THCS xã
Tân Thành, huyện Hữu Lũng đã thể hiện bài hát
“Đường về bản em” của tác giả Đàm Thanh có
những ngón đàn khá điêu luyện, thuần thục,
giọng hát ngọt ngào, rộn ràng, trong sáng, đã để
lại cho khán giả một tình cảm rất đặc biệt.

Liên hoan khép lại với 8 tiết mục đạt giải A,
11 tiết mục giải B, 12 tiết mục giải C và 18 tiết
mục giải Khuyến khích.Giải toàn đoàn gồm:Giải
Nhất: Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Văn
Quan, giải Nhì: Đoàn nghệ thuật quần chúng
huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, giải Ba:
Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Lộc Bình,
Văn Lãng, Tràng Định, giải Khuyến Khích: Đoàn
nghệ thuật quần chúng huyện Đình Lập, Hữu
Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, Bình Gia.

Liên hoan dân ca tỉnh lạng Sơn lần thứ Nhất
năm 2020 đã thành công tốt đẹp, nhiều chương
trình, tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu
(đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Văn Quan).
Tuy nhiên cũng cần nêu ra những hạn chế,
điểm yếu để các cuộc liên hoan dân ca lần sau
được tốt hơn. Một số tiết mục khi chọn chủ đề
để trích đoạn dân ca cổ vẫn còn lúng túng, khi
thể hiện trên sân khấu còn đơn giản, mộc mạc,
cẩu thả. Có tiết mục chọn chủ đề thì đúng,
nhưng những trích đoạn lại không phát triển
được, như tiết mục “To tu”, hay còn đưa hát đám
tang lên sân khấu. Một số tiết mục chưa được
đầu tư dàn dựng, do đó điểm không cao. Một số
loại hình dân ca vẫn chưa xuất hiện trên sân
khấu như: hát ru, lượn pây sử, tích truyện trong
các truyện dân gian khá phong phú chưa được
khai thác phục dựng. 

Người tâm huyết với văn hoá các dân tộc
Ông Vi Hồng Nhân - Chủ tịch Hội Bảo tồn

dân ca tỉnh Lạng Sơn - nguyên là Vụ trưởng Vụ
Văn hoá dân tộc - Bộ Văn hoá Thể thao và Du
lịch, trước đó ông từng giữ cương vị là Giám
đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn;
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn... Dù
đến “tuổi xưa nay hiếm” nhưng ông vẫn luôn
tâm huyết, miệt mài nghiên cứu, sưu tầm, bảo
tồn những làn điệu then của dân tộc Tày, Nùng.

Sinh ra và lớn lên tại Bình Gia, Lạng Sơn -
một huyện miền núi nghèo, nơi được ví như cái
nôi của văn hoá “then”, ngay từ khi còn nhỏ, Vi
Hồng Nhân đã được thưởng thức những làn
điệu dân ca ngọt ngào qua những ngón đàn điêu
luyện của các bà then. Chúng đã thấm sâu và
nuôi dưỡng tâm hồn cậu bé dân tộc vùng cao,
trong suốt quá trình học tập và trưởng thành, ở
lĩnh vực nào Vi Hồng Nhân cũng luôn hoàn
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong thời gian
công tác tại ngành giáo dục, nhờ năng nổ trong
công tác đoàn trường, ông Vi Hồng Nhân được
bầu làm Bí thư đoàn trường rồi được tín nhiệm
làm Bí thư Huyện đoàn Văn Quan (từ năm 1972
đến 1974). Sau khi giải phóng miền Nam, Nhà
nước ta tiến hành hợp nhất hai tỉnh Cao Lạng,
ông Vi Hồng Nhân được bầu làm Bí thư Tỉnh
đoàn Cao Lạng. Năm 1978, sau khi tách hai tỉnh
Cao Bằng, Lạng Sơn ông về làm Bí thư Tỉnh
đoàn Lạng Sơn. Thời gian đó, tình hình chiến
sự biên giới phía Bắc căng thẳng, Vi Hồng Nhân
đã chỉ đạo đoàn thanh niên về huyện Chi Lăng,
tham gia phát động phong trào bảo vệ biên giới
phía Bắc; tham gia tổ chức hội nghị điển hình
tiên tiến tại ga Chi Lăng cũ, nhằm tuyên dương
những điển hình chiến đấu giỏi, trong đó có Đại
tá Nông Văn Phiao - Nguyên Phó Chỉ huy
trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng
Sơn, Đại tá Triệu Văn Điện - Công an tỉnh Lạng
Sơn và một số người khác được Đảng và Nhà
nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng
vũ trang nhân dân. Ông Vi Hồng Nhân hồi tưởng
lại: “Sau sự kiện đó, tôi đã từ chối cơ hội về Thủ
đô công tác tại Trung ương Đoàn thanh niên, vì
muốn cống hiến sức nhỏ bé của mình cho quê
hương. Sau này, Trung ương Đoàn cử tôi đi học
lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ Đảng tại Liên
Xô. Kết thúc khoá học, tôi trở về tỉnh và được
tín nhiệm nhận trọng trách Uỷ viên Thư ký
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Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh, có quyền
hạn được ký thay Chủ tịch tỉnh một số văn bản
chỉ đạo. Sau đó hai năm, tôi về làm Giám đốc
Sở Văn hoá Thông tin và kiêm nhiệm Chủ tịch
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn (từ năm
1984 đến 1985). Trong thời gian làm Giám đốc
Sở Văn hoá Thông tin, tôi trực tiếp chỉ đạo xây
dựng phòng tuyến văn hoá, đưa phong trào văn
hoá thông tin lên tiền tuyến phục vụ bộ đội, xây
dựng đội chiếu bóng lưu động, xung kích, trong
đó có sự kiện nổi bật là tổ chức hội nghị “Quân
dân một ý chí”, sau sự kiện này tôi được cấp
trên cử về Hà Nội, phụ trách công tác tại Nhà
xuất bản Văn hoá dân tộc, tiếp đó tôi công tác
tại Bộ Văn hoá Thông tin phụ trách về “Văn hoá
các dân tộc thiểu số miền núi”.

Thời gian đầu công tác tại Bộ Văn hóa
Thông tin, ông Vi Hồng Nhân dành nhiều thời
gian để đi khảo sát thực tiễn, tìm hiểu về văn
hóa các vùng miền và có nhiều đóng góp tích
cực cho sự nghiệp phát triển văn hoá các dân
tộc thiểu số. Ông đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ
xây dựng mô hình văn hóa theo từng vùng: Tây
Nguyên, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Đông Bắc
- Việt Bắc, Tây Bắc. Ông cho rằng, mỗi vùng
miền sẽ có những nét văn hóa tương đồng vì
vậy việc tổ chức liên hoan văn hóa các dân tộc
theo từng vùng là việc làm thiết thực, tăng
cường sự giao lưu, gặp gỡ, góp phần phát huy

và bảo tồn nét đặc sắc văn hóa của dân tộc nói
chung, từng vùng miền nói riêng. Việc tổ chức
Ngày hội văn hóa các dân tộc theo từng vùng
vẫn được triển khai đến nay, theo quy định của
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh sẽ thay
phiên nhau tổ chức hai năm một lần. Ông cũng
tham mưu cho Bộ Văn hóa Thông tin xây dựng
việc tổ chức ngày hội văn hóa cho từng dân tộc:
Mông, Mường, Tày, Khơme, Thái, Êđê… và
nhiều hoạt động khác nhằm bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa của từng vùng. Nhờ vậy mà việc
quản lý, chỉ đạo trong lĩnh vực văn hóa được
thực hiện có chiều sâu, chiều rộng, trở thành
phong trào mạnh mẽ trong cộng đồng, giúp cho
từng người dân có ý thức trách nhiệm hơn trong
việc gìn giữ và bảo tồn những nét đẹp văn hóa
truyền thống của dân tộc. 

Với trách nhiệm Vụ trưởng Vụ Văn hóa các
dân tộc miền núi, ông Vi Hồng Nhân luôn nêu
cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều đóng góp,
cống hiến cho sự phát triển văn hóa, xã hội, bảo
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Tình yêu còn mãi...
Ghi chép của NGỌC HẰNG

Những năm gần đây, việc gìn giữ và
phát huy các giá trị văn hoá dân tộc luôn
được Đảng, Nhà nước ta quan tâm chú
trọng, tỉnh Lạng Sơn thực hiện khá tốt việc
này, trong đó phải kể đến những đóng góp
tích cực của Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng
Sơn. Trải qua mười năm xây dựng và phát
triển, Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn do
ông Vi Hồng Nhân sáng lập đã thu hút được
đông đảo những người yêu mến dân ca,
đưa phong trào đàn, hát dân ca trở thành
một hoạt động văn hoá sôi nổi trên khắp các
làng quê Xứ Lạng.

Ông Vi Hồng Nhân - Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca
tỉnh Lạng Sơn.                Ảnh: NGỌC HẰNG



tồn và phát huy những nét
đẹp văn hóa dân tộc, xây
dựng nền văn hóa Việt Nam
tiên tiến đậm đà bản sắc dân
tộc, được lãnh đạo Bộ Văn
hóa Thể Thao và Du lịch ghi
nhận và hết sức trân trọng.
Năm 1985, ông được  Chủ
tịch nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam tặng
Huân chương Kháng chiến
hạng Ba, lưu danh vào sổ
vàng số 203, “Vì đã có công
lao trong công cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước”;
Năm 2002, được Chủ tịch
nước thưởng Huân chương
Kháng chiến hạng Ba “Vì đã
có thành tích xuất sắc trong
công tác góp phần vào sự
nghiệp xây dựng Chủ nghĩa
Xã hội bảo vệ Tổ quốc”;
Năm 2007 được Chủ tịch
nước thưởng Huân chương
Lao động hạng Nhì và một
số Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ…

Ngoài ra, ông cũng tích
cực tham gia vào phong trào
sáng tác văn học, có nhiều
tác phẩm thơ song ngữ có
chất lượng đăng tải trên các
báo, tạp chí trung ương, địa
phương, đặc biệt là Tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng.  

Hội Bảo tồn dân ca
tỉnh Lạng Sơn - ngôi nhà
chung của những người
yêu mến dân ca Xứ Lạng

Vốn có nhiều năm gắn
bó với ngành văn hoá, ông
Vi Hồng Nhân có cơ hội
được đi nhiều nơi, am hiểu
bản sắc văn hoá của nhiều
dân tộc khác nhau, vì thế
ông luôn nặng tình văn hóa
dân tộc và đặc biệt là văn
hóa “then”. Trước khi nghỉ
hưu ông Vi Hồng Nhân đã
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Lễ khai giảng lớp truyền dạy hát then, đàn tính tại Văn Quan
Ảnh: TƯ LIỆU

tham mưu cho lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức
Liên hoan hát then đàn tính lần thứ Nhất tại thành phố Thái Nguyên
với hàng chục nghệ nhân then cùng trăm diễn viên nghệ thuật quần
chúng biểu diễn. Sự kiện đó nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành
của đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc
Tày, Nùng, Thái, mở đầu một mô hình hoạt động văn hóa các tỉnh
Đông Bắc, Tây Bắc, góp phần chuyển biến nhận thức và quảng bá
văn hóa then trong nước và quốc tế, đến nay vẫn được duy trì tổ
chức.

Sau khi nghỉ hưu ông Vi Hồng Nhân ấp ủ thành lập một ngôi
nhà chung kết nối những người đam mê với phong trào hát dân ca
các dân tộc thiểu số, đặc biệt là hát then đàn tính. Được sự đồng ý
của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 4/5/2010, Hội Bảo tồn dân ca tỉnh
Lạng Sơn được thành lập do ông Vi Hồng Nhân làm Chủ tịch, Ban
Chấp hành gồm có: NSND Triệu Thuỷ Tiên - Phó Chủ tịch, ông
Hoàng Huy Ấm - Phó Chủ tịch. Nhiệm kì đầu, Hội chỉ có 142 thành
viên, đến nay phát triển được gần 1000 thành viên. Họ là những
người yêu thích dân ca các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ... ở
nhiều độ tuổi khác nhau, sinh hoạt tại hơn 50 Câu lạc bộ văn nghệ
trên địa bàn tỉnh. Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn hoạt động trên
tinh thần tự nguyện, các thành viên tự đóng góp để trang trải mọi
chi phí sinh hoạt. Điều đặc biệt hơn cả, các thành viên trong Ban
Chấp hành Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn tuổi tác đã cao, họ
đều là những cây đa, cây đề, có nhiều đóng góp tích cực cho sự
phát triển của Hội Văn Học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. 

NSND Triệu Thuỷ Tiên, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca tỉnh
Lạng Sơn - nguyên là Trưởng đoàn Văn công tỉnh Lạng Sơn, dù
đã nghỉ hưu nhưng bà vẫn tiếp tục truyền dạy hát dân ca trong



cộng đồng và là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Đàn và
hát dân ca tỉnh Lạng Sơn với hơn một nghìn
thành viên. Bà cũng là người đã có công mang
những làn điệu dân ca của xứ sở giới thiệu với
bạn bè quốc tế. Năm 2017, Câu lạc bộ Đàn 
và hát dân ca do NSND Triệu Thủy Tiên phụ
trách đã vinh dự được trình diễn then tại Paris,
thủ đô nước Pháp trong một chương trình do
UNESCO tổ chức. 

Ông Hoàng Huy Ấm, Phó Chủ tịch Hội Bảo
tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn - nguyên Giám đốc
Thư viện tỉnh Lạng Sơn, người am hiểu về văn
hóa Tày, Nùng, có nhiều tác phẩm thơ song
ngữ, ca khúc được đăng tải trên Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng. Ông cho biết: “Hội Bảo tồn dân
ca tỉnh Lạng Sơn là một mô hình mà cả nước
chưa có tỉnh nào được thành lập, các Thông tư,
Nghị định của Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch chưa có quy định cụ thể về mô
hình này. Để Hội Bảo tồn dân ca được thành lập
và phát triển như hiện nay không chỉ là công
sức, đoàn kết nỗ lực của tập thể, đặc biệt là ông
Vi Hồng Nhân - Chủ tịch Hội, người đã trực tiếp
làm việc với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch để vận dụng các
Thông tư, Nghị định của Chính phủ, từ đó có cơ
sở cho UBND tỉnh làm căn cứ. Ông cũng là
người dày công chắp bút biên soạn Điều lệ, Quy
chế hoạt động để Hội đi vào hoạt động với
những nhiệm vụ cụ thể. Tiêu biểu là mô hình
đưa dân ca vào chợ phiên đã mang lại những
hiệu quả thiết thực, góp phần làm sống lại và
duy trì những làn điệu dân ca của dân tộc trong
đời sống đồng bào dân tộc miền núi, làm cho
không khí ngày chợ phiên trở nên ý nghĩa, mang
đậm bản sắc văn hóa Xứ Lạng”.

Từ năm 2010 đến nay, Hội bảo tồn dân ca
tỉnh đã đề xuất và phối hợp với Sở Văn hoá
Thể thao và Du lịch một số những giải pháp
nhằm bảo tồn và phát huy các vốn di sản văn
hoá dân tộc Tày, Nùng như: Tổ chức các lễ hội
hát sli, sloong hàu vào ngày 12 tháng 8 âm lịch
hàng năm; Liên hoan các câu lạc bộ văn nghệ
quần chúng năm 2014; đưa dân ca vào chợ
phiên từ năm 2018 đến nay; đưa dân ca đến
các điểm du lịch, di tích, danh thắng đầu năm
2019... Hội cũng mở được gần 200 lớp đàn, hát

dân ca: hát then, hát sli sình làng, sli sloong
hàu, lượn, phong slư; Tổ chức nhiều cuộc giao
lưu giữa các câu lạc bộ thuộc các xã, huyện
trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu tới đông
đảo quần chúng nhân dân các làn điệu dân ca
mang phong vị riêng của quê hương, trình diễn
tại các lễ hội xuân tại địa phương: hội chợ xuân
Chợ Bãi Văn Quan, hội xuân Tô Hiệu Bình Gia,
chợ tình Thân Thành Cao Lộc... Giao lưu với
Hội bảo tồn dân ca các tỉnh Cao Bằng, Bắc
Kạn, Thái Nguyên; Hoàn thành 1 đề tài khoa
học cấp tỉnh về việc “Nghiên cứu, đề xuất
những giải pháp để bảo tồn, phát huy dân ca
Xứ Lạng trong đời sống cộng đồng thời kỳ đổi
mới, hội nhập và phát triển hiện nay”, tổ chức
5 cuộc tọa đàm, hội thảo, 7 báo cáo chuyên đề,
đề xuất 8 nhóm giải pháp, 14 mô hình thiết
thực, hiệu quả.

Việc đưa dân ca vào trường học, truyền dạy
cho các thế hệ học sinh, sinh viên trên địa bàn
tỉnh (các trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn,
THPT Lương Văn Tri, THPT Dân tộc nội trú tỉnh,
Tiểu học Chi Lăng, Tiểu học Đông Kinh thành
phố Lạng Sơn đã thành lập và duy trì hoạt động
câu lạc bộ đàn và hát dân ca…) là hoạt động vô
cùng ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp cho các
thế hệ tương lai có kiến thức, trách nhiệm đối
với công cuộc gìn giữ và phát huy những làn
điệu then của quê hương xứ sở đang có nguy
cơ bị mai một.

Hội Bảo tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn, dưới sự
quản lý của ông Vi Hồng Nhân - Chủ tịch Hội,
trải qua hai nhiệm kỳ đã nhận được nhiều tình
cảm, sự quan tâm, tin yêu của đồng bào các dân
tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, phong
trào dân ca nói chung, đặc biệt là hát then, đàn
tính nói riêng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng
và có được những thành công bước đầu. Với
những đóng góp thiết thực cho xã hội, Hội Bảo
tồn dân ca tỉnh Lạng Sơn được Bộ trưởng Bộ
Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen
“Có thành tích xuất sắc về xây dựng đời sống
văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016 - 2018”; Chủ tịch UBND tỉnh tặng
Bằng khen “Có nhiều thành tích trong hoạt động
bảo tồn, phát huy dân ca các dân tộc tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2010 - 2015).
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Thành phố Lạng Sơn hiện
nay có 3 chợ chính, mỗi
chợ có một dấu ấn đặc

trưng riêng, mang trong mình
hình ảnh của sự thay đổi và
phát triển của vùng đất Xứ
Lạng. Trong đó, chợ Kỳ Lừa
được hình thành trên nền tảng
của chợ phiên xưa, năm ngày
một phiên; còn chợ Giếng
Vuông và chợ Đông Kinh mở
quanh năm.

Chợ Kỳ Lừa
Người Tày, Nùng ở Lạng

Sơn gọi chợ Kỳ Lừa là “háng
Khau Lừ” hoặc “háng Slèng”.
Về tên gọi của chợ, giải thích
theo ngôn ngữ học thì “háng”
nghĩa là chợ, “khau” nghĩa là
núi cao, “lừ” nghĩa là thuyền;
chợ mở ở nơi vừa có núi cao
vừa có thuyền (sông nước -
dòng sông Kỳ Cùng). Theo sử
liệu ghi chép lại thì chợ Kỳ Lừa
đã có từ thế kỷ XVII, người có
công lập chợ, mở mang việc
buôn bán là Tả đô đốc Hán
quận công Thân Công Tài
(1620-1683). Từ đó đến nay,
mặc dù diện mạo của chợ đã
thay đổi rất nhiều nhưng chợ
vẫn họp theo phiên, năm ngày
một phiên, mỗi tháng sáu
phiên họp vào các ngày 2 và 7.

Ngày chợ phiên, người
dân trong thành phố và dân
bản từ các huyện xung quanh
thành phố tụ họp về rất đông.
Người dân đến chợ ngoài mục
đích mua bán hàng hóa, còn
nhằm mục đích gặp gỡ diễn
xướng sli, lượn. Vào những
ngày phiên, chợ rất đông, khắp
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Chợ Đêm Kỳ Lừa            Ảnh: BÙI VINH THUẬN

cả ngả đường người đi lại nhộn nhịp và tấp nập(1). Nếu như trước đây,
chợ phiên Kỳ Lừa chỉ có hàng hóa nông sản, thì từ những năm 90 của
thế kỷ XX trở lại đây, đặc biệt từ sau khi chợ Kỳ Lừa được nâng cấp và
xây mới thêm khu trung tâm thương mại, hoạt động mua bán ở chợ
càng diễn ra tấp nập hơn. Vào những ngày phiên, bên ngoài chợ người
dân vẫn buôn bán các mặt hàng nông, thổ sản còn bên trong khu trung
tâm thương mại, các mặt hàng điện tử, đồ gia dụng, quần áo… được
bày bán với mẫu mã đa dạng, giá cả rất phải chăng. Ngoài những ngày
chợ phiên, trung tâm thương mại Kỳ Lừa vẫn mở để phục vụ người
dân trong tỉnh và du khách đến mua sắm.

Chợ Giếng Vuông
Trước đây, người Tày, Nùng hay gọi chợ Giếng Vuông là “hý

loỏng”, vì chợ có hình chữ nhật giống chiếc “loỏng”(2), bên trong có các
sạp hàng bán quần áo, vải vóc... Chợ bắt đầu đi vào hoạt động từ
những năm cuối thập niên thứ nhất của thế kỷ XXI. Nếu như coi chợ
Kỳ Lừa là nét truyền thống của nền thương mại Xứ Lạng, thì chợ Giếng
Vuông là gạch nối từ truyền thống tới hiện đại. So với chợ Kỳ Lừa thì
chợ Giếng Vuông quy củ hơn, tập trung hơn, thời gian họp chợ không
theo phiên mà mở cửa quanh năm.

Trong chợ, ban quản lý cũng đã phân chia thành các khu vực khá
rõ ràng. Từ đường Bắc Sơn bước vào cổng chính của chợ, phía bên
tay trái là khu hàng ăn uống, với đầy đủ các loại như phở, bánh cuốn,



bánh rán, bánh chưng… phía bên tay phải là bãi
đỗ xe của chợ. Đi thẳng vào chợ, phía bên tay trái
là nơi bán các mặt hàng khô như đậu đỗ, đường
kính, đường phên, thuốc lá… và công cụ lao động
như cuốc, xẻng, dao, liềm… phía bên phải là khu
vực bán quần áo, chăn màn, chiếu, giầy, dép…
Khu vực cuối chợ là nơi bán các mặt hàng hoa
quả, nổi bật là các loại quả đặc trưng của Lạng
Sơn, mùa nào thức nấy. Phía bên trái của hàng
hoa quả là khu vực bán thực phẩm, các loại thịt
như lợn, gà, vịt, bò…), các loại hải sản như cá,
tôm, ốc…

Chợ Đông Kinh
Chợ nằm ở phía Bắc sông Kỳ Cùng, cửa chợ

nhìn ra các tuyến đường Nguyễn Tri Phương, Bà
Triệu, Phai Vệ và Nguyễn Du đi qua. Chợ được
xây dựng vào năm 1993, tổng diện tích chợ là
11.400m2, xây 3 tầng. Đông Kinh là khu chợ đầu
tiên của tỉnh được trang bị hệ thống thang máy, 8
cầu thang cuốn nhịp nhàng đưa khách lên xuống
khắp các tầng(3).

Với người dân Lạng Sơn, chợ Đông Kinh là
biểu tượng của sự phát triển kinh tế của thành
phố. Khi đến thăm Lạng Sơn, du khách bao giờ
cũng tìm đến chợ Đông Kinh để thăm quan, mua
sắm và tìm kiếm cơ hội làm ăn…

Chợ phiên trong đời sống kinh tế văn hóa
của người dân Xứ Lạng

Chợ ở thành phố Lạng Sơn phản ánh đầy đủ
đời sống kinh tế của người dân Xứ Lạng, với
những mặt hàng của nền kinh tế nông nghiệp và
thủ công nghiệp do người dân tự sản xuất. Mỗi
chợ lại nổi bật ở những mặt hàng riêng, nhiều góc
phố đã gắn với những mặt hàng đặc trưng, chỉ cần
nhắc tới tên phố ấy người ta sẽ nghĩ ngay tới mặt
hàng đó, ngược lại nhắc tới mặt hàng nào đó
người ta nghĩ ngay tới góc phố có bày bán sản
phẩm ấy.

Đến chợ Lạng Sơn du khách sẽ dễ dàng mua
được những món rau củ do người dân sống ở
các xã ngoại thành mang vào bán. Đường Bắc
Sơn, đoạn trước mặt chợ Giếng Vuông, là nơi
người dân bày bán các mặt hàng rau củ, mỗi mùa
có những loại rau củ đặc trưng riêng, trong đó
nhiều sản phẩm đã trở thành đặc sản của Lạng
Sơn như rau “sau sau”, rau “khỉ cáy”, rau bò khai,
rau cải ngồng…

Chợ Giếng Vuông và một số tuyến phố xung
quanh chợ là nơi bày bán các mặt hàng hoa quả,
trong đó có những loại quả nổi tiếng của Lạng Sơn
như hồng Bảo Lâm, lê Thạch Đạn, na Chi Lăng,

đào Mẫu Sơn, mận Hòa Cư và Hải Yến, mác mật,
mác kham, bồ quân, chuối rừng…

Giếng Vuông là trung tâm buôn bán thực
phẩm ở Lạng Sơn, ngoài các loại rau củ quả, đây
cũng là nơi bán các mặt hàng thịt như thịt lợn, thịt
bò, thịt trâu và thịt chó… Trong số các loại thịt trên,
thịt lợn, thịt gà và thịt vịt là các mặt hàng được ưa
chuộng nhất nên có rất nhiều cửa hàng, còn các
loại thịt khác chỉ chiếm một số lượng nhỏ, vì người
Tày, Nùng ở Lạng Sơn không có thói quen ăn thịt
trâu và thịt bò(4).

Những phiên chợ cuối năm, con đường 17/10
trở thành địa điểm bán gà của những người dân
từ các huyện lân cận thành phố tụ về. Gà trống
thiến là loại gà được bày bán nhiều nhất tại tuyến
phố này, vì người Tày, Nùng quan niệm tết Nguyên
đán phải có gà trống thiến để cúng tổ tiên và đi sêu
tết ông bà ngoại, nên nhà ai không nuôi được thì
phải ra chợ mua. Những ngày cuối năm, ngày nào
con đường 17/10 cũng tấp nập kẻ bán người mua,
hai bên đường là những lồng gà vô cùng đẹp mắt.
Đến chợ ai cũng cố gắng để tìm mua cho mình
một con gà vừa to béo, vừa đẹp mã để thể hiện
lòng thành với ông bà tổ tiên.

Các mặt hàng thủ công nghiệp cũng được
người dân Xứ Lạng mang đến các chợ ở Lạng
Sơn để bán, đặc biệt là trong những ngày chợ
phiên. Sản phẩm mây tre đan như thúng, mủng,
giần, sàng, dậu, nong, nia, chổi, mũ lá, nón lá…
được bán dọc tuyến phố Bắc Sơn, đoạn từ cửa
chính chợ Giếng Vuông ra phía đường Lê Lợi. Vào
những ngày chợ phiên, những người dân từ các
huyện lân cận hoặc từ Cao Bằng mang công cụ
lao động như cuốc, xẻng, dao, kéo, liềm… đến
bán. Các công cụ lao động này đều do người Tày,
Nùng tự làm nên rất phù hợp với điều kiện canh
tác của người Tày, Nùng Lạng Sơn.

Trong những ngày chợ phiên, du khách dễ
dàng bắt gặp những người Tày, Nùng mặc trang
phục truyền thống đi chợ. Đến chợ, sau khi bán
được các mặt hàng nông sản, những người phụ
nữ thường ghé lại đường Trần Đăng Ninh (nằm
ngay bên cạnh chợ Kỳ Lừa) để mua quần áo
truyền thống hoặc mua vải chàm, vải xanh về để
tự may quần, áo cho gia đình.

Bên cạnh các cửa hàng bán vải vóc và quần
áo, hàng mã cũng thu hút được sự quan tâm của
người mua, nhất là trong những phiên chợ áp Tết.
Người Tày, Nùng ở Lạng Sơn có phong tục trang
hoàng nhà cửa bằng việc dán giấy đỏ vào chiều
30 Tết, nên những phiên chợ cuối năm gian hàng
mã thường tấp nập kẻ bán người mua. Ngoài ra,
khi gia đình có nghi lễ như đám tang, làm then…
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người dân cũng tìm đến các gian hàng mã để mua
giấy, cây tiền, hương, nến…

Trước cửa chợ Kỳ Lừa và cửa đền Tả Phủ là
nơi tập trung đông người bán hương. Các bà già
trong trang phục truyền thống ngồi bán những bó
hương do họ tự làm từ nguyên liệu tự nhiên, không
có chất hóa học. Hương này có đặc điểm là nén
to, khi cháy hương thơm rất dịu và không bị cay
mắt và không có hại cho sức khỏe. Loại hương
này rất được người Tày, Nùng ưa chuộng, nhất là
khi gia đình tổ chức nghi lễ then, vì hương này dù
đốt nhiều cũng không gây cay mắt.

Từ lâu Lạng Sơn đã nổi tiếng với sản phẩm
rượu (rượu Mẫu Sơn), tuy nhiên bên cạnh loại
rượu này thì hầu như địa phương nào ở Lạng Sơn
cũng biết nấu rượu và chất lượng rượu rất tốt. Mặc
dù rượu là sản phẩm có tiếng, nhưng du khách sẽ
chẳng thể tìm thấy phố nào bán rượu cả, mà
người dân chỉ giao cho các cơ sở, cửa hàng… 

Sau năm 1991, khi quan hệ Việt Nam - Trung
Quốc trở lại bình thường, Lạng Sơn trở thành đầu
mối kinh tế của nước ta. Thời kỳ đó, tuyến đường
quốc lộ 1A và đường sắt Đồng Đăng - Hà Nội ngày
nào cũng tấp nập tàu xe chở đầy ắp các loại hàng
hóa như quần áo, đồ gia dụng, thực phẩm… từ
biên giới qua Lạng Sơn rồi tỏa ra khắp đất nước.

Trong bối cảnh đó, các chợ ở Lạng Sơn từ khu
vực biên giới như chợ Đồng Đăng đến khu vực tỉnh
lỵ như chợ Đông Kinh, Giếng Vuông đã trở thành
trung tâm buôn bán của tỉnh. Hàng hóa của Trung
Quốc được bày bán rất nhiều, mặt hàng đa dạng,
mẫu mã phong phú, giá cả vừa tầm đã thu hút
được đông đảo người dân từ các địa phương trong
và ngoài tỉnh đến mua sắm.Thời kỳ đó, chợ Đông
Kinh là biểu tượng của nền thương mại Lạng Sơn,
bất kể khách đến du lịch hay tìm kiếm cơ hội làm
ăn cũng đều ghé vào thăm chợ này.

Đến Lạng Sơn, du khách dễ dàng bắt gặp
người Trung Quốc sang làm ăn và buôn bán, với
đặc thù thành phố cách cửa khẩu Tân Thanh
không quá xa, nên người dân 2 nước có thể đi về
trong ngày. Buổi sáng họ bắt xe hoặc tàu sang Việt
Nam để tìm mối làm ăn, buổi chiều lại bắt xe qua
cửa khẩu về nước. Người dân Lạng Sơn cũng vậy,
sáng ăn phở ở thành phố Lạng Sơn, buổi trưa ăn
cơm ở Sùng Tả, buổi chiều lại về nhà. Điều kiện
địa lý thuận lợi, giao thông phát triển nên mối quan
hệ giao thương giữa Việt Nam - Trung Quốc diễn
ra vô cùng nhộn nhịp.

“Hệ thống chợ có vai trò và ý nghĩa rất đặc biệt
trong hoạt động thương mại và sinh hoạt, giao lưu
văn hóa cộng đồng ở Lạng Sơn. Bởi vậy, nói đến
xứ Lạng không thể không một lần bước chân vào

chợ để ngắm cảnh, xem hàng và nghe hát giao
duyên của trai gái các dân tộc. Một số chợ có từ
lâu đời, đã đi vào ca dao, huyền thoại nổi danh
trong cả nước như chợ Đồng Đăng, chợ Kỳ Lừa…
Chợ không những là nơi thuần túy trao đổi, mua
bán các loại hàng hóa từ biên giới sang, từ vùng
xuôi lên, từ các bản làng địa phương đến mà còn
là nơi trưng diện, khoe các bộ quần áo, khăn, váy
mới, đẹp, sặc sỡ của các cô gái, chàng trai, nơi tổ
chức các trò chơi dân gian, nơi hẹn hò các cuộc
hát giao duyên, nơi gặp gỡ chọn bạn, chọn người
thương…”(5).

Chợ phiên Kỳ Lừa họp 1 tháng 6 phiên, nhằm
vào các ngày 2 và 7, cụ thể là các ngày mùng 2,
mùng 7, ngày 12, ngày 17, ngày 22 và ngày 27.
Xen kẽ giữa các ngày của chợ phiên Kỳ Lừa (háng
Slèng) là chợ Đồng Đăng (háng Tăng), chợ Đồng
Đăng mở vào các ngày 1 và 6, cụ thể là các ngày
mùng 1, mùng 6, ngày 11, ngày 16, ngày 21 và
ngày 26 hàng tháng.

Sự xen kẽ này giúp cho người dân có thể dễ
dàng buôn bán ở cả 2 chợ, hoặc mua hàng hóa từ
chợ này sang chợ kia bán. Ngoài ra, việc mở phiên
lệch nhau cũng giúp cho người dân khi cần thiết,
có nơi để mua bán. Thông thường thì ai ở gần chợ
nào sẽ ra chợ đấy mua sắm, tuy nhiên nếu gia
đình có việc cần mua sắm gấp mà chưa đến ngày
phiên chợ (ở gần) thì người ta phải tìm đến phiên
chợ ở xa.

Trước đây, khi phương tiện giao thông chưa
phổ biến, vào những ngày chợ phiên người dân ở
các huyện xung quanh thành phố đi bộ đi chợ từ
sáng sớm. Tùy vào khoảng cách từ nhà đến chợ
mà người ta đi sớm hay muộn, quê tôi cách thành
phố khoảng 15 ki lô mét, nên những ngày phiên
chợ người ta dậy từ 3 giờ sáng để đốt đuốc đi chợ.
Khi đi chợ, bao giờ người dân cũng mặc những bộ
trang phục mới nhất, đẹp nhất và trên vai bao giờ
cũng gánh một mặt hàng nào đó để mang ra chợ
bán. Trên đường đi chợ, mọi người nói cười vui
vẻ, những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày,
kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm mua bán…
được truyền từ người này sang người khác và từ
đời này sang đời khác.

Đến chợ, tùy vào mặt hàng mang đến chợ
trao đổi, người ta sẽ tìm đến những góc chợ khác
nhau để bày bán. Do ngày chợ phiên đông người
mua bán, nên hàng hóa thường được bán nhanh
chóng, khoảng 8 giờ sáng đến 9 giờ mọi người bắt
đầu ngồi vào các hàng phở, cao xằng(6), bánh
cuốn… để ăn sáng.

Vào những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI
với sự phát triển năng động của kinh tế địa
phương, Lạng Sơn đã xây dựng thêm chợ Đông
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Kinh và Giếng Vuông, nhằm đáp ứng nhu cầu trao
đổi hàng hóa của nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Chợ họp thường nhật, hàng hóa được bày trong
các ki ốt, không gian trong chợ được quy hoạch
thành các khu cụ thể. Mặc dù vậy, nhưng vào
những ngày chợ phiên (Kỳ Lừa), số lượng người
mua sắm ở chợ Kỳ Lừa và đặc biệt là chợ Giếng
Vuông cũng đông hơn, vì 3 chợ này nằm không
quá xa nhau, nhất là chợ Giếng Vuông nằm ngay
sát chợ Kỳ Lừa (cách 500-600m).

Từ những năm cuối thế kỷ XX trở về trước,
vào những ngày phiên chợ, đâu đâu người ta cũng
nhìn thấy những bóng áo chàm đen, áo xanh, áo
thổ cẩm khắp các con đường góc phố. Đi chợ, ai
cũng diện trên người những chiếc áo mới nhất,
đẹp nhất; vì đi chợ là rời không gian yên tĩnh (nhà,
bản) đến một nơi nhộn nhịp đông vui (chợ). Trang
phục đẹp không chỉ giúp người mặc tự tin hơn, mà
còn thể hiện mình là người chăm chỉ, giỏi may vá,
đặc biệt là các cô gái, vì tiêu chí của một cô dâu
tốt là phải biết thêu thùa, may vá…

Tại chợ, sau khi mua bán xong, những người
đi chợ không về ngay, mà họ còn đi tìm bạn hát sli.
Người ta hát sli ở trong khu chợ Giếng Vuông cũ,
ngồi dưới những gốc cây cổ thụ dọc các tuyến
đường bên tỉnh, bên đường ray của nhà ga Lạng
Sơn, hai bên cầu Kỳ Cùng, bên bờ sông Kỳ
Cùng… Tiếng sli bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng
tỏ, câu sli vắt từ sáng qua trưa, đến chiều khi trời
nhập nhoạng tối người ta mới lưu luyến chia tay
nhau với nỗi lòng quyến luyến bịn rịn.

Hầu như các phiên chợ đều có người hát sli,
tuy nhiên đông nhất có lẽ là dịp hội đền Kỳ Cùng -
Tả Phủ ngày 22 và 27 tháng Giêng, tiếp đó là ngày
12 tháng 8 âm lịch (chuẩn bị đến tết Trung thu hay
còn gọi là hội Háng Pỉnh). Trong những ngày này,
khắp các tuyến phố ngả đường, đâu đâu người ta
cũng thấy khung cảnh các tốp nam nữ đang say
sưa đối đáp sli. Người ta hát sli ở trong chợ, hát
ngoài ga tàu, hát cạnh các cửa hàng vải vóc, hát
trong chợ Kỳ Lừa, hát bên bờ sông Kỳ Cùng…

Sli đã trải qua biết bao thăng trầm cùng thời
gian, đã từng có những lúc chợ phiên vắng câu sli,
đó là thời kỳ những năm 90 đến đầu thể kỷ XX.
Nhưng từ năm 2010 trở lại đây, cùng với nỗ lực
bảo tồn dân ca sli và chợ phiên, mỗi năm cứ đến
các dịp lễ hội lớn các câu lạc bộ hát sli lại đổ về
chợ để hát sli, thu hút đông đảo người dân đến
tham dự.

Hiện nay, ngoài những ngày chợ phiên truyền
thống như 22 và 27 tháng giêng, 12 tháng 8 âm
lịch; người dân còn đến chợ hát sli vào những
ngày lễ của đất nước như ngày Giải phóng miền

Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao
động 1/5, ngày Quốc khánh mùng 2/9. Địa điểm
tập trung đông người hát sli nhất trong những dịp
trên là khu vực công viên Hoàng Văn Thụ và công
viên Chi Lăng (thuộc phường Chi Lăng). Ngoài ra,
trong những ngày này tại khu vực tượng đài
Hoàng Văn Thụ các câu lạc bộ hát then cũng hội
tụ về để cùng nhau giao lưu và biểu diễn những
làn điệu then mới vô cùng hấp dẫn.

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, chợ Lạng
Sơn đã và đang có những đóng góp vô cùng quan
trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh
tế tỉnh nhà. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển chợ,
xây dựng chợ trở thành địa điểm du lịch vẫn chưa
được thực hiện tốt, hầu như chợ mới chỉ dừng lại
ở giao lưu buôn bán và sinh hoạt văn hóa tự phát.
Để chợ Lạng Sơn thu hút được đông đảo du khách
thập phương ở trong và ngoài nước đến tham
quan cần nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch,
bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền
thống, nhất là các yếu tố văn hóa tộc người, tạo
điểm nhấn riêng khiến du khách ấn tượng.

1.Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (1999), Địa
chí Lạng Sơn, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
trang 445.

2. Một vật dụng dùng để đập lúa khi gặt.
3. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (1999), Địa

chí Lạng Sơn, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
trang 445.

4. Người Nùng truyền thống kiêng không ăn
thịt trâu, bò nên trâu, bò chủ yếu được nuôi để tận
dụng sức kéo.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (1999), Địa
chí Lạng Sơn, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội,
trang 444

6. Một loại bánh đặc sản của Lạng Sơn.
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Tôi không phải kiểu người quá đa cảm
với thiên nhiên và thời tiết xung quanh
mình. Phần vì cuộc sống hằng ngày

như bàn tay gã lực sĩ vô hình đẩy tôi dúi dụi
lao về phía trước, chẳng kịp nhìn, chẳng kịp
nghĩ xung quanh mình đang xoay vần ra sao.
Phần vì nơi tôi đang sống không còn chỗ để
người ta nhìn thấy xung quanh mình thay đổi,
dù chỉ là một khe hẹp cho cảm giác. Tôi thấy
mình sống khổ. Nhiều lần tôi nghĩ thế, và có
lẽ đúng phần nào.

Nhưng tôi là người sống bằng những hoài
niệm. Những ngày tháng cũ như chiếc khăn
vắt trên vai. Khi đau khổ, buồn vui quá thì kéo
lên lau mặt. Rồi cứ thế mùi vị của ngày cũ
thoang thoảng ùa về. Tôi lại thấy mình nhớ,
mình thương chông chênh như một con cua
đá đứng trơ vơ sau cơn mưa rào vừa tạnh.

Hôm nay tôi thức dậy muộn sau một đêm
ngủ dài. Lâu lâu tôi lại tự cho mình cái quyền
lười biếng ấy. Mới đẩy cửa phòng ngủ ra thì
ánh nắng đã tràn vào dưới chân. Rồi một cảm
giác rất lạ ào đến, hân hoan, ve vuốt quanh
mình khiến tôi chưa thể gọi tên ngay lúc đó.
Không gian im ắng quá, đã qua cái giờ ồn ào
của người ngược kẻ xuôi vào buổi sáng hằng
ngày giữa lòng thị trấn nhỏ này. Tôi cứ ngồi
đó mà nhìn ra mảnh vườn trước sân, gió lướt
nhè nhẹ, hơi lạnh lăn tăn trên da mặt. Tôi chợt
muốn reo lên như đứa trẻ “Mùa thu đã về rồi!”

Trong cái thời khắc ấy tôi nhớ quê da diết.
Tôi nhớ mảnh đất đầy nỗi khổ và buồn ấy lắm.
Đất quê tôi có lệ mỗi đứa trẻ sinh ra, bà đỡ sẽ
cắt đoạn dây rốn bỏ vào một cái túi rồi đem
cho người nhà chôn ở đâu đó. Bố tôi đã cầm
nắm nhau thai của tôi chôn dưới gốc cây cọng
già. Cái cây cao lêu đêu nhưng cứng như một
trụ thép nằm lưng chừng đồi phía sau nhà tôi
khi ấy. Có lẽ bố tôi muốn gửi gắm phần nào
hồn vía đứa trẻ vào thân cây lớn. Mong muốn
nó lớn lên, cứng cáp đứng giữa đất trời bao
la. Chẳng biết có phải thế không mà tôi luôn

thấy mình yêu quý mảnh đất mình sinh ra đến
thế. Cái sợi dây vô hình như trói tôi vào vùng
đất ấy không dễ lãng quên. Đến nỗi mỗi mùi
vị tôi ngửi thấy trên đường, mỗi loài hoa tôi đã
gặp hay những sự đổi thay của đất trời quanh
mình cũng đều đưa tôi nhớ về những kỉ niệm
cũ kĩ nơi có cây cọng già năm nào.

Tôi nhớ mùa thu quê cũ. Nhớ cái khoảnh
khắc trong veo, nhanh nhất, sớm nhất kéo
đến của mùa thu. Có lẽ không có nơi nào mùa
thu đến sớm như quê tôi. Khi những dải đất
trước nhà vẫn còn râm ran cuối cùng mùa hạ.
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Nắng cuối mùa vốn đau rát hơn bình thường.
Rồi chợt một đêm có tiếng rì rào ngoài cửa sổ.
Gió từ trên những vách đá tràn xuống đem
theo một mùi hương rất lạ. Mùi của lá vàng
khô, của lúa non đang vỡ đòng, của những
loài hoa dại trên núi, mùi của đất khô ủ nắng...
tất cả hòa quyện vào nhau rồi khe khẽ luồn
vào cửa sổ đến bên tôi nằm. Tôi lật mình nhìn
ra phía ngoài, trăng không sáng nhưng thứ
nhờ nhờ như ánh trăng giữa đêm kia chính là
tín hiệu mùa thu đến. Và cứ thế tôi lại mộng
mị lao theo giấc ngủ, cái cảm thức rất chóng
vánh ấy đến như một lát cật nứa, cứa vào một
buổi đêm như thế. Để rồi những ngày sau từ
vết cắt sắc ngọt ấy nhựa thu ứa ra từng chút,
từng chút, ngày một rõ nét hơn vào mỗi sáng
thức giấc.

Tôi nhớ những người bạn cũ, nhớ từng
khuôn mặt đầy góc cạnh nhưng lấp lánh ánh
mắt cười của những người ở quê. Những đứa
trẻ con lớn lên, như một cái măng đâm toạc
vầng lá xanh và vút lên trời. Người già thì héo
khô, rụng xuống như bông hoa núc nác lặn
vào chân cỏ khi nào không hay.

Những ngày này tôi chợt nhớ đến Thu,
một đứa con gái ít nói và có nụ cười buồn đến
kì lạ. Thu học dưới tôi một lớp, nhà ở phía bên
kia sườn đồi. Từ nhà tôi nhìn sang bên ấy, chỉ
thấy những cột khói bếp bị gió xô nghiêng
nghiêng khi ngược lên trời. Bà tôi bảo người
suốt ngày say, đến cái khói bếp cũng say. Tôi
biết bà nói về bố của Thu, người đàn ông
chưa bao giờ tỉnh ở đất này.

Một buổi chiều, tôi theo lũ trâu men theo
sườn đồi. Tôi thích nhảy xuống những ùng
nước đã sền sệt để bới cua và cá rô. Những
con cá rô nằm im sau lớp bùn đã cạn nước
bỗng nhảy tong tong khi có người chạm vào.
Tôi thích thú và mải mê vì những con cá. Khi
tôi nhảy xuống một cái vũng lớn và hả hê vục
bới thì đột nhiên đất dưới chân tôi mềm nhũn,
hình như cái hố không có đáy mà chỉ có bùn
loãng. Tôi cứ thế vùng vẫy cố bơi để trồi lên.
Nhưng càng giãy giụa thì đám bùn loãng càng
nuốt tôi xuống sâu hơn, phút chốc đã lên đến
cổ. Trong nỗi sợ hãi tột cùng, bỗng có một đầu
cây đưa xuống phía tôi. Tôi chỉ biết cố nắm
lấy đầu cây để mình không chìm xuống sâu

hơn nữa. Chẳng nhớ phải mất bao lâu tôi mới
thoát được ra khỏi vũng lầy. Đến khi lên được
bờ tôi vẫn hoảng loạn, tim đập thình thịch,
toàn thân run rẩy. Phải mất một lúc lâu để trấn
tĩnh lại, tôi ngoái nhìn người đã cứu mình, thì
ra đó là Thu. Đứa con gái gầy nhẳng ngồi thở
dốc bên đám cỏ dập nát trên bờ, hai tay đỏ
ửng, rớm máu. Lòng tôi trào dâng một thứ
cảm xúc khó tả, như lòng biết ơn, như niềm
hạnh phúc, như nỗi xấu hổ mà không nói nên
lời. Thu nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, ánh
lên một niềm vui rất lạ. Tôi chợt nhận ra trên
má, trên môi của cô bạn gái còn bám những
hạt phấn hoa. Những hạt phấn hoa màu hồng
nhạt của một loại hoa dại màu vàng nở rực
hai bên sườn đồi. Loài hoa ấy tôi chưa bao
giờ biết tên, loài hoa cánh lớn như hoa bí,
nhưng mềm và mỏng lay phay bay trong gió.
Tôi khe khẽ đưa tay lên mặt Thu muốn lau đi
những hạt phấn hoa như một lời cảm ơn.
Nhưng bỗng Thu nhắm mắt rồi nhoài người
ra phía sau sợ hãi. Tôi giật mình nhìn đôi bàn
tay đóng bùn của mình mà bật cười. Tôi để ý
người vừa cứu sống mình đang mặc một
chiếc áo có họa tiết những bông hoa vàng, y
hệt những cánh hoa dại nở quanh nơi chúng
tôi ngồi buổi chiều hôm ấy. Hoa vàng nở trên
những triền đồi, hoa vàng nở chập chờn theo
bóng một đứa con gái trên con đường mòn cứ
nằm mãi trong trí nhớ tôi đến tận bây giờ…

Lớp của Thu nằm sát vách lớp tôi. Lớp
học dựng lên bằng gỗ, vách trát bằng bùn lẫn
rơm khô. Tôi ngồi bàn cuối, giờ ra chơi tôi
khoét một lỗ trên bức vách nham nhở vết tổ
tò vò để ngó sang lớp của Thu. Tôi nhận ra
chiếc áo màu vàng hoa dại. Ngày nào cũng
thế, chúng tôi cùng đi, cùng về nhà mỗi ngày
tan học. Giờ ra chơi, tôi vẫn lén nhìn Thu qua
cái lỗ be bé trên vách lớp học. Thu sẽ không
bao giờ biết điều ấy, cũng như chẳng ai biết
việc tôi suýt chết trong vũng bùn nếu Thu
không nói ra.

Có lần tôi bảo sau này mình lớn sẽ làm
công an, bởi làm công an sẽ có súng, sẽ được
bắt cướp. Thu nghe tôi nói thế thì bảo: “Mình
chỉ muốn sau này lớn lên sẽ lấy chồng thật
giàu, mẹ tớ bảo chỉ lấy chồng giàu thì mới

55
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 324-10/2020 



không khổ...”. Tôi lặng người đi khi nghe một
đứa con gái nói với mình như thế. Cái suy
nghĩ non nớt trong đầu tôi khi ấy chỉ biết rằng
điều Thu nói ra đang tới thật gần và gấp gáp...

Thế rồi một ngày Thu bỏ học, nghe mẹ tôi
nói Thu đã theo mẹ lên thành phố. Căn nhà
cũ bên kia sườn đồi chỉ còn mình người đàn
ông triền miên trong những cơn say. Rồi
người say cũng bỏ đi, căn nhà mọc đầy cỏ
dại. Những bông hoa dại nở rực vàng trên lối
đi và cả trên sườn đồi hoang vắng. Ít lâu sau
người trong làng thấy người đàn ông ấy gục
ngã trên lối trở về nhà cũ. Người đã chết mà
đôi tay vẫn nắm chặt giận dữ. Đó là đám ma
mà người quê tôi thấy buồn nhất. Một đám ma
mà người chết không có gia đình, người thân.
Người ta bảo mẹ con Thu sống ác như thú
trên rừng...

Rồi tôi lớn lên, tuổi thơ lùi vào kí ức.
Người quê tôi cũng quên đi chuyện người say
năm ấy. Mùa hè năm trước tôi trở về quê, bàn
chân lạ lẫm trên con đường mới xây. Quê tôi
giờ khác lắm, những nóc nhà ken dần vào
nhau, những con đường lên đồi, lên rừng
cũng đã đủ ô tô chạy được. Tôi thẫn thờ ngó
về một rặng cây xa xăm, chợt có tiếng ô tô lại
gần phía sau. Tôi ngoái lại nhìn thấy chiếc xe
con đậu cạnh đường sang bên kia sườn đồi.
Hai người bước xuống xe. Người đàn ông
õng ễnh bụng sau lớp áo với cặp kính che
nửa mặt chẳng biết buồn hay vui. Người đàn
bà nước da trắng thoăn thoắt theo sau. Tôi
chợt sững lại khi người đàn bà ngoái lại nhìn
mình. Là Thu! Đúng là Thu thật rồi! Tôi không
thể nhầm cái ánh mắt buồn hun hút ấy với bất
cứ ai. Thu nhìn tôi rồi khe khẽ cười như muốn
cất tiếng chào. Người đàn ông đưa tay đút
trong túi quần ra hiệu bước đi. Lòng tôi chợt
buồn nhão ra như lớp bùn đã nuốt chửng tôi
hôm nào. Một nỗi buồn không tên, không hề
có đáy.

Tôi ngồi trên cỏ nhìn theo bóng Thu đã
khuất sau con đường về phía bên kia đồi, trời
nổi gió lồng lộng. Những cánh hoa dại vàng rập
rờn bay. Mùi của gió giao mùa chợt ào tới, tôi
rùng mình vì những hương vị tinh tươm quen
thuộc. Trên những ngón tay mình, tôi đã thấy
những hạt phấn hoa hồng hồng đậu ở đó từ
bao giờ. Hình như tôi đã chạm vào môi Thu...
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MỜI gỬI tÁc PHẨM tHAM gIA
tạP cHÍ vĂn ngHỆ XỨ Lạng

XUÂn tÂn SỬU 2021
Năm Canh Tý 2020 là một năm có rất

nhiều sự kiện trọng đại trong đời sống
Chính trị, Văn hóa, Xã hội của tỉnh nhà và
để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống văn
học và báo chí. Đón mừng xuân mới, đón
tết Nguyên đán cổ truyền Tân Sửu 2021,
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng xuất bản ấn
phẩm đặc biệt với những nội dung: Phản
ánh thành tựu trong công cuộc đổi mới
trên mọi lĩnh vực của tỉnh nhà trong năm
qua; những phong tục tập quán, những nét
văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân
tộc; các lễ hội mùa xuân…

Để Tạp chí thật sự là món quà đầu
năm nhiều ý nghĩa, Ban Biên tập kính mời
các nhà nghiên cứu, các văn nghệ sĩ cùng
tất cả các cộng tác viên tham gia gửi tác
phẩm với các thể loại văn học, báo chí
như: thơ, truyện ngắn, truyện ký, bút ký,
ghi chép, kịch, tiểu phẩm, các bài nghiên
cứu, các tác phẩm văn học dịch, câu đối,
tranh, ảnh, ca khúc… 

Thời hạn nhận tác phẩm: Từ 1 tháng
11 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2020. 

Tác phẩm cần trình bày rõ ràng, sạch
sẽ, ghi rõ họ tên tác giả (bút danh), địa chỉ,
số điện thoại và số tài khoản (nếu có) để
tòa soạn tiện liên hệ.

Tác phẩm gửi riêng cho Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng hoặc đồng thời gửi các báo,
tạp chí khác cần ghi rõ.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng - Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh Lạng Sơn - Số 01, đường Trần
Hưng Đạo, phường Chi Lăng, Thành
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Email: vannghexulang@gmail.com
Điện thoại: (0205) 3812338
Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng

mong nhận được sự cộng tác nhiệt thành
của các tác giả để ấn phẩm Xuân Tân Sửu
2021 đẹp, phong phú và chất lượng.

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng



“Những bông hoa đẹp” là tập sách viết về những tấm
gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của tỉnh Lạng
Sơn giai đoạn 2015 – 2020, do Hội Văn học Nghệ

thuật Lạng Sơn; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn
biên soạn, xuất bản nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh
lần thứ V (tháng 9 năm 2020). Sách dày 320 trang, khổ
16x24cm, gồm 30 bài viết biểu dương những cá nhân, tập
thể tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, công việc khác
nhau như y tế, văn hóa, giáo dục, công an, quân đội, nông
nghiệp – nông thôn… Nhân vật trong các bài viết là những
con người và tập thể hăng say lao động, sáng tạo, nỗ lực
cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ và lòng nhiệt huyết
của mình vào công việc, họ đã làm được nhiều việc tốt và
đạt được những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua
yêu nước, học tập, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn giai đoạn 2015
– 2020. Phần phụ đề “Một thoáng Lạng Sơn” in ở cuối tập
sách gồm 16 tác phẩm ảnh nghệ thuật giới thiệu một số nét
văn hóa và phong cảnh đẹp của tỉnh.

Những tập thể tiêu biểu được nói đến trong tập sách là:
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với hơn sáu
mươi năm xây dựng và trưởng thành, luôn đồng tâm, hiệp
lực, đoàn kết, làm tốt vai trò bảo vệ chủ quyền an ninh biên
giới quốc gia; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
Công an tỉnh Lạng Sơn – lá cờ đầu trong phong trào thi đua
“Vì An ninh Tổ quốc”; Phòng phòng chống ma túy và tội
phạm của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh – nhiều năm liền đạt
danh hiệu vẻ vang “Đơn vị quyết thắng”; Cơ sở Bảo trợ xã
hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn – một tập thể giàu lòng nhân ái
và tinh thần trách nhiệm; Chi cục Hải quan Tân Thanh - tập
thể đoàn kết, vững mạnh; Câu lạc bộ văn nghệ Bjoóc Vẻn
tích cực góp phần bảo tồn, gìn giữ làn điệu then; Trường
Trung học phổ thông Việt Bắc – đơn vị đang được đề nghị
các cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu “Anh hùng lao
động”; Công ty than Na Dương - VVMI; Xã Chi Lăng, huyện
Chi Lăng; Thôn Bản Quầy, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập;
Đảng bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo Long; Công
đoàn ngành Y tế Lạng Sơn; Bà con nhân dân huyện Tràng
Định với đặc sản nông sản thạch đen; Điểm sáng du lịch
cộng đồng xã Hữu Liên (huyện Hữu Lũng) v.v… 

Một số cá nhân tiêu biểu được đưa vào cuốn sách là
những tấm gương điển hình tiên tiến như: Ông Vi Hồng
Nhân, nguyên Vụ trưởng Vụ Văn hóa các dân tộc miền núi,
người tâm huyết sáng lập và là Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca
tỉnh Lạng Sơn, người đi đầu trong phong trào bảo tồn và
phát huy các làn điệu dân ca dân vũ tỉnh nhà; Anh Hoàng
Văn Nguyệt (huyện Văn Lãng) – người đã hiến hơn 10,3
nghìn mét vuông đất để làm đường liên xã; Anh Hoàng
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những bông hoa đẹp Xứ Lạng

Trọng Dũng (huyện Cao Lộc) - người
có công đưa cây hồng không hạt Bảo
Lâm về trồng và nhân rộng tại địa
phương, giúp bà con nhân dân trên
địa bàn cùng phát triển kinh tế; Đoàn
viên thanh niên Sầm Ngọc Thanh
Cảnh ở huyện Hữu Lũng, người chỉ
trong ba năm từ 2017 đến 2020 đã
19 lần tình nguyện hiến máu nhân
đạo, được nhận Bằng khen của Bộ
trưởng Bộ Y tế tại “Lễ tôn vinh người
hiến máu tiêu biểu toàn quốc” năm
2020; Chị Hoàng Hồng Nhung, chủ
cơ sở sản xuất tinh bột nghệ hữu cơ
Hồng Nhung, sản phẩm vàng của
làng nông nghiệp Quan Sơn (huyện
Chi Lăng); Em Trần Đức Đoàn, học
sinh lớp 11A Trường Phổ thông dân
tộc Nội trú – Trung học cơ sở - Trung
học phổ thông huyện Lộc Bình, cậu
bé vùng cao vượt khó học giỏi đã đạt
nhiều thành tích đáng khen ngợi, trở
thành tấm gương sáng cho bạn bè
học tập… 

Câu chuyện về tinh thần vượt
khó vươn lên, hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể
trong cuốn sách là câu chuyện về
“những bông hoa đẹp” trong vườn
hoa “người tốt, việc tốt” Xứ Lạng, là
tấm gương sáng để bà con nhân dân
các dân tộc tỉnh nhà noi theo.

MAI THUẬN



THỂ LỆ
GIẢI BÁO CHÍ TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ I NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐGBC ngày 16/9/2020 
của Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn)

Điều 1. Tên gọi
Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021.
Điều 2. Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021 là giải báo chí được trao vào dịp ngày

Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2021).
Chủ trì Giải báo chí: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
Cơ quan thường trực Giải: Hội Nhà báo tỉnh.
Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông. Mời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia.
Điều 3. Mục đích, yêu cầu
1. Nhằm tôn vinh, trao giải cho những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc,

đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, đối
ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

2.Tăng cường truyền thông rộng rãi những thành tựu, kết quả trong thực hiện mục tiêu phát
triển tỉnh Lạng Sơn, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã
hội chủ nghĩa.

3. Tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm
về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Điều kiện của tác giả, tác phẩm tham gia Giải báo chí
1.Tác giả/nhóm tác giả tham gia Giải báo chí:
a) Là công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp

trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải;
b) Không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không

vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.
2.Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải báo chí phải

được đăng, phát trên các loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.
3. Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi tối đa 02 tác phẩm tham dự Giải cho tất cả các loại hình báo

chí gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí.
Điều 5. Tiêu chí xét trao Giải
1.Tiêu chí chung:
a) Tác phẩm được trao Giải là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các loại

hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày
31/12/2020.

b) Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác,
khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung phản ánh những vấn đề trong
đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống
chính trị của tỉnh đang được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân quan tâm; tác phẩm phải có tính
phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp
thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh.

c) Những tác phẩm báo chí đã được giải ở các cuộc thi cấp cao hơn không được tham dự
Giải báo chí tỉnh lần thứ I năm
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d) Các loại hình và thể loại báo chí được xét trao thưởng:
- Loại hình: báo (tạp chí) in; báo (tạp chí) điện tử; phát thanh; truyền hình; ảnh báo chí.
- Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự,

phóng sự điều tra, ký sự, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình chuyên đề, giao
lưu, tọa đàm…

đ) Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ…).
e) Tác phẩm được xét trao giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời

điểm công bố.
2.Tiêu chí riêng đối với từng loại tác phẩm báo chí
2.1. Báo in: mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả

hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên phản ánh về một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể
loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các
thời điểm đăng báo khác nhau.

2.2. Đối với báo nói (phát thanh): mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề,
một sự kiện hoặc một đối tượng, phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ); âm thanh,
tiếng nói nhân vật rõ ràng; tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng; thời lượng tác phẩm không
quá 60 phút.

2.3. Đối với báo hình (truyền hình): mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề,
một sự kiện hoặc một đối tượng phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ); kỹ thuật,
hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

2.4. Đối với báo điện tử: phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không
xét những tác phẩm lấy từ báo in); thể hiện được đặc trưng của báo điện tử. Mỗi tác phẩm là một
bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, phản
ánh về cùng một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài
ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

2.5. Đối với ảnh báo chí: chỉ xét nhóm ảnh và phóng sự ảnh. Tác phẩm ảnh được thể hiện
bằng ảnh màu hoặc đen trắng; mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh có từ 5 đến 10 ảnh, đăng trên
cùng một số báo, tạp chí, báo điện tử hoặc cùng thời điểm xuất bản. Không xét ảnh ghép, ảnh đã
qua xử lý photoshop.

Điều 6. Cơ cấu, số lượng Giải và mức giải thưởng
Gồm 5 loại giải tương ứng với các loại hình và thể loại báo chí gồm: Báo in, báo điện tử, báo

hình (truyền hình), báo nói (phát thanh) và ảnh báo chí.
1.Cơ cấu, số lượng Giải:
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STT Xếp loại
Thể loại Giải A Giải B Giải C Giải 

Khuyến khích

1 Báo in 01 02 03 04

2 Báo điện tử 01 02 03 04

3 Báo hình 01 02 03 04

4 Báo phát thanh 01 02 03 04

5 Ảnh báo chí 01 02 03 04

Cộng 05 10 15 20

Tổng số 50 giải thưởng



Căn cứ kết quả và tình hình thực tế, Hội đồng Giải báo chí tỉnh xem xét, điều chỉnh số lượng
giải, bảo đảm phù hợp, chất lượng.

2.Mức thưởng: thực hiện theo quy định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi giải thưởng
Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn.

Điều 7. Thời gian, địa điểm, hồ sơ dự Giải
1.Thời gian nhận tác phẩm: trước ngày 28 tháng 02 năm 2021 (theo dấu bưu điện)
2. Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, phố Dã Tượng, phường Chi Lăng,

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Điện thoại: 02053.813.415. Email: langsonhnb@gmail.com.
3. Hồ sơ dự Giải: có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, gồm:
3.1. Đối với tác giả: Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh

hiện tại, đơn vị công tác (địa chỉ thường trú), số điện thoại, E-mail.
Tác giả phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chân thật của tác phẩm báo chí tham dự Giải.
3.2. Về tác phẩm: mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng phát trên

báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm
bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính
phát hiện, sức lan toả, hấp dẫn… của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện
tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối
trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân
tộc phải có bản  dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo in và báo điện tử phải đồng thời gửi file vào địa
chỉ email: langsonhnb@gmail.com để Hội đồng Giải thuận tiện trong việc quảng bá tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: phải ghi file lên đĩa VCD, DCD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ
cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời
lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có
bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: phải ghi file lên đĩa VCD, DCD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ
cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời
lượng, và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải
có phụ đề tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: phải gửi ảnh gốc (kích cỡ 18 x 24cm) và sao chụp tác phẩm
đã được sử dụng trên báo.

Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Hội đồng
Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

Tác phẩm báo chí khi tham dự, Hội đồng Giải không trả lại cho tác giả và được quyền sử
dụng để quảng bá các tác phẩm đạt Giải.

Điều 8. Việc tuyển chọn và chấm Giải
1. Vòng sơ khảo: tiến hành ở Hội Nhà báo tỉnh do Ban Sơ khảo chấm.
2. Vòng chung khảo: tiến hành ở Hội Nhà báo tỉnh do Ban Chung khảo chấm.
3. Hội đồng Giải báo chí tỉnh xét chọn các mức giải thưởng theo đề nghị của Ban Chung

khảo, trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định.
Điều 9. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng Giải và những vi phạm

quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng Giải. Đơn khiếu nại ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và
gửi cho Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn - Cơ quan Thường trực Giải.

1. Hội Nhà báo tỉnh có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải
quyết khiếu nại lên Hội đồng Giải báo chí tỉnh. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ
ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của
Nhà nước có liên quan, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Thể lệ này,
Hội đồng Giải sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh thu hồi giải thưởng và thông báo cơ quan chức
năng để giải quyết theo quy định của pháp luật./.
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Tại Hội nghị, các đại biểu
được nghe lãnh đạo Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số
43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban
Bí thư Trung ương Đảng về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với các hoạt động của Hội Nhà báo
Việt Nam trong tình hình mới; Kế
hoạch số 140-KH/TU ngày
21/7/2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và Kế hoạch số 100/KH-
HNB ngày 16/9/2020 của Hội Nhà
báo tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 43.

Trong khuôn khổ chương trình,
đồng chí Hoàng Đình Hôm - Tổng
Biên tập Báo Lạng Sơn, Chủ tịch
Hội Nhà báo tỉnh đã thông qua
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
về việc thành lập Hội đồng Giải báo
chí tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch và Thể
lệ Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần
thứ I năm 2021. 

Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần
thứ I năm 2021 dành cho đối tượng
là công dân Việt Nam, bao gồm
những nhà báo chuyên nghiệp và
không chuyên nghiệp trong và
ngoài tỉnh Lạng Sơn có tác phẩm
phù hợp với tiêu chí xét Giải. Các
tác phẩm tham dự là những tác
phẩm được đăng tải, phát trên các
loại hình báo chí gồm báo in, báo
điện tử, phát thanh truyền hình từ
ngày 01/01/2020 đến hết ngày
31/1/2020. Các tác phẩm đạt giải là
tác phẩm báo chí xuất sắc phản
ánh tình hình chính trị, kinh tế, xã
hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại
của tỉnh; đạt chất lượng cao về tư
tưởng, chính trị, văn hóa; có nội
dung, hình thức hấp dẫn. Mỗi tác
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HỘI NGHỊ QUáN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 43/CT-TW 
CỦA BAN BÍ THƯ VÀ LỄ PHáT ĐỘNG GIẢI BáO CHÍ

TỈNH LẠNG SƠN LẦN THỨ I NĂM 2021

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.       Ảnh: PV

Ngày 17/9/2020 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Hội Nhà báo tỉnh tổ
chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
và phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn
Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội
đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
một số sở, ban, ngành của tỉnh; các thành viên Hội đồng Giải báo chí cùng hội viên, phóng
viên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh. 

giả, nhóm tác giả gửi tối đa 2 tác phẩm tham dự Giải cho 5
loại hình báo chí gồm báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử
và ảnh báo chí. Thời gian nhận tác phẩm xét Giải báo chí tỉnh
Lạng Sơn lần thứ I trước ngày 28/2/2021 (theo dấu bưu điện).
Về cơ cấu Giải gồm 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải
Khuyến khích tương ứng với 5 loại hình báo chí. 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh Giải
báo chí tỉnh Lạng Sơn nhằm tôn vinh, trao giải cho các tác
phẩm báo chí xuất sắc viết về Lạng Sơn, có hình thức thể hiện
mới, sáng tạo, định hướng dư luận xã hội, đóng góp tích cực
vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đây không chỉ là cơ
hội cho các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí
được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ mà còn là
tiền đề để tỉnh lựa chọn các tác phẩm báo chí có chất lượng
cao tham dự Giải Báo chí Quốc gia trong năm tới và những
năm tiếp theo.

HOÀNG HươNG



Ngày 24/9/2020 tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng
Sơn Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn
(27/9/1940 - 27/9/2020). Dự lễ kỷ niệm về phía
trung ương có Đại tướng Lương Cường, Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Sơn
Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;
đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại
Trung ương, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu I; về
phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Lâm Thị
Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng
chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, thân
nhân các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, lãnh đạo
các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện
thành phố và huyện Bắc Sơn.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm đồng chí Lâm
Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định:
Khởi nghĩa Bắc Sơn có ý nghĩa lịch sử quan trọng
trong đấu tranh giành độc lập của Đảng và dân tộc
ta. Ngày 27/9/1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng,
Nhân dân các xã: Bắc Sơn, Hưng Vũ, Chiêu Vũ,
Trấn Yên, Ngư Viễn với vũ khí gồm gươm, giáo,
dao, gậy gộc, súng trường, súng kíp đồng loạt nổ
súng tấn công đồn Mỏ Nhài. Trước sức mạnh của
ta, quân Pháp và bộ máy chính quyền thực dân rút
chạy, quân khởi nghĩa chiếm được đồn Mỏ Nhài
tiến lên giải phóng hoàn toàn châu lỵ Bắc Sơn,
cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên dưới sự lãnh
đạo của Đảng giành được thắng lợi… Khởi nghĩa
Bắc Sơn là “tiếng súng báo hiệu” cho một cao trào
cách mạng mới, một thời kỳ đấu tranh mới - thời
kỳ khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Việc sử
dụng hình thức vũ trang giành chính quyền của
cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã trở thành bài học sâu
sắc cho quá trình chuẩn bị lực lượng mọi mặt, tiến
tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng
tháng Tám 1945 ở Lạng Sơn. Phát huy tinh thần
Khởi nghĩa Bắc Sơn, Đảng bộ và nhân dân các
dân tộc Lạng Sơn đã vượt qua mọi khó khăn, thử
thách đạt được nhiều thành tựu trong đấu tranh,
xây dựng bảo vệ Tổ quốc và thực hiện thành công
công cuộc đổi mới đất nước. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương
Cường chúc mừng và đánh giá cao những thành

quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh
Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua, đồng
thời đề nghị: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các
dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục làm tốt công tác
đền ơn đáp nghĩa, quan tâm dành nguồn lực
trùng tu, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử trên
địa bàn; phát huy tốt hơn nữa truyền thống quê
hương cội nguồn cách mạng mà các thế hệ cha
anh đi trước dày công vun đắp. Tập trung phấn
đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính
trị; phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, phát
triển kinh tế cửa khẩu, thương mại dịch vụ, du
lịch, nông lâm nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng
trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
tập trung phát triển kinh tế tư nhân, phát triển
nguồn lực, nhất là nguồn lực chất lượng cao, triển
khai toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa xã
hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững
chắc độc lập chủ quyền biên giới quốc gia, giữ
vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường
thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh và bền vững…
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng
Lương Cường đã trao Huân chương Độc lập
hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân
huyện Bắc Sơn vì đã có thành tích đặc biệt xuất
sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước Lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động hướng về
80 năm Ngày khởi nghĩa Bắc Sơn đã được tỉnh tổ
chức như trùng tu, tôn tạo các điểm di tích thuộc
Khu di tích quốc gia đặc biệt đèo Tam Canh, Đình
Nông Lục, Đồn Mỏ Nhài… tổ chức Hội thảo khoa
học chủ đề “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp
cách mạng Việt Nam - giá trị lịch sử, bảo tồn và
phát huy”; tổ chức hành hương về nguồn thăm các
di tích lịch sử cách mạng gắn với cuộc Khởi nghĩa
Bắc Sơn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình
chính sách, người có công; tổ chức lễ dâng hương,
dâng hoa tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ đã
hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc tại Đền thờ
liệt sĩ và Tượng đài du kích Bắc Sơn; tổ chức triển
lãm chuyên đề, chương trình nghệ thuật chào
mừng, các hoạt động thể thao và hội trại thanh niên
tại huyện Bắc Sơn.
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các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày khởi nghĩa
Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020)



1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào
mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tối
25/9/2020, tại Quảng trường Hùng Vương,
thành phố Lạng Sơn, diễn ra chương trình
nghệ thuật chào mừng Đại hội. Tới dự có đồng

chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
hơn 300 đại biểu thuộc 15 tổ chức Đảng trực thuộc
Đảng bộ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban,
ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và đông đảo
quần chúng Nhân dân trên địa bàn thành phố.
Chương trình nghệ thuật với 10 tiết mục đặc sắc
do các ca sĩ, diễn viên thuộc Trung tâm Văn hóa
nghệ thuật tỉnh biểu diễn đã nhận được sự sự
đánh giá cao của các đại biểu và sự hưởng ứng
nhiệt liệt của đông đảo Nhân dân trên địa bàn. 

Tối 27/9/2020, tại Quảng trường Hùng Vương,
thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố Lạng Sơn
tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành
công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần
thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí
Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh
ủy; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành
của tỉnh, lực lượng vũ trang và đông đảo quần
chúng Nhân dân trên địa bàn thành phố. Chương
trình nghệ thuật với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo
Đảng” gồm nhiều tiết mục hát, múa với nội dung ca
ngợi Đảng, Bác Hồ; tình yêu quê hương đất nước,
vẻ đẹp của mảnh đất con người Xứ Lạng. 

Ngày 28/9/2020, tại Khuôn viên tượng đài
Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Trung tâm
Văn hóa nghệ thuật tỉnh tổ chức Giao lưu văn nghệ
chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII và Hội chợ phiên Háng Pỉnh năm 2020. Bên
cạnh 6 tiết mục văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ, diễn
viên chuyên nghiệp và không chuyên đến từ Trung
tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh và các câu lạc bộ văn

nghệ trên địa bàn biểu diễn, chương trình giao lưu
văn nghệ còn có sự tham gia của đông đảo thành
viên Hội Bảo tồn dân ca tỉnh và đồng bào các dân
tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tỉnh. 

Đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực
góp phần cổ vũ tinh thần Nhân dân các dân tộc trên
địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phấn đấu học tập,
lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà Đảng bộ tỉnh
Lạng Sơn đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Trong hai ngày 2 và 3/10/2020, Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng phối hợp với
Hội Văn học Nghệ thuật hai tỉnh Lạng Sơn,
Bắc Kạn tổ chức chương trình Giao lưu Mỹ
thuật Cao Bằng - Bắc Kạn - Lạng Sơn năm
2020 tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và
Truyền thông, đại diện lãnh đạo huyện Trùng
Khánh, tỉnh Cao Bằng; lãnh đạo Hội Văn học

Nghệ thuật và đông đảo hội viên Chi hội Mỹ thuật
của ba tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Ngày
2/10/2020, các đại biểu đã tham dự buổi gặp mặt
với lãnh đạo huyện Trùng Khánh tìm hiểu về tình
hình phát triển kinh tế, xã hội, những nét văn hóa
bản địa đặc sắc tại địa phương. Chương trình
khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Cao Bằng - Bắc Kạn
- Lạng Sơn được tổ chức ngày 3/10/2020 tại Re-
sort Sài Gòn - Bản Giốc, Tại chương trình Ban
Tổ chức đã tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham
dự; các đại biểu tham quan các tác phẩm trưng
bày; tham quan khu du lịch Thác Bản Giốc. Với
chủ đề “Sắc màu hội ngộ” triển lãm giới thiệu hơn
40 tác phẩm của các tác giả đến từ ba tỉnh, trong
đó tỉnh Lạng Sơn có 9 tác phẩm của 9 tác giả là
hội viên, cộng tác viên Chi hội Mỹ thuật tham dự.
Đây là chương trình ý nghĩa, tạo sân chơi cho
các họa sĩ, những người yêu nghệ thuật có cơ
hội trao đổi, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng
cao năng lực sáng tạo, tạo nguồn cảm hứng
sáng tác.

NGỌC HẰNG
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3. Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn
triển khai xây dựng Phố đi bộ Kỳ Lừa và đưa
Phố đi bộ Kỳ Lừa hoạt động thử nghiệm từ
ngày 9/10/2020; Khai trương vào ngày
16/10/2020. Thời gian tổ chức Phố đi bộ kéo dài
từ 18h00 đến 24h00 thứ Sáu và thứ Bảy hàng
tuần. Trong thời gian này, Nhân dân và du khách
được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
trải nghiệm các trò chơi dân gian tại khu vực
đường Bắc Sơn và sân khấu khu vực đền Tả
Phủ, tham quan, mua sắm các mặt hàng lưu
niệm, tiêu dùng, thưởng thức các món ăn ẩm
thực đặc sắc của Xứ Lạng. Phố đi bộ Kỳ Lừa đi
vào hoạt động sẽ tạo điểm nhấn cho một thành
phố trẻ năng động, góp phần thúc đẩy phát triển
thương mại, du lịch, văn hóa, khai thác lợi thế về
du lịch, dịch vụ, thương mại trên địa bàn, tạo
không gian văn hóa và điểm đến thu hút người
dân cũng như du khách khi đến với Xứ Lạng.

HOÀNG HươNG

4. Từ ngày 6 - 9/10/2020 tại tỉnh Lào Cao,
Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật
Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn "Nâng
cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ
thuật trong sự phát triển đổi mới đất nước thời
kỳ mới". Tham gia Hội nghị có trên 200 học viên

gồm đại diện lãnh đạo các Ban Tuyên giáo
tỉnh/thành ủy; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa
văn nghệ; lãnh đạo các Hội Văn học Nghệ thuật
Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý
luận phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ
quan báo chí, nhà xuất bản, giảng viên các trường
đại học, cao đẳng về văn học nghệ thuật 29 tỉnh
thành khu vực phía Bắc. Dự và chỉ đạo hội nghị có
PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch
Thường trực Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học,
nghệ thuật Trung ương; Tiến sĩ Bùi Thế Đức, Phó
Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình
văn học, nghệ thuật Trung ương; lãnh đạo Vụ Văn
học - Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương)...

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tham gia tập huấn có
đồng chí Nông Phương Đông, Phó Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng các
đồng chí đại diện các cơ quan Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn, Sở
Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh -
Truyền hình tỉnh.

Trong thời gian 5 ngày, hội nghị tập trung quán
triệt các chuyên đề về quan điểm tư tưởng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; Một
số nét nổi bật của đời sống mỹ thuật trong nhiệm
kỳ Đại hội XII của Đảng và phương hướng cho
nhiệm kỳ tới; Vấn đề tự do sáng tạo trong văn học
nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Thực trạng và giải
pháp cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy sân khấu
kịch hát dân tộc Việt Nam trong cơ chế thị trường
hiện nay; Quan điểm của Đảng và vai trò của báo
chí trong công cuộc phòng chống tham nhũng;
Quan điểm của Đảng về văn hóa văn nghệ trong
một số nghị quyết gần đây...

NGUYỄN PHưỢNG

5. Ngày 9/10/2020, Hội Bảo tồn dân ca tỉnh
đã tổ chức tọa đàm “Hội Bảo tồn dân ca tỉnh
Lạng Sơn 10 năm hoạt động và hướng đi”. Dự

buổi tọa đàm có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch; đại diện các cơ quan ban,
ngành cùng toàn thể Ban Chấp hành, đại diện chi
hội, câu lạc bộ dân ca các huyện thành phố trong
tỉnh. Hội Bảo tồn dân ca tỉnh được thành lập năm
2010 trải qua 10 năm hoạt động đến nay hội đã
có gần 1000 hội viên sinh hoạt ở hơn 50 câu lạc
bộ tại các huyện, thành phố, xã, phường, thôn bản
trong tỉnh. Thông qua các hoạt động trình diễn,
truyền dạy, giao lưu Hội đã góp phần gìn giữ và
phát huy giá trị các làn điệu dân ca, múa, nhạc
của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán
Chay… trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi tọa đàm
các chi hội, câu lạc bộ đã đóng góp ý kiến về
phương hướng hoạt động, xây dựng phương án
nhân sự hướng tới Đại hội Hội Bảo tồn dân ca tỉnh
sẽ được tổ chức vào năm 2021.
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