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

* Thơ:
Của các tác giả: NGUYỄN ĐÌNH THỌ,
CAO BÌNH, HÀN KỲ, HOÀNG CHOÓNG,
ĐẶNG HÙNG, ĐẶNG BÁ KHANH, VŨ
KIỀU OANH, NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN. 
* Văn xuôi:
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các
dân tộc tỉnh Lạng Sơn học tập, làm theo
tấm gương đạo đức cách mạng của đồng

chí Lương Văn Tri (HỒ TIẾN THIỆU), Những thành tựu nổi
bật về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trong 5 năm thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm
kỳ 2015 - 2020, Hạt giống đỏ (NGUYỄN DUY CHIẾN), Bảo
Long ngôi nhà của những tình thân (VI THỊ THU ĐẠM), Tình
nghĩa nặng dày (ĐẶNG THANH), Hướng nghiệp (NÔNG THỊ
LIÊN), Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V giai
đoạn 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (HOÀNG HƯƠNG), Tư
liệu về các chiến sĩ Cứu quốc quân (CHU QUẾ NGÂN),
Người cán bộ Hội gương mẫu (LỘC THỊ THẮNG), Thầy giáo
trường làng dạy bơi miễn phí cho học sinh (THANH HÀ), Cậu
tôi (PHONG NGUYÊN), Pựt dạy loài người làm ăn (HOÀNG
TUẤN CƯ - HỮU SƠN), Đêm mùa thu rủ nhau đi câu cắm
(DIỆP THANH), Như ánh nắng mai (NGỌC HẰNG), Đất nước
hóa thành văn (ĐỖ LÂM HÀ), Hội thảo khoa học đồng chí
Lương Văn Tri - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người
con ưu tú của quê hương Lạng Sơn (PV), Lễ trao giải Cuộc
thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những
cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự
nghiệp cách mạng Việt Nam” và Cuộc thi sáng tác ca khúc
về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan
(NGUYỄN PHƯỢNG)

* Nhạc:
- Lương Văn Tri - Khúc tráng ca bất tử

Nhạc và lời: BÙI TRƯỜNG GIANG
- Bông hồi bốn mùa tỏa hương

Nhạc và lời: VI TƠ

- Và các chuyên mục khác.
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Lạng Sơn là một tỉnh miền núi có vị trí địa lý
nằm ở địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, có
đường biên giới trên đất liền giáp với Trung

Quốc trên 231km, là “phên dậu” đồng thời là
cửa ngõ của Quốc gia với thế giới. Cùng với lịch
sử dựng nước và giữ nước hào hùng của cả
dân tộc Việt Nam, Nhân dân các dân tộc sinh
sống tại Lạng Sơn đã luôn phát huy tinh thần
yêu nước, đoàn kết gắn bó, đã tạo nên hình
ảnh, văn hóa đặc sắc của con người Xứ Lạng. 

Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân
dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tự hào tổ chức
kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn

Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) - Người chiến sĩ
cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú
của Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, người đã
cùng sát cánh với đồng chí Hoàng Đình Giong,
đồng chí Hoàng Văn Thụ... đặt nền móng, xây
dựng tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên tại
tỉnh Lạng Sơn, người có vai trò quan trọng trong
việc xây dựng, lãnh đạo Đội Cứu quốc quân Bắc
Sơn, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam
ngày nay. Đây là dịp để các thế hệ hôm nay ôn
lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, tưởng nhớ
về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng,
những cống hiến lớn lao, phẩm chất đạo đức
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ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC
DÂN TỘC TỈNH LẠNG SƠN HỌC TẬP, LÀM THEO

TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA
ĐỒNG CHÍ LƯƠNG VĂN TRI

Đồng chí Hồ TiếN THiệu 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch uBND 

tỉnh Lạng Sơn



của đồng chí Lương Văn Tri. Qua đó, giáo dục
truyền thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân
các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, nhất là thế hệ trẻ
hiểu sâu sắc, tự hào và trân trọng những thành
quả cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã
giành được, tạo động lực to lớn trong triển khai
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra,
đồng thời phấn đấu thi đua lập thành tích chào
mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Lương Văn Tri là người dân tộc
Tày, sinh ngày 17/8/1910 trong một gia đình
nông dân có truyền thống yêu nước và hiếu học
tại làng Bản Hẻo, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên,
tỉnh Lạng Sơn(*). Từ khi còn nhỏ Lương Văn Tri
đã bộc lộ phẩm chất thông minh và tinh thần
hiếu học. Mặc dù điều kiện thời bấy giờ rất khó
khăn, nhưng gia đình Lương Văn Tri đã cố gắng
tạo mọi điều kiện cho con học chữ khi mới lên 7
tuổi. Tuổi thiếu niên, Lương Văn Tri được học
tại trường Sơ học yếu lược ở châu lỵ Điềm He,
sau đó là Trường Tiểu học Pháp - Việt ở thị xã
Lạng Sơn. 

Trong thời gian học tại trường Tiểu học
Pháp - Việt Lạng Sơn, Lương Văn Tri với người
bạn đồng môn học giỏi, cùng chí hướng là
Hoàng Văn Thụ luôn chứng kiến người dân bị
thực dân Pháp áp bức, bóc lột; cùng với nhiều
biến động mới của phong trào yêu nước đang
diễn ra sôi nổi khắp cả nước. Các anh trăn trở,
quyết chí phải làm gì để người dân và quê
hương thoát khỏi chế độ hà khắc của bọn thực
dân, phong kiến. Nung nấu ý chí đó, Lương Văn
Tri tích cực tham gia hoạt động trong nhóm
thanh niên yêu nước ở trường Tiểu học Pháp -
Việt, Lạng Sơn. Lương Văn Tri, Hoàng Văn Thụ
và nhóm học sinh yêu nước trong trường Tiểu
học Pháp - Việt Lạng Sơn đã đọc, nghiên cứu
báo Thanh niên, các tài liệu tuyên truyền khác
của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, tham
gia tuyên truyền tài liệu này sâu rộng trên địa
bàn thị xã Lạng Sơn.

Cùng với Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri là
nhân tố nòng cốt trong mọi hoạt động của nhóm
thanh niên yêu nước ở Trường Tiểu học Pháp -
Việt Lạng Sơn, đã làm dấy lên phong trào đấu
tranh của học sinh, thanh niên ở thị xã Lạng Sơn
đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội
Châu (1925) và để tang nhà yêu nước Phan

Chu Trinh (1926) do Hội Việt Nam cách mạng
Thanh niên phát động trong cả nước.

Phong trào đấu tranh do Hội Việt Nam cách
mạng Thanh niên phát động cùng với việc Hội
tổ chức cho học viên ở trong nước sang dự các
lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ
đạo mở ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã lay
động mạnh mẽ ý chí, thôi thúc người thanh niên
yêu nước Lương Văn Tri quyết tâm tham gia
hoạt động trong phong trào đấu tranh giải phóng
dân tộc. Trong kỳ nghỉ hè năm học 1926 - 1927,
Lương Văn Tri cùng người bạn học Hoàng Văn
Thụ đã quyết định không tiếp tục theo học tại
trường Tiểu học Pháp - Việt Lạng Sơn, tìm cách
qua biên giới, sang đất Trung Quốc, liên lạc với
Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên để tham
gia hoạt động cách mạng. Cuộc đời hoạt động
cách mạng đầy gian truân, nhưng vẻ vang của
đồng chí Lương Văn Tri bắt đầu từ đây. 

Cuối năm 1929, cùng với Hoàng Đình
Giong, Hoàng Văn Thụ, Bùi Ngọc Thành, Hồ
Đức Thành, Hoàng Hồng Việt, Nguyễn Nam
Hồng, Đoàn Thế Vinh, Hoàng Phúc An, Lương
Văn Tri được kết nạp trở thành đảng viên của
tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng, một
trong các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản
Việt Nam. 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời,
cùng với hoạt động của các tổ chức Đảng ở
trong nước đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận
động và tổ chức quần chúng đứng lên đấu tranh
chống kẻ thù của giai cấp, kẻ thù của dân tộc đã
làm dấy lên cao trào cách mạng rộng khắp trên
toàn quốc. Chi bộ Đảng chỉ đạo phong trào vùng
núi biên giới Việt - Trung được thành lập gồm
các đồng chí Hoàng Đình Giong, Hoàng Văn
Thụ, Lương Văn Tri, Hoàng Hồng Việt... do đồng
chí Hoàng Đình Giong làm Bí thư. Thực hiện sự
phân công của Chi bộ Đảng chỉ đạo phong trào
vùng núi biên giới Việt - Trung, đồng chí Lương
Văn Tri được phân công chỉ đạo xây dựng, phát
triển phong trào quần chúng cách mạng tỉnh
Lạng Sơn. Từ giữa năm 1930 đến đầu năm
1931, đồng chí Lương Văn Tri và đồng chí
Hoàng Văn Thụ đã xây dựng được 03 tổ chức
quần chúng trung kiên ở Lũng Nghịu (Bằng
Tường, Trung Quốc). Từ 03 tổ chức quần chúng
trung kiên này, các cơ sở cách mạng của quần
chúng trung kiên tiếp tục nhanh chóng phát triển
mạnh ở khu vực biên giới giữa tỉnh Lạng Sơn,
Cao Bằng với các địa phương thuộc Trung
Quốc. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng vùng
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núi biên giới Việt - Trung, sự
hoạt động tích cực của đồng
chí Lương Văn Tri và đồng
chí Hoàng Văn Thụ, phong
trào cách mạng tỉnh Lạng
Sơn bắt đầu được xây
dựng, các tổ chức quần
chúng trung kiên ở khu vực
biên giới đã thiết lập được
đường dây liên lạc với
phong trào cách mạng tỉnh
Lạng Sơn. 

Cuối năm 1931, do yêu
cầu của phong trào cách
mạng trong nước, công tác
đào tạo cán bộ chính trị,
quân sự trở thành nhiệm vụ
quan trọng và cần thiết.
Đồng chí Lương Văn Tri
được Chi bộ Đảng vùng núi
biên giới Việt - Trung bố trí
vào học Trường Quân sự
Hoàng Phố (Trung Quốc).
Chi bộ Đảng phân công
đồng chí Lương Văn Tri phụ
trách tổ cán bộ học tại
Trường Quân sự Hoàng
Phố trong khóa học từ cuối
năm 1931 đến đầu năm
1935. Trong thời gian học
Trường Quân sự Hoàng
Phố, đồng chí Lương Văn
Tri luôn có tinh thần chuyên
cần học tập, tiếp thu nhanh
kiến thức quân sự, đọc
thông, viết thạo, truyền đạt,
hướng dẫn kiến thức quân
sự bằng tiếng Trung cho các
lớp huấn luyện. Năm 1935,
đồng chí Lương Văn Tri đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ khoá học của mình tại
Trường Quân sự Hoàng
Phố và trở về tham gia phát
triển phong trào cách mạnh
trong nước. Với trình độ,
năng lực và kiến thức đã
được đào tạo, năm 1939
đồng chí Lương Văn Tri đã
được Trung ương Đảng chỉ
định tham gia Xứ ủy Bắc Kỳ
là Uỷ viên Ban Thường vụ
Xứ ủy, phụ trách công tác
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quân sự, chỉ đạo tổ chức mở các lớp huấn luyện quân sự đầu tiên
để làm nòng cốt cho tiếp tục nhân rộng huấn luyện quân sự ra các
địa phương ở Bắc Kỳ. Năm 1940, trên cương vị Uỷ viên Ban
Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ phụ trách công tác quân sự, tại địa bàn
xã Thanh Vân, tổng Hoàng Vân, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang,
đồng chí Lương Văn Tri đã chỉ đạo và trực tiếp tổ chức một số lớp
huấn luyện quân sự cho đội ngũ cán bộ của Xứ uỷ Bắc Kỳ và một
số tỉnh phía Bắc. 

Phong trào cách mạng vũ trang với đỉnh điểm là cuộc khởi
nghĩa Bắc Sơn (ngày 27/9/1940) đã gây tiếng vang khắp toàn
quốc làm cho kẻ thù hoang mang, lo sợ và dùng mọi thủ đoạn dã
man để đàn áp, khủng bố. Trung ương Đảng đã cử cán bộ về trực
tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, tiếp tục duy trì Đội du kích
Bắc Sơn và phong trào cách mạng ở Bắc Sơn. Đồng chí Lương
Văn Tri đã được giao nhiệm vụ chỉ đạo, tập hợp, củng cố Đội du
kích Bắc Sơn, tổ chức luyện tập theo kỹ chiến thuật đánh du kích
cho các đội viên. Tại khu rừng Khuổi Nọi (xã Vũ Lễ, Bắc Sơn),
đồng chí Lương Văn Tri đã chỉ đạo mở một số lớp huấn luyện
quân sự, chính trị cho Đội du kích Bắc Sơn và cán bộ các tỉnh
Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh với nội dung huấn luyện về
chiến thuật quân sự, vận động quần chúng, tuyên truyền, tổ chức
quần chúng đấu tranh từ hình thức thấp đến hình thức cao, từ đấu
tranh chính trị tiến lên đấu tranh vũ trang. Với sự chỉ huy tài tình
của đồng chí Lương Văn Tri, trong thời gian ngắn, từ đội du kích
đầu tiên được đồng chí Trần Đăng Ninh thành lập đã hình thành
trung đội du kích Bắc Sơn. Phong trào cách mạng ở Bắc Sơn sau
thời gian bị thực dân Pháp khủng bộ đã được khôi phục và phát
triển, đã tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự hình thành và phát
triển phong trào cách mạng ở các Châu lân cận như Bình Gia,
Bằng Mạc và Hữu Lũng. 



Tháng 02 năm 1941, đoàn đại biểu Trung
ương Đảng gồm các đồng chí Trường Chinh,
Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt, Trần Đăng
Ninh đi dự Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở Pác
Bó (Cao Bằng) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu
tập, đã dừng chân ở Khuổi Nọi, Vũ Lễ (Bắc
Sơn). Tại đây, các đồng chí Trung ương đã họp
với Đảng bộ Bắc Sơn và Ban chỉ huy Đội Du
kích Bắc Sơn để nắm tình hình, phổ biến chủ
trương của Đảng và các biện pháp công tác cần
kíp. Đồng chí Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Ban
Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Bắc
Kỳ đã thông báo, phổ biến quyết định của Trung
ương, đổi tên Đội Du kích Bắc Sơn thành Đội
Cứu quốc quân Bắc Sơn. Ngày 23 tháng 02
năm 1941, Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn làm lễ
chính thức thành lập tại căn cứ Khuổi Nọi, xã Vũ
Lễ, huyện Bắc Sơn, gồm có 32 cán bộ, chiến sĩ.
Đồng chí Lương Văn Tri, Uỷ viên Ban Thường
vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ được Trung ương chỉ định làm
Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn.
Với vai trò người Chỉ huy trưởng, đồng chí
Lương Văn Tri đã trực tiếp chỉ đạo và xây dựng
phát triển phong trào cách mạng, xây dựng căn
cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. 

Lo sợ trước hoạt động mạnh mẽ của Đội
Cứu quốc quân Bắc Sơn, ngày 25/7/1941, thực
dân Pháp huy động lực lượng tiến hành một
cuộc đàn áp khốc liệt quy mô lớn đối với căn cứ
địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Trong cuộc chiến không
cân sức với kẻ thù, trên đường rút lui của Đội
Cứu quốc quân Bắc Sơn, đồng chí Lương Văn
Tri đã bị thương và bị địch bắt, bị tra tấn dã man.
Đồng chí đã anh dũng hy sinh khi mới 31 tuổi,
để lại một tấm gương anh hùng, kiên trung, bất
khuất, luôn vì nước vì dân, để các thế hệ sau
luôn phấn đấu học tập, noi theo.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng
chí Lương Văn Tri là một tấm gương sáng về
tinh thần quả cảm, một lòng trung thành với
Ðảng, hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân; luôn
đặt lợi ích của Ðảng, của Nhân dân, của dân tộc
lên trên hết. Bằng ý chí, nghị lực của người cộng
sản, đồng chí đã vượt qua mọi khó khăn gian
khổ, thường xuyên tự trau dồi, rèn luyện để
không ngừng trưởng thành; luôn nêu cao ý thức
chấp hành tổ chức, kỷ luật của người đảng viên
cộng sản; gương mẫu đi đầu, sẵn sàng gánh
vác nhiệm vụ khó khăn nhất. 

Suốt chặng đường 13 năm liên tục hoạt
động cách mạng (1928 - 1941), với sự nỗ lực
phấn đấu quên mình, người thanh niên yêu

nước, người chiến sĩ cộng sản kiên cường
Lương Văn Tri - người con ưu tú của dân tộc,
của quê hương Lạng Sơn đã có những cống
hiến xuất sắc cho phong trào đấu tranh giải
phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng
sản Việt Nam thời kỳ 1930 - 1945. Đồng chí đã
có nhiều công lao góp phần quan trọng vào quá
trình xây dựng, phát triển phong trào cách mạng
tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí đã trực tiếp đi sâu, đi
sát cơ sở để xây dựng, củng cố phong trào cách
mạng ở Bắc Sơn, Tràng Định từ năm 1936 đến
năm 1938.

Hoạt động chỉ đạo, chỉ huy của đồng chí
Lương Văn Tri, cùng với sự nỗ lực của Đội Cứu
quốc quân Bắc Sơn đã góp phần quan trọng mở
rộng phong trào cách mạng từ Bắc Sơn tới địa
bàn các châu, huyện trong tỉnh Lạng Sơn: Bình
Gia, Bằng Mạc, Hữu Lũng, Thoát Lãng và Tràng
Định. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và tấm
gương hy sinh anh dũng của đồng chí Lương
Văn Tri cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng
dân tộc là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa
anh hùng cách mạng Việt Nam trong công cuộc
đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo
của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh thời
kỳ 1930 - 1945

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng
của mình, đồng chí Lương Văn Tri luôn nêu
cao tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng
sản không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện,
tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, có
lý tưởng cao đẹp, lối sống trong sáng, trọng
đạo lý, trọng nghĩa tình, gần gũi yêu thương
đồng chí, đồng đội, mãi mãi là tấm gương
sáng ngời có ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với
thế hệ trẻ, để lớp lớp con cháu chúng ta học
tập và noi theo. Tuổi thanh xuân hoạt động
cách mạng đầy nhiệt huyết, sự hy sinh thầm
lặng, oanh liệt của người chiến sỹ cộng sản
kiên cường Lương Văn Tri đã đi vào lịch sử
đấu tranh giải phóng dân tộc như một biểu
tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách
mạng. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng
bộ Lạng Sơn đã ghi nhận tên tuổi và sự nghiệp
cách mạng của đồng chí. Tên tuổi của đồng
chí Lương Văn Tri sống mãi với Nhân dân các
dân tộc Lạng Sơn, với non sông đất nước Việt
Nam.

ЉCuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Lương
Văn Tri mãi mãi là niềm tự hào của Ðảng ta, của
dân tộc Việt Nam nói chung và Nhân dân các
dân tộc Lạng Sơn nói riêng.
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Phát huy truyền thống cách mạng - quê
hương của đồng chí Lương Văn Tri, những năm
qua, với sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp
hành Ðảng bộ tỉnh, trong cấp ủy, chính quyền
các cấp, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên
và Nhân dân, Ðảng bộ, chính quyền và Nhân
dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã nêu cao tinh
thần khắc phục khó khăn, thách thức, chủ động,
sáng tạo vươn lên đưa Lạng Sơn từ một tỉnh
miền núi, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân
trí thấp, đời sống của Nhân dân các dân tộc còn
gặp nhiều khó khăn, đến nay đã trở thành một
tỉnh có bước phát triển khá toàn diện trên các
lĩnh vực. 

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ
tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình
quân hằng năm giai đoạn 2012 - 2019 đạt
7,22%, trong đó nông, lâm nghiệp tăng 2,26%;
công nghiệp - xây dựng tăng 9,12%; dịch vụ và
thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng
8,17%. Cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch tích
cực và đúng theo định hướng phát triển kinh tế
- xã hội giai đoạn đến 2020. GRDP bình quân
đầu người năm 2019 đạt 43,4 triệu đồng, gấp
1,87 lần năm 2012.

Công tác cải cách hành chính được đẩy
mạnh đã góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh
tranh của tỉnh (chỉ số PCI), môi trường đầu tư
kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải
thiện. Tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng
lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực
địa bàn theo quy hoạch, khuyến khích của tỉnh.
Tính đến cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh có
3.027 doanh nghiệp được đăng ký thành lập,
tăng gấp 2,25 lần so với năm 2012; số vốn đăng
ký 25.470 tỷ đồng, tăng gấp 2,73 lần. Giai đoạn
2013 - 2019 đã quyết định chủ trương đầu tư,
cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 169
dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng
26.400 tỷ đồng. 

Cơ sở vật chất hạ tầng kỹ tầng được đầu tư
có trọng tâm, trọng điểm đồng bộ, kịp thời phục
vụ mục tiêu phát triển kinh tế cửa khẩu và các
nhu cầu phát triển kinh tế nội địa và xây dựng
nông thôn mới, phát triển bền vững. Giai đoạn
2013 - 2019, đã hoàn thành nhiều công trình hạ
tầng quan trọng như: Thảm tăng cường mặt
đường Quốc lộ 1A; cải tạo, sửa chữa một số
đoạn tuyến quốc lộ 4A, 4B; Cầu 17/10; cầu Kỳ
Cùng; tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
(đoạn Bắc Giang - Chi Lăng); đường chuyên

dụng vận tải hàng hóa Cửa khẩu Quốc tế Hữu
Nghị; đường xuất nhập khẩu Tân Thanh (Việt
Nam) đấu nối với Khả Phong (Trung Quốc) và
nhiều tuyến đường đến trung tâm các xã có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn; hoàn thành giai
đoạn I và đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa
tỉnh (700 giường), Bệnh viện Y Dược học cổ
truyền tỉnh. Năm 2019, toàn tỉnh có 61/200 xã
đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Lạng Sơn
được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ
cứng hóa đường ô tô đến trung tâm xã đạt 79%,
tăng 15,2% so với năm 2012; có 99,4% dân cư
đô thị được sử dụng nước sạch, tăng 4,4%; có
93% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp
vệ sinh, tăng 15%.

Cùng với những kết quả về phát triển kinh
tế, lĩnh vực văn hoá - xã hội đã có những tiến
bộ rõ nét. Giáo dục và đào tạo đạt một số kết
quả quan trọng về duy trì quy mô, nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng
giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số; đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản
được chuẩn hoá, đáp ứng yêu cầu về số lượng
cũng như chất lượng. Đến hết năm 2019 toàn
tỉnh có 225/694 trường đạt chuẩn quốc gia.
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân
có nhiều cố gắng. Năm 2019, đã có 114/226 xã
đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 50,4%,
có 11,1 bác sỹ và 30,7 giường bệnh trên 1 vạn
dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt
trên 95%; cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y
tế để phục vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức
khỏe cho người dân đã được quan tâm đầu tư;
công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế được đẩy
mạnh, đã thu hút được nhiều tổ chức tư nhân
tham gia đầu tư vào hoạt động khám chữa
bệnh, góp phần nâng chất lượng khám, chữa
bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh. Phong
trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hoá phát triển sâu rộng, năm 2019, toàn tỉnh có
96% thôn, bản, khối phố có nhà văn hoá, 74%
số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 52%
thôn, bản, khối phố đạt tiêu chuẩn văn hoá; 73%
xã, phường, thị trấn có sân chơi, bãi tập thể
thao. Các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc
làm được triển khai tích cực, tỷ lệ hộ nghèo
giảm từ 25,95% năm 2015 xuống còn 10,89%
năm 2019. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực
hiện chính sách xã hội đối với người có công
được thực hiện tốt. Đời sống vật chất, tinh thần
của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhất là
đồng bào vùng cao, vùng biên giới ngày càng
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được cải thiện; có 91% dân cư nông thôn được
sử dụng nước hợp vệ sinh, 99% dân cư đô thị
được sử dụng nước sạch, 98,3% số hộ được
sử dụng điện. Quốc phòng, an ninh được giữ
vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công
tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận
thương mại, tội phạm được đẩy mạnh; công tác
đối ngoại ngày càng được mở rộng, có hiệu
quả. Hệ thống chính trị không ngừng củng cố
vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho yêu
cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên
địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực,
tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động
tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và
quần chúng Nhân dân; góp phần xây dựng
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh; ngăn chặn được sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,
đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng,
lãng phí, quan liêu; những vấn đề nổi cộm, bức
xúc trong dư luận được giải quyết kịp thời, góp
phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn
xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phong trào thi
đua yêu nước ở các cấp, các ngành, trong các
tầng lớp Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng
lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Hằng năm, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn các nhóm nhiệm
vụ trọng tâm của tỉnh, phê duyệt các nhiệm vụ
trọng tâm của Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, chỉ
đạo UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm
các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện để tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tạo đột phá,
lan toả từ tỉnh đến cơ sở, tạo sự chuyển biến
trong từng năm. Chú trọng nâng cao hiệu quả
công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng
cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đổi mới nội
dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt
chi bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến
đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Phát
huy vai trò nêu gương của bí thư cấp ủy, thủ
trưởng cơ quan, đơn vị về đạo đức, lối sống, tác
phong công tác. Vai trò lãnh đạo của các tổ chức
đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính
quyền, tạo được sự đồng tình ủng hộ của cán
bộ, đảng viên và Nhân dân. 

Tiếp nối truyền thống cách mạng của thế
hệ đi trước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, quân và dân các dân
tộc trong tỉnh đang tích cực hưởng ứng phong
trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn
2015 - 2020, chào mừng Đại hội Đảng các
cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phong trào thi đua
đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 Ngày sinh
đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 -
17/8/2020), tích cực tham gia Cuộc thi viết
"Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng
và những cống hiến to lớn của đồng chí
Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng
của Đảng và dân tộc"; với tinh thần đồng lòng
khắc phục khó khăn, không ngừng củng cố và
phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc Lạng
Sơn, tiếp tục tập trung 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; phát triển
toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực; xây dựng hệ
thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây
dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực,
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt các
chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền
vững; nâng cao đời sống Nhân dân; tạo sự
đột phá trong liên kết và hợp tác phát triển với
các tỉnh trong vùng; củng cố quốc phòng, an
ninh, xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị,
hợp tác và phát triển.

Tự hào về quê hương Lạng Sơn đã sinh ra
người con ưu tú Lương Văn Tri, với truyền
thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đổi mới,
chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và
Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã và
đang quyết tâm cùng với cả nước ra sức thi
đua, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
đã đề ra, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn ngày
càng giàu đẹp, văn minh./.

(*) Tham luận tại Hội thảo khoa học “Đồng chí
Lương Văn Tri - Người chiến sĩ cộng sản kiên
trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”
do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Tỉnh
ủy Lạng Sơn; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức
nhân dịp Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí
Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020)
(*) Nay là thôn Bản Hẻo, xã Trấn Ninh, huyện Văn
Quan, tỉnh Lạng Sơn.
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Thực hiện Nghị quyết Đại
hội lần thứ XII của Đảng
và Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ
XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban
hành nhiều nghị quyết chuyên
đề, chỉ thị, chương trình, kế
hoạch... để kịp thời lãnh đạo,
chỉ đạo, tổ chức thực hiện có
hiệu quả các mục tiêu, nhiệm
vụ Nghị quyết Đại hội đề ra.
Cấp ủy đảng, chính quyền, các
ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc,
tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh
đến cơ sở và các tầng lớp
Nhân dân đã tích cực, chủ
động khắc phục khó khăn, tổ
chức thực hiện và đạt được
nhiều kết quả quan trọng trên
các lĩnh vực. 

Kinh tế có bước phát
triển mới trên một số lĩnh
vực quan trọng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế
(GRDP) bình quân hằng năm
giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt
5,45%, trong đó: Ngành nông,
lâm nghiệp tăng 1,24%; công
nghiệp - xây dựng tăng
12,76%; dịch vụ tăng 5,07%;
thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản
phẩm giảm 0,83%. Cơ cấu kinh
tế chuyển dịch đúng hướng và
tích cực, ngành nông, lâm
nghiệp chiếm 20,83%, công
nghiệp - xây dựng 23,55%, dịch
vụ 50,87%, thuế sản phẩm trừ
trợ cấp sản phẩm 4,75%.
GRDP bình quân đầu người
năm 2020 đạt 44,5 triệu đồng
(gấp 1,44 lần so với năm 2015),
tương đương 1.937 USD. 

Chương trình tái cơ cấu
ngành nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới được tập
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NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ,
VĂN HÓA XÃ HỘI TRONG 5 NĂM THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẠNG SƠN
LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Lạng Sơn đổi mới
Ảnh: BÙI VINH THUẬN

trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện và đạt kết quả quan trọng. Tập trung hướng
vào phát triển các vùng cây trồng, vật nuôi chủ lực, thế mạnh các ngành,
nghề truyền thống, đặc sản của địa phương; từng bước hình thành, nhân
rộng các mô hình liên kết kinh tế, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển các
vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn tiên tiến; tích cực quảng bá, xây dựng
thương hiệu sản phẩm. Lĩnh vực trồng trọt có những chuyển biến mạnh về
cơ cấu cây trồng, mùa vụ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao vào sản
xuất; sản lượng lương thực hằng năm đạt trên 310 nghìn tấn. Hình thành
một số vùng sản xuất tập trung các loại cây trồng có thế mạnh. Lĩnh vực
chăn nuôi chuyển dịch khá rõ nét, từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ
quy mô hộ sang chăn nuôi trang trại, nâng cao giá trị gia tăng. Lĩnh vực thủy
sản từng bước phát triển, nguồn lợi thủy sản được quan tâm bảo vệ. Phong
trào trồng rừng, phát triển kinh tế đồi rừng đã và đang phát huy hiệu quả,
bình quân hằng năm trồng rừng mới trên 10,3 nghìn ha, nâng độ che phủ
rừng từ 54,5% năm 2015 lên 63% năm 2020. Mạng lưới dịch vụ nông nghiệp
phát triển, kịp thời phục vụ phát triển sản xuất. Chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP) triển khai có hiệu quả. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu
vực nông thôn được tăng cường đầu tư bằng nhiều nguồn vốn, kết hợp Nhà
nước và Nhân dân cùng làm. Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời
sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng lên. 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; số tiêu chí nông thôn mới bình quân toàn tỉnh
đạt 12,7 tiêu chí/xã, tăng 5,3 tiêu chí/xã; có 07 xã được công nhận đạt chuẩn



nông thôn mới nâng cao; xây dựng được 30 khu dân
cư kiểu mẫu; thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng
Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng
nông thôn mới.

ЉKinh tế cửa khẩu tiếp tục khẳng định vai trò là
động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu
kinh tế của tỉnh, thu hút được nhiều dự án đầu tư quy
mô lớn. Tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch các
khu chức năng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -
Lạng Sơn; huy động hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó
gần 4.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, hơn
12.000 tỷ đồng ngoài ngân sách Nhà nước 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. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh
doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chủ
động trong công tác đối ngoại để nâng cao năng lực
thông quan, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút doanh
nghiệp xuất nhập khẩu hàng hoá qua địa bàn. Năm
2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 5.500
triệu USD, bình quân hằng năm tăng 6,1%, trong đó
xuất khẩu tăng 14,5%; nhập khẩu giảm 1,6%. 

ЉЉCông tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và
phát triển đô thị có chuyển biến tích cực. Tập trung
quản lý và thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế
- xã hội, các ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt; tích
cực triển khai lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác lập
quy hoạch xây dựng đô thị được đẩy mạnh, hiện nay
100% các đô thị đã được lập, điều chỉnh quy hoạch
chung; khoảng 35% quy hoạch phân khu và quy
hoạch chi tiết các khu vực trung tâm đô thị, các khu
chức năng đặc thù. Hình thành một số khu dân cư,
khu đô thị mới, như: Khu tái định cư và dân cư Nam
thành phố Lạng Sơn; Khu tái định cư A Mai Pha;
Trung tâm thương mại, khách sạn, nhà phố thương
mại của Tập đoàn Vingroup; tiếp tục phát triển các
Khu đô thị Phú Lộc I, II, III, IV, Khu đô thị Nam Hoàng
Đồng... Công tác quản lý, đầu tư, chỉnh trang đô thị
được quan tâm, cảnh quan đô thị ngày càng khang
trang. Thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính
phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh, thị trấn
Đồng Đăng được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị
loại IV.

Huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông đạt
nhiều kết quả quan trọng. Tổng vốn đầu tư thực hiện
trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 101,5
nghìn tỷ đồng, gấp 2,3 lần giai đoạn 2011 - 2015.
Nguồn vốn đầu tư công được ưu tiên cho các công
trình hạ tầng cấp thiết (giao thông, điện, thủy lợi,
trường học, cơ sở y tế...) và tập trung cho các khu
vực kinh tế trọng điểm, khu vực nông thôn, vùng xa,
biên giới. Đã hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án
quan trọng, như: Cầu 17/10; cầu Kỳ Cùng; tuyến cao
tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn Bắc Giang - Chi
Lăng); đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Cửa
khẩu Quốc tế Hữu Nghị; đường xuất nhập khẩu Tân

Thanh (Việt Nam) đấu nối với Khả Phong (Trung
Quốc); một số tuyến đường đấu nối với đường tuần
tra biên giới, đấu nối đường bộ qua biên giới tại các
cửa khẩu. Phong trào làm đường giao thông nông
thôn được đẩy mạnh, đạt kết quả tích cực; ước đến
hết năm 2020, tỷ lệ cứng hóa đường ô tô đến trung
tâm xã đạt 82%, tăng 12,1% so với năm 2015. Hệ
thống công trình thủy lợi, nước sinh hoạt được quan
tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, quản lý
khai thác có hiệu quả đáp ứng cơ bản yêu cầu về
nước sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn ; có 99,9% dân
cư đô thị được sử dụng nước sạch, tăng 2,9%; có
95% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ
sinh, tăng 10%.

Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng
khá cao, chỉ số sản xuất công nghiệp bình quân hằng
năm tăng trên 10,5%. Tiếp tục khai thác tốt lợi thế
trong các lĩnh vực sản xuất xi măng, vật liệu xây
dựng, than, điện, chế biến nông, lâm sản... Một số
năng lực sản xuất mới tăng thêm, gồm: 03 nhà máy
thủy điện (Bắc Khê 1, Thác Xăng (Bắc Giang 2),
Khánh Khê), các cơ sở chế biến gỗ khu vực huyện
Hữu Lũng, chế biến nhựa thông tại các huyện Lộc
Bình, Đình Lập, khai thác và chế biến đá làm vật liệu
xây dựng... Quan tâm xúc tiến đầu tư xây dựng hạ
tầng một số khu, cụm công nghiệp. Triển khai thực
hiện dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2 theo
hình thức đối tác công tư (PPP). Љ

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục
được đầu tư phát triển khá toàn diện. Hệ thống phân
phối hàng hóa phát triển đa dạng, rộng khắp, đáp ứng
nhu cầu tiêu dùng và phục vụ sản xuất. Công tác bình
ổn giá được thực hiện có hiệu quả gắn với Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng năm 2020 ước đạt 22.360 tỷ đồng, bình quân
hằng năm tăng 11,3%. Năm 2020, kim ngạch xuất
khẩu các mặt hàng địa phương ước đạt 150 triệu
USD, bình quân hằng năm tăng 9,34%. Hệ thống
ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả; mạng lưới
thanh toán hiện đại đáp ứng được nhu cầu quản lý,
sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; huy động vốn
bình quân hằng năm tăng 14,6%, dư nợ tín dụng tăng
16,8%, nợ xấu dưới mức 3%. Mạng lưới bưu chính,
viễn thông tiếp tục phát triển, bảo đảm thông tin liên
lạc thông suốt, chuyển phát kịp thời, chất lượng ổn
định. Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển
hàng hoá và đi lại của Nhân dân, lượng luân chuyển
hành khách bình quân hằng năm tăng 11,5%, luân
chuyển hàng hóa tăng 13,2%. Thực hiện tốt chức
năng quản lý Nhà nước về kinh doanh bảo hiểm theo
đúng quy định của pháp luật. Nhận thức về tiềm năng,
vị trí, vai trò phát triển du lịch thành ngành kinh tế tổng
hợp được nâng lên rõ rệt; việc đào tạo nguồn nhân
lực, nâng cao chất lượng phục vụ trong phát triển du
lịch ngày càng được quan tâm. Đã hình thành một số
cơ sở lưu trú chất lượng cao (Khách sạn Vinpearl,
Mường Thanh), trung tâm thương mại, siêu thị, nhà
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hàng, chuỗi cung ứng bán lẻ tổng hợp phục vụ người
dân và du khách . Hoạt động du lịch phát triển cả về
lượng khách, loại hình dịch vụ, doanh thu và chất
lượng phục vụ; năm 2020, ước đạt 3.100 nghìn lượt
khách du lịch, bình quân hằng năm tăng 5,1%, doanh
thu đạt 1.325 tỷ đồng, tăng 9,4%.Љ

Công tác phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và
xúc tiến đầu tư được chú trọng, tạo điều kiện thuận
lợi để thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
sản xuất, kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các biện
pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong 5 năm, có gần 1.900
doanh nghiệp thành lập mới, tăng 79%; số vốn đăng
ký tăng 120% so với giai đoạn trước. Hiện toàn tỉnh
có trên 3.350 doanh nghiệp hoạt động, vốn đăng ký
khoảng 29.000 tỷ đồng, duy trì việc làm cho trên
50.250 lao động, thu nhập bình quân hằng tháng
trung bình khoảng 5 triệu đồng/người. Kinh tế tập thể
được quan tâm phát triển , hình thành một số mô
hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi liên kết hoạt
động hiệu quả. Việc cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà
nước được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy
định, hoàn thành thoái vốn 03 doanh nghiệp Nhà
nước thuộc tỉnh quản lý. Công tác xúc tiến, thu hút
đầu tư được chú trọng; tổ chức thành công Hội nghị
xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019, thu hút
nhiều nhà đầu tư lớn đến đầu tư và khảo sát đề xuất,
đăng ký đầu tư tại tỉnh.Љ

Công tác quản lý, điều hành ngân sách đúng quy
định, chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Tập trung thực
hiện các biện pháp quản lý thu thuế, phí, lệ phí và thu
nợ thuế, phát huy nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu
để tăng vốn cho đầu tư phát triển. Tổng thu ngân
sách trên địa bàn 5 năm ước đạt 31.742,5 tỷ đồng,
trong đó thu nội địa 12.623,4 tỷ đồng, bình quân hằng
năm tăng 8,1%. Chi ngân sách được quản lý chặt
chẽ, tiết kiệm, ưu tiên cho mục tiêu bảo đảm an sinh
xã hội, quốc phòng, an ninh; thực hiện cơ cấu lại
ngân sách Nhà nước theo hướng bảo đảm nhiệm vụ
chi thường xuyên và các nhiệm vụ thiết yếu. Tổng chi
ngân sách địa phương 5 năm ước thực hiện 54.876,8
tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 3,4%.

ЉCông tác quản lý, khai thác tài nguyên đất, tài
nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường được quan
tâm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các
hành vi vi phạm. Bảo vệ, khai thác hợp lý tài nguyên
thiên nhiên, bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển kinh
tế với bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác đo đạc,
gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, bảo đảm
thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia
đình, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. Chủ
động thực hiện các giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, ngăn chặn, xử
lý vi phạm nguồn gây ô nhiễm môi trường. Dự kiến
đến hết năm 2020, tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được
thu gom và xử lý đạt 95%, tăng 5% so với năm 2015.

Љ Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ
Giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả, chất

lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Quy mô, mạng
lưới trường, lớp được sắp xếp ngày càng hợp lý .
Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy, học và kiểm tra
đánh giá; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong quản lý, dạy, học và truyền thông giáo dục.
Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới theo
hướng công khai, minh bạch, tăng cường phân cấp
và giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục. Chú
trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức,
lối sống cho giáo viên, học sinh, sinh viên. Công tác
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
được quan tâm . Duy trì và nâng cao kết quả phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ; hoàn thành phổ cập giáo dục
mầm non đối với trẻ em 5 tuổi tại 100% xã, phường,
thị trấn. Công tác giáo dục dân tộc được chú trọng,
củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân
tộc nội trú và bán trú. Thực hiện hiệu quả các đề án,
chương trình giáo dục; tích cực chuẩn bị và triển khai
chương trình giáo dục phổ thông mới theo đúng tiến
độ. Cơ sở vật chất cho dạy và học được tăng cường,
số trường đạt chuẩn quốc gia tăng qua các năm,
trong 5 năm có thêm 95 trường học đạt chuẩn quốc
gia, hết năm 2020 toàn tỉnh có 225 trường đạt chuẩn.
Hoạt động xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh bằng
nhiều hình thức và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã
hội của tỉnh. Thực hiện tốt việc phân luồng học sinh;
chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực, hằng năm đào tạo trên 16 nghìn lao động, trong
đó đào tạo nghề khoảng 11,8 nghìn người. Tỉ lệ lao
động qua đào tạo tăng từ 43,4% năm 2015 lên 55%
năm 2020 (trong đó đào tạo nghề tăng từ 38% lên
47,5%).Љ

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân
có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng khám,
chữa bệnh ngày càng nâng lên, nhiều kỹ thuật
chuyên môn cao được triển khai thực hiện. Việc đổi
mới phong cách, tinh thần thái độ phục vụ, nâng cao
y đức, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”
hướng tới sự hài lòng của người bệnh được đẩy
mạnh. Thực hiện tự chủ về tài chính tại 14 cơ sở
khám, chữa bệnh công lập. Đẩy mạnh xã hội hóa,
phát triển mạng lưới y tế tư nhân, đáp ứng nhu cầu
khám, chữa bệnh của Nhân dân. Công tác phòng,
chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo, không để
dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện có hiệu quả công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác vệ sinh
an toàn thực phẩm được triển khai quyết liệt, đồng
bộ, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Chất
lượng dân số từng bước được nâng lên; công tác
tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về dân
số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho
người dân được đẩy mạnh. Hoàn thành giai đoạn I
và đưa vào sử dụng Bệnh viện Đa khoa tỉnh (700
giường), Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh. Tiếp
tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho
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mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt y tế tuyến xã. Hết năm
2020 có 164/226 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Bộ
tiêu chí quốc gia về y tế xã (145/200 xã, phường, thị
trấn sau sáp nhập), đạt 72,6%; có 11 bác sỹ và 30,7
giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia
bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý
đạt 98%.Љ

Các lĩnh vực văn hoá, thể thao, thông tin và
truyền thông đạt nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện
hiệu quả chủ trương xây dựng văn hóa, con người
Lạng Sơn một cách toàn diện trong môi trường văn
hóa lành mạnh, từng bước thu hẹp khoảng cách về
hưởng thụ văn hóa giữa nông thôn và thành thị.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hoá” gắn với Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh” phát triển sâu rộng. Thực hiện
tốt các quy định về nếp sống văn hoá, văn minh trong
việc cưới, việc tang, lễ hội... Các thiết chế văn hóa
tiếp tục được đầu tư, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa, thôn,
tổ dân cư văn hóa, cơ quan văn hóa ngày càng cao .
Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được
chú trọng. Việc khôi phục một số phong tục, tập quán
lành mạnh, tiếng dân tộc và các loại hình dân ca, dân
vũ truyền thống được quan tâm bảo tồn và phát huy;
toàn tỉnh có hơn 800 câu lạc bộ, đội văn nghệ quần
chúng và Hội Bảo tồn Dân ca tỉnh. Phong trào thể dục
- thể thao quần chúng tiếp tục phát triển; thể thao
thành tích cao đạt kết quả đáng khích lệ. Các hoạt
động kỷ niệm, tuyên truyền cổ động phục vụ tốt nhiệm
vụ chính trị, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, gắn
với giáo dục truyền thống yêu nước, lịch sử dân tộc,
đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.
Hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình,
văn học - nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực,
phục vụ kịp thời nhu cầu của Nhân dân, đặc biệt là
các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân
tộc và các chương trình phục vụ phát triển nông
nghiệp, nông thôn, phổ biến các kiến thức khoa học
kỹ thuật mới, góp phần đưa chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

Công tác giảm nghèo, tạo việc làm thực hiện có
hiệu quả, an sinh xã hội được bảo đảm. Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gắn với
Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực
hiện tích cực. Những năm cuối nhiệm kỳ tốc độ giảm
nghèo nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,95% năm
2015 xuống còn 7,89% năm 2020, bình quân hằng
năm giảm 3,61%. Trong 5 năm, đã giải quyết việc làm
mới cho 72,2 nghìn lao động. Các hoạt động “Đền ơn
đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, an sinh xã hội,
chăm sóc và bảo vệ trẻ em... được thực hiện thường
xuyên, có hiệu quả. Công tác gia đình, bình đẳng
giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm chỉ đạo.
Các chính sách về dân tộc, tôn giáo thực hiện kịp
thời, đúng quy định; đời sống vật chất, tinh thần của
đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo từng bước
được cải thiện và nâng cao, không để tiềm ẩn những
yếu tố phức tạp về dân tộc, tôn giáo.Љ

Công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến
bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời
sống được đẩy mạnh, góp phần tạo ra những sản
phẩm có sức cạnh tranh và hiệu quả cao đối với cây
trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản có thế mạnh của tỉnh.
Nhiều doanh nghiệp và người dân đã chủ động ứng
dụng khoa học và công nghệ, đầu tư các loại giống,
quy trình công nghệ mới vào sản xuất nông, lâm
nghiệp, cơ khí hoá một số khâu trong lĩnh vực trồng
trọt, chế biến nông lâm sản. Nhiều cơ sở sản xuất
công nghiệp, thủ công nghiệp đã chủ động ứng dụng
khoa học và công nghệ, đổi mới thiết bị, góp phần tăng
năng suất lao động và nâng cao chất lượng giá trị sản
phẩm, tăng sức cạnh tranh của hàng hoá. Công tác
quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, tiêu
chuẩn đo lường chất lượng, bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng, an toàn bức xạ, sở hữu trí tuệ có nhiều tiến
bộ, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phát triển
tài sản trí tuệ được tăng cường. Љ

Nhìn chung, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XVI, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được
nhiều kết quả quan trọng. Bên cạnh kinh tế, văn hóa
xã hội, các lĩnh vực khác đều đạt được thành tựu
nổi bật. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật
tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên
giới quốc gia được giữ vững. Công tác cải cách tư
pháp triển khai thực hiện tích cực. Hoạt động đối
ngoại ngày càng hiệu quả; năng lực hội nhập quốc
tế được nâng lên. 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. 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. 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. Khối đại đoàn kết các dân tộc được
củng cố vững chắc và phát huy hiệu quả việc thực
hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những
thành tựu đã đạt được trong 5 năm 2015 - 2020 sẽ là
cơ sở, động lực để Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
lần thứ XVII đề ra các chủ trương, phương hướng
đúng đắn, định hướng cho toàn Đảng bộ, chính
quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh: “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, biên giới hoà bình, hữu
nghị, hợp tác; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển
nhanh và bền vững” trong giai đoạn 2020 - 2025.

(Nguồn tài liệu: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn)
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Thời ấu thơ sôi nổi
Trên những rẻo đất

vùng cao, nơi có vạt rừng
hồi thơm tại thôn Bản Hẻo,
tổng Mỹ Liệt, châu Văn
Uyên, tỉnh Lạng Sơn (nay là
thôn Bản Hẻo, xã Trấn
Ninh, huyện Văn Quan)
bỗng bừng lên tia nắng cuối
hạ. Hoa hồi ngan ngát đưa
hương, kèm theo tiếng hò
reo tưng bừng: “Con trai
thứ của cụ trưởng tộc họ
Lương đã sinh hạ được
một quý tử”. Hôm đó là
ngày Mười ba tháng Bảy
năm Canh Tuất (tức ngày
17 tháng 8 năm 1910). Ông
trưởng tộc họ Lương kính
cẩn thắp nhang trên bàn
thờ tổ tiên, thỉnh vong linh
tổ tiên trở về cùng con cháu
đang mừng vui đón thêm
một thành viên mới.

Lật giở gia phả, văn tự
bằng chữ Nho một cách
trân trọng, ông Lương
Mạnh Chiến (sinh năm
1974), cháu nội đích tôn
của dòng họ Lương Văn Tri
cho biết, bố ông là Lương
Huyền Linh (nguyên Thư
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HẠT GIốNG Đỏ
Ghi chép của NGuyễN Duy CHiếN

Những ngày này, trên mảnh đất Xứ Lạng diễn ra nhiều hoạt động thiết thực chào
mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020) và 80
năm Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 - 27/9/2020), chúng ta lại bồi hồi nhớ lại người Chỉ
huy trưởng Đội Du kích Bắc Sơn, người con ưu tú của Cách mạng Việt Nam và đồng
bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

Nhà lưu niệm đồng chí Lương Văn Tri tại Bản Hẻo, xã Trấn Ninh,
huyện Văn Quan.

ký vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn từ những năm 1996 đến
2007), là cháu nội ruột của cụ Lương Lợi Tiên (bố đẻ của Lương
Văn Tri). “Cuối năm 2007, bố tôi mất vì bạo bệnh nên tôi được
dòng tộc và Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giao trọng trách là
người thờ cúng bác tôi là Lương Văn Tri”. Ông Chiến tâm sự.

Theo ông Chiến, hiện nay ông đang lưu giữ rất nhiều tư liệu,
hồi ký của gia đình về thân thế, sự nghiệp Lương Văn Tri. Mặc
thời gian đã trải qua trên dưới một thế kỷ nhưng con người và
sự nghiệp Lương Văn Tri vẫn là dấu mốc son không phai lạt.

“Sinh ra được một ngày, quý tử được ông nội đặt tên là
Lương Văn Tri. Chữ Tri là hiểu biết, tri thức. Từ ngày Tri ra đời,
căn nhà sàn ba gian như hẹp lại, bầu bạn, người thân đến rất
đông xem mặt trẻ sơ sinh, chúc mừng”. Ông Chiến kể lại.



Lương Văn Tri lớn lên trong
tiếng ru đưa nôi của mẹ, trong sự
chăm sóc, dạy bảo của cha.
Cuộc sống đang yên ả như dòng
suối Bó Pja trong vắt, êm đềm
chảy qua chân núi thì mẹ Lương
Văn Tri đột ngột qua đời khi cậu
tròn sáu tuổi.

Một năm sau, Lương Văn Tri
được bố cho đến trường làng
học chữ. Tri học chăm và sáng
dạ. Năm đầu học chữ Hán - Nôm
do thầy giáo Long quê ở miền
xuôi lên Xứ Lạng dạy học, Tri đã
được biết đến “Nhân tri sơ, tính
bản thiện”. Tuy chưa hiểu hết
những lời thầy giảng, song Tri
phấn khích khi được tiếp cận,
học hỏi chữ nghĩa vừa gần gũi,
vừa vời xa. Khác với bạn bè
cùng trang lứa, Tri không ham
mê trò chơi đánh khăng, đánh cù
mà thích cung nỏ, chọi chim,
chọi dế mèn. Trong các trò chơi
đánh trận giả, Tri luôn là thủ lĩnh,
cầm đầu. Kỳ thi cuối cùng ở
trường làng, Tri đỗ điểm cao
nhất và cùng bốn bạn ở Bản Hẻo
được lên học trường huyện ở
phố Điềm He, châu Văn Uyên
(huyện Văn Quan bây giờ). Thời
gian này, Tri luôn là người học trò
giỏi các môn và đỗ thủ khoa
trường huyện, được nhận giấy
nhập học trường Tiểu học Pháp -
Việt Lạng Sơn.

Duyên cách mạng hai anh
Tri - Thụ 

Ngày 4 tháng 8 năm 1924,
Lương Văn Tri rời nhà lên thị xã
Lạng Sơn theo học trường Tiểu
học Pháp - Việt Lạng Sơn. Tại
đây, Tri đã gặp Hoàng Văn Thụ.
Hai người nhận nhau làm anh em
và cùng chung một lớp. Hai anh
em từ tình bạn sang tình đồng chí
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Ông Lương Mạnh Chiến tự hào giới thiệu những lưu giữ của
gia đình về Lương Văn Tri .

gắn bó máu thịt trong suốt những năm tháng sau này.
Sau khi tham gia phong trào đấu tranh yêu nước của

thanh niên, học sinh do “Việt Nam Thanh niên Cách mạng
Đồng chí Hội” tổ chức tại thị xã Lạng Sơn, hai anh Thụ, Tri
tập hợp các bạn học thân thiết, cùng chí hướng tổ chức
các hoạt động Cách mạng.

Thấy hai thanh niên học giỏi, có chí hướng nên bà Tài
Chu, trú tại số nhà 37, phố Chính Cai, trung tâm chợ Kỳ
Lừa ở thị xã Lạng Sơn mời đến nhà ở trọ. Đây cũng chính
là địa điểm để những người yêu nước trẻ tuổi làm nơi
nghiên cứu sách báo, tài liệu bí mật và các cuộc đàm đạo,
luận bàn, trao đổi về các cuộc đấu tranh đòi thả nhà yêu
nước Phan Bội Châu, để tang chí sĩ Phan Châu Trinh.
Nhóm thanh niên yêu nước do anh Tri, anh Thụ tổ chức đã
làm bùng cháy khát vọng tìm đường cứu dân, cứu nước.

Trong cuốn sách “Đồng chí Lương Văn Tri - cuộc đời
và sự nghiệp cách mạng 1910 - 1941” do Ban Chấp hành
Đảng bộ Lạng Sơn xuất bản, đã ghi rõ những mốc son của
người con ưu tú Xứ Lạng: “Mùa hè năm 1926, Lương Văn
Tri và Hoàng Văn Thụ quyết định đáp tàu hỏa về Hà Nội để
bắt liên lạc với tổ chức yêu nước và cách mạng”.

Cuối năm 1927, các anh Tri, Thụ bí mật sang Bản Đảy
(thị Bằng Tường, Trung Quốc) - một bản sát biên giới Việt
- Trung tham gia các lớp huấn luyện của tổ chức “Việt Nam
Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội”, sau đó là lớp đào
tạo cán bộ ở Long Châu, Quảng Tây. Tại đây, các anh tham
gia các xưởng học nghề sửa chữa cơ khí, xưởng may,
khăn dệt vừa che mắt mật thám địch vừa lấy tiền sinh sống,



gây quỹ hoạt động và xây dựng cơ sở quần
chúng Cách mạng.

Tháng 12 năm 1929, các anh Lương Văn
Tri, Hoàng Văn Thụ và hai đồng chí khác
được kết nạp vào “Đông Dương Cộng sản
Đảng” và là những “hạt giống đỏ” đầu tiên
của Đảng, đồng thời mở những lớp huấn
luyện chính trị quan trọng, xây dựng và phát
triển cơ sở đảng ở hải ngoại.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung
ương và Chi bộ tại Long Châu, cuối năm
1930, các anh Tri, Thụ đã xây dựng được 9 tổ
trung kiên Cách mạng ở Tân Yên, Thụy Hùng,
Văn Uyên (Lạng Sơn) sau đó lan tỏa thành
phong trào rộng khắp ra cả tỉnh Cao Bằng,
Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Đầu năm 1936, Trung ương quyết định
điều anh Tri, Thụ đến công tác tại văn phòng
đồng chí Phùng Chí Kiên ở Hồng Kông sau
đó trở về nước hoạt động Cách mạng.

Ông Lương Mạnh Chiến đưa cho tôi
xem những cuốn sách lịch sử cùng ghi chép
của dòng tộc họ Lương rồi nói: “Những năm
tháng sau này, Lương Văn Tri hoạt động rất
sôi nổi, rộng khắp từ chiến khu ATK, Long
Châu (Trung Quốc). Năm 1939, Lương Văn
Tri được cử là Uỷ viên Ban Thường vụ Xứ
uỷ Bắc Kỳ. Một năm sau, tham gia chỉ huy
cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. Lo sợ trước
phong trào mạnh mẽ của Đội Cứu quốc
quân Bắc Sơn, thực dân Pháp tiến hành
cuộc đàn áp khốc liệt quy mô lớn. Vào ngày
28 tháng 8 năm 1941, Lương Văn Tri trúng
đạn bị thương nặng, bị địch bắt giam ở nhà
tù Cao Bằng. Sau đó vì không mua chuộc
được người “Thủ lĩnh Bắc Sơn”, bọn giặc đã
tiến hành các trận tra khảo dã man, Lương
Văn Tri hy sinh anh dũng vào hồi 9 giờ sáng
ngày 29 tháng 9 năm 1941”. Hy sinh khi tuổi
đời còn rất trẻ, nhưng có thể nói rằng Lương
Văn Tri đã có những đóng góp to lớn trong
việc gây dựng, phát triển phong trào cách
mạng ở Lạng Sơn thời kỳ 1930 - 1945, góp
phần xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn - Võ
Nhai, một trong những căn cứ địa cách
mạng đầu tiên do Trung ương trực tiếp tổ
chức và lãnh đạo.
(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Chu Văn Nguyên hiện là công nhân
thuộc thế hệ kỳ cựu nhất của Công
ty TNHH Bảo Long. Có mặt ở Công

ty từ ngày đầu tiên thành lập, từng bước
trưởng thành của Công ty cũng chính là
những năm tháng cuộc đời anh đã trải qua
những dấu mốc quan trọng và đáng nhớ:
trở thành người đảng viên Đảng Cộng sản
Việt Nam, lấy vợ, sinh con… Là lớp người
sinh ra khi đất nước đã thống nhất hai miền
Nam - Bắc, nhưng không phải không còn
những biến cố. Cuộc chiến tranh biên giới
phía Bắc để lại nhiều tang thương cho
mảnh đất và lòng người biên giới. Rồi sau
đó, cơn lốc kinh tế thị trường của những
năm đầu thời “mở cửa” cuốn không biết
bao nhiêu gia đình, số phận vào vòng xoáy
kiếm tiền, lên voi xuống chó. Đang học lớp
11, Nguyên bỏ học nhập vào đoàn cửu vạn
vác hàng lậu qua biên giới.  Nếu không
phải vì “bị” đi bộ đội thì không biết cuộc đời
Nguyên còn phiêu bạt tới đâu. Hơn hai
năm trong quân ngũ đã làm thay đổi ý thức
của một người trẻ tuổi đang đứng trước
nhiều ngã rẽ cuộc đời. Khi sắp được ra
quân, Nguyên nhắn về nhà cho chú “Chú
xem tìm việc gì cho cháu đi làm!”. Nghe
được câu nói ấy, người già trong nhà đã
phần nào yên tâm về cậu con trai. Và thế
là anh trở thành công nhân của Công ty
TNHH Bảo Long từ mối quen biết của ông
chú với những người sáng lập Công ty. Sau
năm năm làm việc tại Bảo Long, Chu Văn
Nguyên lấy vợ là chị Phùng Thị Phương
cùng làm việc tại Công ty. Hiện tại, còn có
chị gái và em gái ruột của chị Phương cũng
là công nhân của Công ty TNHH Bảo Long.

Trong khu vực sản xuất, không khí lao
động vội vã, khẩn trương, tiếng máy vận
hành rầm rập, ồn ào… nhưng chỉ cần bước
chân ra đến bậc thềm phân xưởng đã gặp
ngay màu xanh dịu mát của cây cối, mùi
hoa đưa hương rất tự nhiên. Ngay cả tôi,
khi mới bước chân vào Công ty TNHH Bảo
Long, cũng không thể ngờ rằng, chỉ ngay
sau bức tường có hoa nở dịu dàng và
những tán cây xanh bao phủ ấy là hàng



trăm công nhân đang miệt mài
đứng máy làm ca. 

Phó Giám đốc, Bí thư
Đảng bộ Công ty TNHH Bảo
Long thanh lịch và trẻ hơn
nhiều so với tuổi, chị đón tôi
với nụ cười tươi rói.  

Lê Thị Tú Anh quê gốc ở
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh
Hóa nhưng với chị, đó chỉ còn
là dòng địa chỉ ghi trên lý lịch
vì chị sinh ra và lớn lên ở
Lạng Sơn. “Dù có đi cùng trời
cuối đất, mình sẽ vẫn luôn
nhớ mình là người Lạng Sơn,
sống chết với mảnh đất này”-
Chị nói.

Là một trong hai người
đồng sáng lập Công ty TNHH
Bảo Long từ năm 1998, trước
đó chị Lê Thị Tú Anh có thời
gian công tác trong ngành giáo
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BẢO LONG
ngôi nhà của những tình thân

Ký của Vi THỊ THu ĐẠM

Là một trong những lá cờ đầu của khối doanh nghiệp tư nhân trong phong trào
phát triển, xây dựng và phát huy năng lực của tổ chức Đảng thuộc Huyện ủy Cao Lộc
(tỉnh Lạng Sơn), Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Bảo Long (xã Hợp Thành,
huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) được thành lập năm 2004, có trách nhiệm thực hiện
chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 170-QĐ/TW ngày 03/3/2013 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng đối với chi bộ trong công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,
công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là doanh nghiệp tư nhân). Trải
qua quá trình phấn đấu, phát triển và trưởng thành, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của
tổ chức Đảng, ngày 17/12/2019, Đảng bộ Công ty TNHH Bảo Long được thành lập theo
Quyết định số 3724-QĐ/Hu của Huyện ủy Cao Lộc với tổng số 67 đảng viên được chia
thành 4 Chi bộ. Trong ngôi nhà chung của Công ty TNHH Bảo Long, có nhiều anh chị
em ruột, có nhiều cặp vợ chồng, có gia đình ba thế hệ là công nhân. Thậm chí, tổ chức
Công đoàn của công ty có quy định về việc khuyến khích các cặp đôi xây dựng gia
đình, ổn định cuộc sống và gắn bó lâu dài với Công ty. Chính sách này cho thấy một
mục tiêu rất rõ ràng của Bảo Long là tạo dựng một môi trường làm việc ổn định, một
chiến lược kinh doanh bền vững và nhân văn.

Đồng chí Phạm Quang Cường, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc tặng hoa chúc mừng Công ty

TNHH Bảo Long tại Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

dục rồi chuyển ngành sang công tác tại Ủy ban Khoa học
của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Công ty Du lịch - Xuất nhập
khẩu Lạng Sơn. Thay đổi môi trường công tác, trải qua



“Khi đó, Công ty đóng chân trên địa
bàn phường Vĩnh Trại, thành phố
Lạng Sơn. Bản thân mình là lãnh
đạo công ty nhưng lại chưa là đảng
viên. Mình được lãnh đạo Thành ủy
động viên, giác ngộ để phấn đấu trở
thành người đảng viên. Xác định
được vai trò của tổ chức Đảng, xác
định được vai trò tiền phong, gương
mẫu của người đảng viên chính là
khâu then chốt, có ý nghĩa đặc biệt
với sự phát triển và ổn định của
công ty”.

Tôi đến vào dịp Đảng bộ công
ty vừa tổ chức xong Đại hội, không
khí thi đua lao động sản xuất vẫn
đang hào hứng trong từng phân
xưởng, trên từng gương mặt hân
hoan của những người công nhân.
Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ
Công ty TNHH Bảo Long lần thứ
Nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 còn
tươi màu mực với những kết quả
rất đáng ghi nhận: Trong nhiệm kỳ,
doanh thu đạt trên 1000 tỷ đồng,
nộp ngân sách Nhà nước đạt
16.633 triệu đồng; thường xuyên
đảm bảo việc làm cho trên 240 lao
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Anh Chu Văn Nguyên - công nhân Công ty TNHH Bảo
Long trong giờ làm việc

Ngày 18/3/2019 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 33CT/TW về
tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Chỉ thị 33 ra đời từ
yêu cầu thực tiễn khách quan của đất nước trong giai đoạn phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa; xuất phát từ tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng,
nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong các thành phần kinh tế nói chung, kinh tế
tư nhân nói riêng. Theo kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2020 của Cục Thống kê tỉnh
Lạng Sơn, tính đến ngày 31/12/2019 toàn tỉnh có 1.915 doanh nghiệp đang hoạt động,
trong đó có 1400 doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh. Trong 1400 doanh nghiệp
có kết quả sản xuất kinh doanh, số doanh nghiệp ngoài Nhà nước chiếm tới 98% và số
lượng lao động đang làm việc cho khối này chiếm 90%, nghĩa là cứ 100 người lao động
đang làm việc trong khối doanh nghiệp trên toàn tỉnh thì có 90 người đang làm việc cho
các đơn vị kinh tế tư nhân. Thực hiện Chỉ thị số 33CT/TW về tăng cường xây dựng tổ
chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, có thể thấy rằng, hiệu quả lớn nhất thu được
từ việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong các doanh nghiệp tư nhân đó là đã bảo
đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với đông đảo quần chúng công nhân lao động, góp phần
đưa hoạt động của doanh nghiệp tư nhân phát triển ổn định, bền vững và đúng pháp luật;
đồng thời, bảo đảm lợi ích của chủ doanh nghiệp và người lao động.

nhiều vị trí công việc ở nhiều cơ quan khác nhau, cho
tới khi thành lập Công ty Bảo Long và giữ vai trò Phó
Giám đốc công ty, chị Lê Thị Tú Anh đã tích lũy cho
mình nhiều kinh nghiệm trong công tác cán bộ, nhưng
thời điểm đó chị chưa là đảng viên, nhận thức về
Đảng và tổ chức Đảng chưa thực sự thấu đáo. Năm
2004, Công ty thành lập Chi bộ Đảng với 3 đảng viên.
Với vai trò là lãnh đạo công ty, chị và Giám đốc Huỳnh
Văn Long hết sức quan tâm, tạo điều kiện cho Chi bộ
của công ty hoạt động theo quy định. Chị Tú Anh kể:



động với mức thu nhập bình quân 6,2 triệu
đồng/người/tháng. Các chế độ cho người
lao động theo quy định của Pháp luật được
đảm bảo, không có tình trạng nợ lương hay
nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp. Môi trường làm việc
luôn được đảm bảo an toàn, thân thiện.
Công tác từ thiện nhân đạo được quan tâm
và thực hiện thường xuyên; hàng năm công
ty trích trung bình trên 640 triệu đồng từ
nguồn lợi nhuận cho các công tác từ thiện,
nhân đạo trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ
2015 - 2020, Chi bộ Đảng công ty TNHH
Bảo Long đặc biệt quan tâm đến công tác
xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ
chức cơ sở Đảng; thường xuyên giáo dục
đảng viên nêu cao tinh thần tiền phong
gương mẫu, phấn đấu trở thành  người lao
động giỏi về chuyên môn, gương mẫu về ý
thức tổ chức kỷ luật và thực hiện tốt nghĩa
vụ công dân ở nơi cư trú. Trong công tác
phát triển đảng viên, luôn quan tâm chú
trọng phát triển đảng viên trẻ, đoàn viên
công đoàn ưu tú có tay nghề cao. Nhiệm kỳ
2015 - 2020, Chi bộ công ty TNHH Bảo
Long đã kết nạp được 45 đảng viên mới;
các đảng viên luôn phát huy vai trò tích cực,
gương mẫu trong nhiệm vụ của từng bộ
phận, góp phần vào việc hoàn thành kế
hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
Năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn
Bảo Long đã vinh dự được Đảng và Nhà
nước trao tặng Huân chương Lao động
hạng Ba. Phát huy những thành tích đã đạt
được, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Công ty
tiếp tục được tặng thưởng thêm nhiều
thành tích: Cờ thi đua của Bộ Công an cho
đơn vị dẫn đầu phong trào Toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc năm 2016; Liên tục các
năm từ 2016 - 2019: Bằng khen của Chủ
tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho đơn vị có
thành tích xuất sắc trong hoạt động sản
xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh
tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra còn
nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ công
an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban
Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ,
Cục thuế Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng
Sơn, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn…

Trước bảng vàng thành tích sáng ngời
của Công ty TNHH Bảo Long, tôi hiểu đó là
sự phấn đấu nỗ lực của cả tập thể Công ty,
trong đó tổ chức Đảng chính là nòng cốt.
Đảng bộ Công ty TNHH Bảo Long được
thành lập tháng 12 năm 2019 cũng là một
bước ngoặt. Trước đó, lãnh đạo Công ty đã
rất băn khoăn, thành lập Đảng bộ vừa là trách
nhiệm vừa là thách thức lớn đối với Công ty,
liệu mô hình Đảng bộ có mang lại hiệu quả
tốt hơn trong chỉ đạo điều hành hay không?
Nhưng rồi, trước sự động viên khích lệ của
các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Đảng bộ
Công ty được thành lập và nhanh chóng biến
thách thức trở thành thời cơ trong công tác
Đảng của Công ty. Sinh hoạt ở các Chi bộ,
đảng viên đã tích cực và chủ động hơn nhiều
trong các phong trào thi đua. Tinh thần tập
trung dân chủ được phát huy cao độ, trong
sinh hoạt Chi bộ, các đảng viên sôi nổi phát
biểu đóng góp ý kiến vì những vấn đề mà Chi
bộ đưa ra đều rất thực tế và liên quan đến
quyền lợi sát sườn của họ, do vậy chất lượng
công tác Đảng có bước chuyển biến rõ rệt.
“Khi người công nhân hiểu được vai trò, trách
nhiệm cũng như thấy được quyền lợi chính
đáng của chính bản thân mình trong công tác
Đảng, họ sẽ nỗ lực và cống hiến”- Chị Tú Anh
nhìn tôi cười ấm áp. Lê Thị Tú Anh, Phó Giám
đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH Bảo Long
hiện là Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên Ban Kinh tế
ngân sách HĐND tỉnh.

Chia tay những người đảng viên công
nhân, Chu Văn Nguyên tiễn tôi đi dọc con
đường đầy cây xanh hoa nở, tôi buột miệng
hỏi: “Cây xanh này mình tự chăm sóc hay
thuê người bên công ty cây xanh hả anh?”.
“Tự chăm sóc chứ, Công ty hỗ trợ cây giống,
vật tư, phân bón… từng phân xưởng chúng
tôi phân công nhau cử người chăm sóc. Mà
phải người biết làm chị nhé, không phải ai
cũng làm được đâu!”

Và tôi hiểu, với những người công nhân,
Bảo Long chính là ngôi nhà chung của họ.
(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Về thăm nhà Bác Hồ 
ở Kim Liên

Mái tranh nghèo, mỏng manh, nho nhỏ
Phên nứa, rèm thưa lạnh gió sương
Bác đi, đi mãi từ dạo đó
Khao khát đợi chờ, xao xuyến nhớ thương

Cái chõng tre trống trải ở góc buồng
Không nệm, không chăn, không màn che trướng rủ
Như vẫn ấm hơi Người, vì nơi đó
Lần đầu tiên Bác cất tiếng khóc chào đời
Một thoáng chập chờn Phù Đổng xa xôi…

Cái võng ngày xưa mảnh mai, sờn cũ
Cái võng ngày xưa đưa Bác vào giấc ngủ
Thành bạn tâm tình của đoàn quân ra trận hôm nay
Nhắn Trường Sơn đông, hẹn Trường Sơn tây
Võng bắc cầu nối đôi bờ Hiền Lương thương nhớ
Sưởi ấm lòng qua tháng năm dài khói lửa
Chung nỗi trầm tư trong giấc ngủ say
À ơi… Văng vẳng… à ơi…
Mơ nghe tiếng mẹ, bồi hồi tình quê

Như vẫn thấy bóng mẹ hiền 
bên khung cửi canh khuya

Thoăn thoắt thoi đưa, sợi dài sợi ngắn
Lam lũ ngày đêm, dầm sương dãi nắng
Năm tháng đợi chờ, mong Bác lớn khôn
Thoi đưa sợi nhớ đan vào sợi thương
Da diết câu ca lặn lội bờ sông… thân cò lận đận…
Vọng về đâu đây giọng hò ví dặm
Man mác trăng vàng, xao động bờ tre
Lung linh ánh đèn bên khung cửi canh khuya

Bác đi, đi mãi, không về nữa
Trên sàn tre một bài vị, một bát hương
Bàn thờ tổ tiên, bàn thờ Bác đó
Một đời thanh bạch chẳng vàng son*

Chúm chím mẫu đơn hồng hồng hé nụ
Hương cau thoang thoảng bên rèm
Nhà lá đơn sơ nhưng trong đó
Đã từ lâu rực đỏ một trái tim
Mãi mãi còn rực đỏ một trái tim.

* Thơ Tố Hữu
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CAO BÌNH

Ơn Đảng nhớ Bác
Nhớ ngày Quốc khánh hằng năm

Công ơn Đảng, Bác trăng rằm sáng soi 
Một vầng nhật nguyệt giữa đời

Lung linh huyền ảo sáng ngời nhân tâm
Suốt đời vì nước vì dân

Ai “Người cùng khổ” ân cần chăm nom
Xiềng gông Bác cũng chẳng sờn

Tinh thần như dải Trường Sơn tháng ngày
Bác là người của dân cày

Công nông đoàn kết chung tay diệt thù
Từ ngày cách mạng mùa thu

Đánh Tây đuổi Nhật mây mù xua tan
Toàn dân thoát khỏi bần hàn

Vì nền độc lập sẵn sàng hy sinh
Trải qua mấy cuộc trường chinh

Bác Hồ là vị cứu tinh cho đời        
Bác là con của đất trời

Cha già dân tộc sáng ngời Việt Nam



HÀN KỲ

Đi tìm giấc mơ
Tỉnh dậy - tôi đi tìm giấc mơ
Sống trong thời gian tâm tưởng…
Trên cánh đồng làng
Cha tôi đi bừa
Mẹ thì đang cấy
Bên dòng sông nước lững lờ trôi.

Thầy giáo dạy tôi
Cách sống làm người
Hạt lúa dâng đời
Trường sinh bất tử
Tấc đất tấc vàng
Làm nên lịch sử
Hơn bốn ngàn năm chống giặc ngoại xâm

Đất nước trong tôi
Trong mỗi con người
Mái đình, cây đa, bờ tre, bến nước
Đêm hội làng thầm nghe em hát
Cây trúc xinh xao xuyến bồi hồi
Trái tim anh nhảy múa… Em ơi!

Giấc mơ có khoảng sáng bên trời
Trăng đương thì thiếu nữ
Hồn nhiên đang tắm bên sông
Con vạc bay ngang trong ánh sáng phiêu bồng.

Giấc mơ chảy trong lòng lịch sử
Làm nên tên xóm, tên làng
Hòa chung thành non nước Việt Nam
Hạnh phúc trong tình yêu bình dị
Sen giãi lòng thơm mát mai xưa
Khoảng lặng bình yên
Nâng bước chân
Dọc tiếng chuông chùa.

HOÀNG CHOÓNG

Ngưới huẩn chài Tri
(Đặt lời then)

- Pừng pưng! Pừng pưng!
Tính nảy tính van nườm slam slai
Tính nảy tính coòng lai pậu hỡi
Moòng nằn tự Xứ Lạng tỉ fuông
Moòng tự huyện Văn Quan - Bản Hẻo
Moòng tự pò khau khuổi Trấn Ninh
Moòng tự huyện Bắc Sơn - Khuổi Tát ơi(1)

Cằm then noọng hảt mại nườm van
Pác pi nhằng van nườm phưn phứt
Pò Khau vẹn tởi tởi bjoóc phjông(2)

Bắc Sơn mại anh hùng chài ới
Tính chắc huần chài mại pin theo
Dau Xứ Lạng, thuổn nghèo khỏ khát ơi!

- Pừng pưng!
Chầm fầy fạ nộc ẻn bân slung
Chầm Văn Quan đang mùa phjông bjoóc
Khoóp mợi mường khau khuổi đông phja
Chầm Bắc Sơn đang mùa kheo oón ơi!
Khoóp mợi mường Xứ Lạng sli căn
Sloon vạ hắt nèm ngương Bảc Hồ Chí Minh
pậu hỡi ơi!

- Then ới ơi hỡi!
Cằm then ngưới nèm tàng Lùng Pa
Cằm then ngưới thâng mừa Bản Hẻo
Chầm chài đảy pác slíp pi vằn slinh
Mèng bửa xiên xỉa lồng chúp bjoóc

- Bjoóc nảy bjoóc chài Tri ước hâng
Bjoóc phjông đeng chỏot hồng hom phứt ơi!

(1) (2) Những địa danh anh Tri hoạt động Cách mạng.
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ĐẶNG HÙNG

Kỷ niệm Pờ Lây Cần
(Những ngày giặc vây ép Pờ Lây Cần, 

tháng 6 năm 1969)

Mưa… Rừng le Pờ Lây Cần
Âm thầm dai dẳng
Hầm ém quân nước đầy
Án binh bất động
Nằm hoài trên võng… Trông mưa
Kề miệng bình tông hứng nước giọt tăng
Ngày mai rửa mặt
Cọc phụ làm trong mưa
Dây võng dù xiết chặt
Phòng võng nước vào
Phòng đêm té nhào

Củi khô kê cao
Nấu cơm không khói
Trinh sát trên không OV10 soi mói
Chỉ thấy rừng mưa… rừng mưa…

Bước đi rón chân trên vệt lá khô
Vắt nâu vắt xanh nghển cổ
Lũ về ngầu đỏ
Suối Pờ Lây Cần thành sông

Mưa rừng le ngày
Mưa rừng le đêm
Gạo rồi cũng cạn
Cháo ăn dưới lán
Độn rau môn thục của rừng
Đêm gác thay phiên rét thương đồng đội
Mưa càng dữ dội…
Súng áp bên tim

Măng đội đất nhú lên
Dây củ mài nảy chồi xanh hy vọng
Lũ cá trầu con tung tăng

lao xao lặn ngụp bến bờ
Rẫy sắn lên xanh bên nương ngô
Nuôi ta ngày đánh giặc

Rừng Pờ Lây Cần ngày trước
Bây giờ… còn mưa?

Măng le Pờ Lây Cần ngày trước
Bây giờ đội đất nhú lên chưa?

ĐẶNG BÁ KHANH

Ngày trở lại
Bốn mươi năm một lần ta trở lại
Chiến hào xưa cỏ đã mọc xanh rồi
Trận địa pháo

gió mây nhòa dấu tích
Những tán hồi ngút ngát một vòm xanh

Khòn Cải đây tiếng chim thả ngọt lành
Đâu dáng mế bàn tay gầy trỉa bắp
Nhớ Văn Quan những ngày giáp hạt
Bát cháo ngô mế san vẻ vơi đầy

Bếp lửa sàn còn vương khói chiều nay
Bóng người xưa em có còn thương nhớ
Chiếc khăn chàm đánh rơi ngày xuống chợ
Ta vu vơ chạm một ánh nhìn

Bước chân tìm dưới cây lá lặng im
Nơi chóp núi những ngày pháo nổ
Gương mặt đồng đội lại hiện về rạng rỡ
Nơi bạn nằm chớp sáng một bình minh.
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VŨ KIỀU OANH

Hang Hú
Rễ cây bám vào đá núi
Vươn sâu tìm mạch nước nguồn
Lá xòa chắt chiu hạt nắng
Cho mùa quýt chín vàng ươm

Chuyện xưa lân còn hoang vắng
Lòng hang chưa dấu chân người
Cây chỉ là loài cây dại
Âm thầm bên đá sinh sôi

Lá xanh đến vàng thì rụng
Tàn hoa cũng đậu trái còi
Nửa phần nuôi chim, nuôi thú
Nửa phần trả nghĩa gốc thôi

Rồi người khai hoang mở đất
Gọi nhau tiếng hú ngân dài
Đá nghe tiếng người, bừng thức
Vòm hang lấp lánh ban mai

Cây được tay người vun xới
Lá vươn gặp ánh nắng trời
Gốc ấm thêm từng vốc đất
Rễ thêm vị mặn mồ hôi

Chuyện nay Hang thành rừng quýt
Lá xanh vấn vít trái vàng
Nức danh một vùng đá ngọt
Gọi lòng người mỗi đông sang…

NGUYỄN BÍCH THUẬN

Về Bắc Sơn
Anh có về Bắc Sơn cùng em
Nơi thung lũng - núi vây quanh đồng lúa
Bình minh lên óng vàng như lụa
Bên đầm sen ngan ngát tỏa hương

Tình người quê em đằm thắm yêu thương
Câu lượn, phong slư mênh mang nỗi nhớ
Chín bậc cầu thang nhà sàn để ngỏ
Đón khách thập phương về với bản làng

Mỗi độ thu về trời đất mênh mang
Già, trẻ xốn xang bao niềm mơ ước
Bồi hồi nhớ về cha ông thuở trước
Viết trang sử vàng truyền thống quê hương

Tượng đài Mỏ Nhài chiến tích còn vương
Khởi nghĩa Bắc Sơn - tạc vào nỗi nhớ
Mái đình rêu phong hồn quê lan tỏa
Khói lam chiều ấm cả không gian

Làng cộng đồng tiếng tính ngân vang
Ánh điện bừng lên lung linh rạng rỡ
Ngời bức tranh bản làng - góc phố
Thức dậy trong lòng bao nỗi đam mê

Về Bắc Sơn chiêm ngưỡng những đồi nương
Thăm hồ Tam Hoa vây quanh lưng núi
“Sơn thủy hữu tình” trên vùng quê mới
Dâng nước ngọt lành cho đất đơm hương

Anh về Bắc Sơn mỗi độ thu sang
Thăm thung lũng quýt chín vàng lưng núi
Ta đi bên nhau gió thu rười rượi
Đằm thắm ân tình đất nước - quê hương.
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Muối ba năm muối đang còn mặn
Gừng chín tháng gừng vẫn còn cay
Đôi ta tình nặng nghĩa dày…

(Ca dao)

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa
thế kỷ. Sau hai mươi lăm năm
quân ngũ, Vĩnh nghỉ hưu cũng

được hơn hai chục năm nay. Từ ngày
trở lại đời thường, cuộc sống của ông
xem ra đỡ vất vả hơn nhiều anh em
đồng đội khác. Nhà ở mặt phố chính,
vợ lại là người năng động đảm đang
nên cuộc sống của một gia đình vừa
phải với hai vợ chồng và hai con, một
trai một gái, không chỉ giữ được ổn
định mà còn có hướng đi lên ngày
thêm vững vàng hơn. Nắm bắt nhu
cầu thị trường, gian nhà mặt tiền
thường được thay đổi ngành nghề,
mặt hàng kinh doanh phù hợp. Thu
nhập của gian hàng đảm bảo cuộc
sống hàng ngày cũng như lo cho hai
con ăn học đến nơi đến chốn, có
công ăn việc làm đầy đủ, trai khôn
dựng vợ, gái lớn gả chồng, cháu nội,
cháu ngoại đề huề... Suất lương hưu
thiếu tá quân đội và trợ cấp mất sức
của bà cán bộ thương nghiệp trở
thành của để dành. Vì vậy hai vợ
chồng ông tuy vợ ngoài sáu mươi,
chồng ngót bảy mươi mà trông còn
phong độ lắm.

Theo thói quen, sớm hôm nay vệ
sinh cá nhân xong, Vĩnh xách vợt lên
nhà văn hóa, thể thao của phường -
nơi câu lạc bộ cầu lông thường
xuyên luyện tập. Ngày nào cũng vậy,
tập xong, ông rẽ qua chợ mua thức
ăn, rau xanh theo “đặt hàng” của bà
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xã từ trước. Qua hàng rau tươi Vĩnh chọn mấy củ su hào, cà
rốt, ít hành hoa. Tạt vào hàng thịt, định mua vài lạng thịt thăn
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mua gì. Thì ra bà đang hỏi mua lưỡi lợn. Tiếng cô bán hàng
năn nỉ:



- Bác ơi, bác mua cả cho cháu đi! Bác mua
một nửa, thì nửa còn lại cháu biết bán cho ai?

- Tui chỉ cần chừng nớ, mua cả ăn nỏ hết,
bỏ phí của trời! (Tôi chỉ cần chừng ấy, mua cả
ăn không hết, bỏ phí của giời)

Thấy giọng Nghệ An, Vĩnh ghé mắt nhìn kĩ,
người này trông giống một người mà ngày xưa
có thể đã cùng đơn vị. Tới gần hơn chút nữa,
Vĩnh lên tiếng hỏi:

- Xin lỗi, có phải o Tâm đây không?
Người đàn bà ngẩng lên:
- Răng bác biết tên tui? (Sao bác biết tên

tôi?)
Thôi đúng rồi, đúng là Tâm, cô y tá của trạm

xá Trung đoàn, quê Thanh Chương, Nghệ An
đây mà!

- Trời ơi! Thế Tâm ra ngoài này từ bao giờ?
Nhà ở đâu?

- Nhà em ở phường Tân Lập, cách đây
không xa. Thế bác là...

- Vĩnh… Vĩnh C9, D3 đây mà!
- Có phái anh Vĩnh hồi ở bên Lào lên đội

“Tuyên - Văn” không?
- Thế là nhớ ra rồi nhé! Nhà tôi ở phía

ngược lại, phường Đồng Tân...
Thấy cô bán thịt tần ngần trước hai vị khách

chưa mua gì mà còn mải tâm sự, Vĩnh nhanh
nhảu giải quyết cho gọn:

- Cô cứ xem mấy lạng, chúng tôi mua cả!
-  Ấy chết, nhà em nỏ dùng hết mô!
- Không sao, cứ đem về nhà Tâm, rồi ta

chia sẻ, lo gì!
Vĩnh còn mua thêm ba lạng thịt thăn nữa.

Trả tiền xong, anh hỏi :
- O Tâm còn mua gì nữa không? 
- Ở nhà em có rau xanh rồi, ông xã em ốm,

thèm ăn lưỡi lợn, em chiều ý anh ấy ra mua,
nhưng chắc cũng chỉ ăn vài miếng lại chán. Nhà
em ngồi một chỗ lâu rồi anh ạ! - Tâm nói nhỏ nhẹ.

Trên đường về nhà, Tâm mới kể cho anh
nghe chuyện chuyển ngành khi đơn vị về đến
Thanh Chương, Nghệ An ra sao. Gặp Thịnh -
một lính lái xe Trường Sơn - chồng cô bây giờ
thế nào. Rồi Thịnh cũng chuyển ngành về Sở
Giao thông Nghệ An, cho gần vợ con. Ở trong
ấy hơn chục năm, mãi khi chồng bị tai nạn phải
nghỉ mất sức, gia đình mới chuyển về quê

chồng ngoài Bắc đã mấy năm rồi. Tâm nghỉ hưu
sau hai mươi tư năm làm y tá, lương hưu giờ
được hơn ba triệu, còn Thịnh nghỉ mất sức,
được hưởng mươi năm rồi cắt, sau được phục
hồi cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ hơn triệu
bạc. Hỏi thăm con cái, cô ngậm ngùi:

- Chúng em sinh nở ba lần nhưng chỉ đậu
hai. Cháu gái đầu ốm yếu từ lúc lọt lòng, sau
một cơn sài giật, nó bỏ chúng em khi chưa đầy
hai tuổi. Cứ tưởng các em nó sẽ được như con
người ta. Vậy mà đứa em kế nó lớn lên, học
xong sư phạm, lấy chồng, được hai cháu gái,
đứa đầu bị u não cũng bỏ ông bà bố mẹ ra đi từ
lúc chưa đầy ba tuổi. Đứa sau, nay đã bảy tuổi
đang học lớp hai. Một năm trở lại đây thấy đau
vùng thắt lưng, kết quả siêu âm cho thấy cháu
có u trong thận trái. Thấy vậy thằng con rể lặng
lẽ bỏ đi đã ba, bốn năm nay không có tin tức gì.
Còn thằng con út của chúng em có lớn mà
chẳng có khôn anh ạ! Tí nữa đến nhà anh sẽ
thấy. Trắng trẻo đẹp trai, hiền lành, mỗi tội trí tuệ
cháu không được bằng người ta, nên phải bỏ
học giữa chừng. Bây giờ suốt ngày quanh quẩn
ở nhà với bố. Còn chị nó, vẫn đi dạy học trường
huyện, cháu ngoại về ở cùng ông bà. Thế là mọi
việc đối nội đối ngoại, tiếp phẩm nuôi quân, hộ
lý y tá, mình em kiêm hết! Lẽ ra anh Thịnh nhà
em phải được hưởng trợ cấp “nạn nhân chất
độc da cam” nhưng hồ sơ chuyển ngành, cơ
quan cũ làm thất lạc, giấy tờ gốc không có. Hồi
còn đi lại được anh ấy có đi xin xác nhận vài ba
lần nhưng các cơ quan nói là không hợp lệ, nên
đành thôi.

Qua con mương đầu ngõ, Tâm dẫn Vĩnh
vào một mảnh sân khá rộng chia làm hai phần,
giáp với hiên nhà đã tráng xi măng, phía ngoài
rộng hơn vài ba manh chiếu được cuốc xới, lên
luống, trồng mấy vạt rau dền, mồng tơi, rau đay,
ngoài cùng là luống đỗ đũa, dây đỗ đã leo cao
và đang đậu quả. Trước hiên nhà, ngồi trên chiếc
ghế trúc đã lên màu nâu bóng là một ông lão
trông như đã ngoài bảy mươi, cái nạng gỗ ghếch
lên đùi. Thấy có khách lạ, ông lập cập đứng lên
chào hỏi, Vĩnh vội chạy lại đỡ ông ngồi xuống:

- Bác cứ ngồi yên, kẻo ngã!
Tâm nhanh nhảu giới thiệu:
- Đây là bác Vĩnh, đồng đội cùng Trung

đoàn với em hồi ở bên Thượng Lào.
Thịnh bắt tay Vĩnh, miệng lắp bắp không

thành lời, Tâm nói đỡ:
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- Sau tai nạn, anh ấy bị ảnh hưởng sọ não
nên vậy đấy anh ạ! Thôi ta vào nhà đi anh! - Rồi
vừa dìu chồng, Tâm vừa gọi con trai - Chương
ơi! Mang phích nước lên pha trà đi con!

Từ dưới bếp Chương xách phích nước lên,
Vĩnh không khỏi tiếc cho chàng trai trông không
đến nỗi nào mà đã bị di chứng chất độc ghê
gớm ấy làm cho ra nông nỗi này. Dù bề ngoài
khó nhận ra điều gì, mà hành vi, cử chỉ, lời nói
của cậu bé là rất chậm so với những người cùng
trang lứa, Vĩnh chỉ nhận ra điều này khi cháu
chậm rãi tráng ấm pha trà, rót nước mời khách.
Nhìn căn nhà cấp bốn, tuy không còn mới
nhưng sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp, trông dáng
đi tất bật của Tâm, Vĩnh thầm cảm phục người
đồng đội nhỏ nhắn năm xưa, từng là hoa khôi
của Trung đoàn và của Ban Quân y Trung đoàn,
giờ đây đang chèo chống cả gia đình không
được bình thường này, phải là người trung hậu
đảm đang và bản lĩnh vô cùng. Uống xong tuần
trà, anh từ tốn đứng đậy:

-Thôi, để o Tâm chuẩn bị cơm nước cho hai
bố con anh Thịnh và Chương, tôi xin phép về
đã. Hẹn gặp lại lần sau nhé.

Bà Tâm nhanh nhẹn từ dưới bếp chạy lên,
trên tay là nửa cái lưỡi lợn:

- Anh Vĩnh cầm về giúp em, trong  bếp còn
nồi cá kho nữa, để lại nhà em ăn nỏ hết mô!

Nể bà Tâm, ông Vĩnh đành bỏ nửa cái lưỡi
lợn vào túi thịt. Chào cha con ông Thịnh xong,
Vĩnh bước ra đường với tâm trạng đầy trắc ẩn.

Trên đường về, Vĩnh suy nghĩ mãi mà
không sao giải thích nổi, về số phận trớ trêu của
những gia đình như nhà Tâm - Thịnh đây, họ
còn phải chịu thiệt thòi đến bao giờ? Mải suy
nghĩ, về đến đầu phố Đồng Tân lúc nào, nhìn
lên chiếc đồng hồ trên nóc bưu điện ông chợt
dấn bước nhanh hơn vì đã đến giờ chuẩn bị bữa
trưa của nhà mình.

Hồng - vợ Vĩnh, chắc chờ hơi sốt ruột, vừa
thấy chồng về, đã trách móc:

- Sao hôm nay anh về muộn thế? Đưa rau
cỏ để em làm, anh ngồi trông hàng một lúc nhé!
Giờ này cũng vãn khách mua rồi. Có quyển Văn
nghệ Quân đội họ vừa đưa đấy, vừa đọc vừa
trông hàng cho em cũng được!

Vĩnh kéo chiếc sô - pha ra sát cửa cho đủ
ánh sáng, rồi anh ngả người, tay giở cuốn tạp

chí đọc từ trang đầu, thật thoải mái. Chợt có cậu
bé bán vé số người cùng phố đi đến chào mời:

- Ông ơi! Còn chục chiếc vé số cuối cùng,
ông mua giúp cháu đi! 

Vĩnh là người không mua vé số hay lô đề
cờ bạc gì, nhưng hôm nay tự nhiên anh nghĩ
thương thằng nhỏ, vất vả nắng nôi thế này. Vĩnh
nhổm người lên:

- Đưa bác xem nào! - Rồi anh lẩm nhẩm đọc
những hàng chữ số lạ hoắc, tiện tay anh rút ví
tiền - Cả chỗ này bao nhiêu hả cháu? 

Thằng bé nhanh nhảu:
- Năm chục ngàn thôi ông ạ! 
Nó lễ phép trao hai tay cho Vĩnh chục tờ vé

số cuối cùng, đưa hai tay nhận tiền, rồi lễ phép:
- Chào ông, cháu về ạ! 
Trước khi phóng một mạch về nhà, vì đã

hoàn thành nhiệm vụ một cách sớm sủa, nó còn
kịp thông báo cho ông Vĩnh:

-  Ngày kia ông nhớ theo dõi thông báo trên
ti vi xem kết quả ông nhé!

Hai ngày sau, lặng lẽ dắt chiếc xe đạp địa
hình ra đường, đạp lòng vòng qua mấy đường
phố thân thuộc, Vĩnh dừng xe trước cửa công
ty xổ số kiến thiết, điềm nhiên đứng đợi. Khi
những dãy số tuần tự chạy theo nhau trên màn
hình điện tử, Vĩnh xòe mười tờ vé số như cỗ bài,
chăm chú theo dõi. Đến tấm vé thứ năm thì ô
kìa, sao những con số trên màn hình và trong
tấm vé khớp nhau đến thế! Ông định thần nhìn
kĩ hơn và vỡ òa niềm vui bất ngờ: Ông đã trúng
giải Nhất với số tiền thưởng là năm trăm triệu
đồng. Sau phút vui ngỡ ngàng, ông nghĩ tới gia
cảnh người bạn đồng ngũ mới gặp lại hôm nào.
Có món lộc trời này hay không, cuộc sống gia
đình mình vẫn cứ đủ đầy mọi mặt, nhưng nếu
khoản tiền này tới tay hai vợ chồng Tâm Thịnh
thì cuộc sống của các bạn đồng đội mình sẽ đỡ
vất vả hơn nhiều. Nghĩ thế, ông Vĩnh quyết định
rất nhanh không cần cho vợ biết việc này thì
hơn. Gấp cả tập vé số vào túi, ông mải miết đạp
nhanh về hướng phường Tân Lập, nơi có mái
nhà cấp bốn khiêm nhường che chở một gia
đình cựu chiến binh đang gặp nhiều khó khăn
của ông Thịnh bà Tâm. Dựng xe ngoài ngõ,
nhảy qua con mương nhỏ, bước gấp vào sân.
Ông Vĩnh thấy Chương đang tỉ mẩn bắt sâu cho
luống đỗ. Ông gọi như reo:
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- Chương ơi! Nghỉ tay lại đây bác có quà
cho cháu này! 

Chương ngoảnh lại:     
- Cháu ch...ch...chào bác... Bác có... quà

cho... cho cháu à? 
Rồi nó lật đật bước vội vào sân, đưa hai tay

nhận lấy những tờ vé số mà không hiểu dùng
để làm gì. Ông Vĩnh bèn giải thích cặn kẽ:

- Cháu giữ cẩn thận những tờ vé số này,
đưa tận tay mẹ cháu, hãy theo dõi ti vi tối nay
xem kết quả nhé. Biết đâu lại có lộc đấy! Nhớ kĩ,
không được quên, không để rơi mất đâu đấy! 

Nói xong ông đạp xe về, hồi hộp chờ tin vui
từ người đồng đội năm xưa, vừa hình dung
cảnh vợ chồng Thịnh Tâm sẽ vui sướng ra sao
khi cuộc sống sẽ bớt phần vất vả.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Vĩnh
xách vợt lên nhà văn hóa thể thao phường. Hôm
nay anh phấn chấn thắng liền ba séc cầu. Lấy
khăn tay lau mồ hôi xong, anh rủ các bạn cùng
chơi đi ăn sáng. So với mọi khi, hôm nay anh lại
về trễ cả giờ đồng hồ. Vừa về tới cửa, vợ anh
đã khoe rối rít:

- Hôm nay có tin vui mà anh về muộn thế!
- Tin vui gì hả em ?
- Có mẹ con bà Tâm ở phường Tân Lập, nói

là đồng đội cùng Trung đoàn với anh từ thời
đánh Mỹ. Hai mẹ con đem trả anh tấm vé số mà
anh cho cháu Chương cách đây vài hôm. Bà ấy
bảo giá trị giải thưởng lớn quá, gia đình bà ấy
không nhận.

Vĩnh nghe mà sững sờ không nói được câu
nào. Cái bà Tâm này thật là... Vẫn cái nết ngày
xưa thật thà như đếm, thảo nào... Mình đã định
không để bà Hồng biết, thế mà lại... Lặng đi một
hồi, ông Vĩnh mới hỏi vợ:

- Thế bà giải quyết ra sao?
- Tôi đành nhận lại chứ còn sao nữa! - Bà

Hồng ráo hoảnh - À mà tôi còn đưa cho mẹ con
bà Tâm tờ năm trăm ngàn mà bà ấy không chịu
nhận.

Ông Vĩnh nhìn vợ thở dài, rồi lẩm bẩm
không cho vợ nghe rõ: Thật chả còn gì để nói
nữa, tôi chịu thua bà rồi...

Từ lúc đó đến suốt bữa cơm trưa, ông Vĩnh
chả nói năng gì. Ông giận vợ một thì tự trách
mình hai. Lẽ ra ông phải bàn bạc với vợ mình
chứ. Việc lớn thế kia mà! Vợ ông xuất thân cán

bộ thương nghiệp, nay về đời thường lại sống
bằng nghề kinh doanh, chê tiền thì mới là lạ. Cả
buổi trưa, trằn trọc không ngủ được, nhân lúc
vợ ngủ say, ông lặng lẽ xếp hai bộ quần áo dài,
vài bộ quần áo lót vào cái ba lô con cóc ngày
xưa, lẳng lặng ra bến xe, nhảy lên chiếc xe Ford
treo tấm bảng nhựa “Thanh Sơn - Hà Nội”. Ông
Vĩnh nghĩ, không giúp bạn được cách này thì
ông giúp cách khác vậy. Lần này ông về Hà Nội
quyết tìm bằng được Bộ Tư lệnh Binh đoàn
Trường Sơn để hỏi xem trường hợp của ông
Thịnh chồng bà Tâm liệu có được trợ cấp nạn
nhân chất độc da cam không? Ngồi trên xe ông
tính, mình phải tìm đến mấy cậu đồng ngũ cùng
Trung đoàn hồi ở Quảng Trị, chắc chắn họ biết
phải làm gì và phải đến những nơi nào.

Ở nhà, bà Hồng và các con đợi bữa cơm
chiều, rồi đến tối vẫn không thấy ông Vĩnh về.
Không hiểu chồng mình giận dỗi điều gì, đi đâu
cũng không nói cho vợ con biết. Tấm vé số giải
thưởng to như thế mà đem cho, chả biết bạn bè
hay lại tình xưa nghĩa cũ gì chăng? Được rồi,
mai phải tìm đến tận nơi để hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ
bụng thế nhưng lo cho ông, bà nằm mãi vẫn
không sao ngủ được. Sắp có  “đám cưới vàng”
đến nơi, mình có thấy ông ấy có điều tiếng gì
đâu. Thật không thể hiểu nổi. Và bà sốt ruột nằm
mong trời sáng.

Mới tinh mơ, các con đã thấy mẹ dậy, không
phải để dọn hàng mà là đậy điệm quầy hàng
như chuẩn bị đi đâu. Thấy bố bỏ đi, rồi mẹ cũng
chuẩn bị đi, chắc là tìm bố, chúng cũng đứa nào
vào việc ấy như mọi hôm.

Nhà trong ngõ nhưng cũng dễ tìm, xóm
ngoại thị bà con vẫn quen nếp hòa đồng gần gũi
nhau, nên có khách lạ hỏi, ai cũng sẵn sàng chỉ
lối. Bước qua con mương nhỏ bà Hồng đã thấy
thấp thoáng bóng bà Tâm bên mấy luống rau
xanh. Nhác thấy bóng người, bà Tâm đã ngẩng
lên đon đả:

- Kìa bà Hồng! Sang chơi sớm thế? Mời bà
vào nhà em...

- Bà ơi! Ông nhà tôi từ trưa hôm qua không
rõ đi đâu, mà ba lô khăn gói như thời còn trong
quân ngũ ấy... - Bà Hồng giọng kể lể.

Bà Tâm dáng đăm chiêu, dắt tay bà Hồng
vào nhà, cũng vừa lúc cháu Thanh đeo cặp sách
đi học:

- Cháu chào hai bà, cháu đi học ạ!
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- Cháu mấy tuổi và học lớp mấy hả bà? - Bà
Hồng hỏi bà Tâm.

- Cháu đang học lớp hai, đã bảy tuổi mà chỉ
bằng con người ta 5 tuổi, thế mà còn mang
trong thận một khối u nữa chứ! - Bà Tâm đáp.

Bà Hồng lặng người khi thấy ông Thịnh lập
cập tay chống nạng, bước một, chậm chạp từ
buồng trong đi ra nơi chiếc ghế tre ngoài thềm.
Bà Tâm đỡ lời:

- Ông nhà tôi đấy, hơn chục năm nay ốm
đau bệnh tật nhưng có chịu ngồi yên đâu!

Bà Hồng thay lời chào hỏi, động viên bạn:
- Vận động cũng tốt nhưng cẩn thận kẻo

ngã thì gay đấy ông ạ!
Chương nghe tiếng người lạ, biết có khách,

mang phích nước từ bếp lên. Nó chào bà Hồng
giọng nói lắp bắp:

- Cháu... chào... chào bác  ạ!
Rồi nó cẩn thận pha ấm trà, tráng mấy cái

chén dù đã sạch bóng. Xong việc, nó ý tứ lui
xuống bếp làm tiếp công việc dở dang.

Trông gia cảnh người bạn đồng đội của
chồng, bà Hồng đã phần nào hiểu được việc
làm hơi lạ của ông Vĩnh mấy ngày vừa qua. Bà
Tâm vừa rót nước mời, vừa tâm sự:

- Hồi ở Thượng Lào, em trên Quân y Trung
đoàn, anh Vĩnh là lính đơn vị chiến đấu. Khi
thành lập “Đội tuyên truyền văn hóa xung kích”
bọn em mới biết nhau. Ngày ấy em còn rất trẻ,
mới hơn mười tám. Ở nhà biết hát múa chi mô,
vì đội Tuyên Văn cần diễn viên nữ, bọn con gái
quân y chúng em được tuyển gần hết. Tốp nam
từ các đơn vị về đều hát hay, diễn kịch giỏi. Nhất
là anh Vĩnh, cao to đẹp trai, hóa trang làm cố
vấn Mỹ trong vở kịch “Nổi gió” thì trông “thấy
ghét”. Chúng em đi biểu diễn phục vụ hết lượt
các Đại đội trong Trung đoàn cũng vừa hết năm.
Đội giải tán, ai về lại đơn vị nấy. Cuối mùa mưa
năm ấy, Trung đoàn gặp một đợt dịch sốt rét
quét qua. Một buổi chiều muộn đúng ca em trực,
chúng em nhận một ca sốt ác tính được đơn vị
cáng lên Quân y Trung đoàn. Đón bệnh nhân
vào lán cấp cứu, đặt anh lên giường bệnh em
mới nhận ra anh Vĩnh. Bác sĩ Trưởng ban đã
phải dùng tới liều cao nhất cho căn bệnh mà
cũng đến hai ngày sau anh Vĩnh mới tỉnh lại.
Dứt cơn sốt nhưng trông anh xanh rớt và chân
tay tê bì tưởng chừng không nhúc nhích nổi. Cả
trạm xá Trung đoàn ai cũng vừa thương vừa lo.

Chủ nhiệm Quân y trong buổi hội chẩn nêu vấn
đề: Bệnh nhân bị thiếu máu trầm trọng do sốt rét
phá hủy hồng cầu. Đường về hậu phương đã xa
lại dưới làn bom đạn Mỹ. Cách cứu sống duy
nhất bây giờ là tiếp máu. Ngặt nỗi bệnh nhân
nhóm máu “cộng sản” cho được các nhóm khác
nhưng nhận thì chỉ có thể từ người cùng nhóm
máu O. Đoàn thanh niên Trung đoàn họp phát
động tình nguyện hiến máu. Cả chi đoàn chỉ có
ba người cùng nhóm máu O trong đó có em.
Vậy là anh Vĩnh được cứu sống và sức trẻ đã
giúp anh bình phục rất nhanh, chỉ nửa tháng sau
anh được về đơn vị chiến đấu. Từ đấy anh em
có thư đi thư lại mấy lần cho đến khi Trung đoàn
về nước đi B... Giá như không trong hoàn cảnh
thời chiến ngặt nghèo... Sau Trung đoàn về
nước đi B, chúng em được chuyển ngành về
các bệnh viện trong tỉnh Nghệ An... Còn bây giờ
chị thấy đấy. Cuộc sống mỗi cây mỗi hoa, mỗi
nhà mỗi cảnh.

Bà Hồng lặng đi, trên khóe mắt hai người
phụ nữ lệ dâng đầy. Giờ thì bà đã hết băn khoăn
về sự việc vừa mới diễn ra vài hôm nay. Bà
Hồng nâng chén nước nóng trên tay, vừa thổi
vừa uống, rồi bà phá tan sự im lặng:

- Tôi đoán ra ông Vĩnh đi đâu rồi bà ạ. Nhất
định là ông ấy đi Hà Nội gặp các bạn đồng ngũ
Trung đoàn năm xưa để bàn về việc của ông
Thịnh đấy! Bây giờ chị em mình sẽ đợi ông Vĩnh
nhà tôi về rồi sẽ tính chuyện tấm vé số này bà
nhé! Hôm nào ông ấy về, tôi sẽ mời cả bà cùng đi
nhận giải. Chúng mình lại cùng san sẻ, như ngày
nào những người lính Cụ Hồ đã từng san sẻ sức
sống cho nhau trong thời đánh Mỹ ấy! Thôi, bây
giờ xin phép tôi về kẻo các cháu lại trông! 

Nói rồi bà Hồng đứng dậy:
- Chào ông bà. Chương ơi, bác về đây!

Bà Tâm cũng đứng lên theo:
- Vâng, để em tiễn bác...
Hai người tiễn nhau ra tận ngoài đường mới

bịn rịn chia tay. Và họ cùng nghĩ về một người
đàn ông tuyệt vời - người cựu chiến binh hết
lòng vì đồng đội.

Vĩ thanh: Được sự giúp đỡ của Ban liên lạc
Bộ đội Trường Sơn, ông Vĩnh đã làm được đủ
thủ tục chứng nhận cho ông Thịnh. Cùng với
Ban Đại diện nạn nhân chất độc da cam thành
phố Thanh Sơn vào cuộc, ông Thịnh đã được
nhận suất trợ cấp hàng tháng của nạn nhân chất
độc da cam loại hai.

26
Văn nghệ

Số 323-09/2020 - Xứ Lạng



- Ngày mai chủ nhật, em vào trường đi!
- Có việc gì vậy anh?
- Có việc gì đâu, mời em vào thăm anh chị

em đồng nghiệp và bà con dân bản không được
sao?

- Em cũng nhớ mọi người lắm nhưng cuối
năm nhiều việc, hẹn anh khi khác.

- Em nhất định phải vào nếu không thằng
Chảo hỏng mất!

- Thằng Chảo làm sao?
- Chuyện dài lắm, em cứ vào đi rồi sẽ rõ.
Cuộc gọi của anh Phong, Hiệu trưởng cũ

làm tôi linh tính có chuyện chẳng lành. Ba tiếng

trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi giữa tiết đã
hết. Từ những nhóm túm tụm chơi đùa giữa sân
trường, các em tản ra, ùa chạy vào lớp. Sân
trường thoáng chốc im bặt tiếng cười nói, nô đùa. 

Hết tiết bốn, tôi mang xe đi đổ đầy bình
xăng, ghé qua hiệu sửa chữa kiểm tra lại độ an
toàn của xe và về nhà cất cặp sách, chuẩn bị cho
chuyến đi. Thấy tôi sửa soạn đồ đạc như sắp đi
xa, mẹ chống gậy, tay xách đồ từ bếp đi ra:

- Trưa rồi còn đi đâu thế?
- Con đi công việc.
- Có ai đi cùng không?
Để trấn an mẹ, tôi đành nói dối:
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- Có hai ba người đi cùng
Dường như mẹ vẫn thắc mắc vì mọi lần nếu

tôi đi họp hành hay tập huấn chuyên môn đều
chờ các chị qua nhà đón. Tôi bảo:

- Hôm nay ngày chợ phiên, mọi người đang
chờ còn ở dưới đó.

- Thế không ăn gì à? - Vẫn là sự quan tâm,
mẹ tôi hỏi.

Mẹ vừa nói vừa cầm chiếc đũa trên cắm
chiếc bánh rán mật đưa cho tôi. Tôi đỡ lấy và ăn
ngon lành. 

- Con Bé đi học về, mẹ bảo cháu chiều đi
đón em, tối nấu cơm, thức ăn con mua để trong
tủ lạnh. Tối hai chị em bảo nhau học bài, chiều
mai con mới về.

- Mang theo quần áo mưa, quần áo ấm, kẻo
trời mưa, đêm lạnh. 

- Vâng thưa mẹ.
Mẹ tôi vẫn vậy, lúc nào cũng ân cần dặn dò

đủ thứ, cẩn thận, tỉ mỉ như nhắc một đứa trẻ.
Điều đó làm tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc
vì lúc nào cũng thấy mình được chở che, vỗ về. 

Những cung đường quen thuộc và rừng núi
đón tôi bằng sắc màu và vẻ đẹp muôn đời của
nó. Bạt ngàn màu xanh thẫm của thông xen với
màu xanh non của sau sau và lác đác màu xanh
đậm của trẩu, mở ra trước mắt tôi là một bức
tranh phong cảnh trác tuyệt của tự nhiên. Với
một màu xanh ngút ngàn, bàn tay tài hoa của tạo
hóa đã khéo léo phối những mảng màu tươi mới,
đậm nhạt khác nhau. Trên những gốc cây mốc
thếch, nâu sẫm là vòm lá xanh mơn mởn, ở giữa
những đọt lá non là chùm hoa trắng treo bồng
bềnh trên cao. Một cơn gió thổi qua, những bông
hoa năm cánh màu trắng, xoay tròn bay trong gió
rơi xuống nền đất đỏ tạo thành bức thảm hoa
màu trắng mềm mại, êm ái. Phía xa, những bông
hoa gạo như đốm lửa đỏ thắp lên giữa trời xanh
đầy nắng. Những rừng thông như chàng trai
đương độ sung sức hứa hẹn một cuộc sống ấm
no cho bản làng... 

Một giờ chiều, tôi có mặt tại khu tập thể của
trường. Phòng công vụ trình tường, lợp gianh
ngày trước giờ được thay bằng dãy nhà xây lợp
tôn đỏ, nền lát gạch hoa mát lịm. Triền đồi đầy
sim, mua và sau sau mọc hoang giờ là bạch đàn
cao sản, giống cây cho năng suất cao và thời
gian khai thác nhanh như chính tên gọi của nó.
Nhìn những mảng vỏ cây khô treo trên thân cây
trơn bóng, tôi hình dung đứa bé đen nhẻm, ở

trần, người lấm lem bùn đất, tay bưng chiếc rổ
đầy sim chìa ra mời cô giáo.

- Anh Pám đến rồi, ta đi thôi!
Tôi giật mình quay lại, theo sau người đàn

ông là một người phụ nữ quen quen. Thấy tôi,
người phụ nữ đon đả: 

- Cô Lâm đến rồi à?
- Ôi, em chào chị Viển. Lâu quá không gặp

chị, em không nhận ra chị nữa.
- Ừ, chị ốm nhiều, tưởng chết đi rồi, may

hôm nay vẫn được gặp cô ở đây. 
Anh hiệu trưởng dắt xe tôi vào dưới gốc

phượng trước phòng Hội đồng và ngoái lại nói
với chú bảo vệ: “Tối muộn nếu chúng em chưa
về kịp thì anh dắt xe cô giáo vào trong nhà nhé!”.

Tôi ngồi trên xe anh Phong, chị Viển ngồi xe
anh Pám, hai chiếc xe máy lao nhanh trên con
đường đất, bỏ lại đằng sau một lớp bụi trắng
bay mù mịt.

Dường như biết được những thắc mắc
trong lòng tôi, anh Phong giãi bày:

- Anh Pám là Chi hội trưởng Hội phụ huynh
học sinh của trường. Trước đây anh Pám từng
đi làm vàng dưới Phong Minh cùng bố em Chảo.
Em Chảo bỏ học đã hai tuần nay theo bố nó
xuống bãi vàng. Hôm qua, bố Chảo nhắn tin cho
cô Viển bảo xuống đón nó về không nó sẽ chết
mất. Chiều hôm qua cô Viển đến trường, xin số
điện thoại của em và bảo rằng: “Ngày mai nhất
định phải nhờ cô Lâm đi cùng để thuyết phục
thằng Chảo về nhà đi học trở lại”. 

- Thế từ khi em Chảo nghỉ học thầy cô giáo
đã đến nhà vận động em quay trở lại trường lần
nào chưa anh?

- Tuần trước, anh và cô chủ nhiệm lớp có
đến nhà một lần nhưng không gặp. Điện thoại
thuyết phục, động viên mãi nhưng chỉ nhận được
sự từ chối của người bố. Ông bảo: Học cao có
được làm quan đâu, ở xã có mấy người cầm
bằng đại học về vẫn phải đi công ty làm thuê đấy
thôi. Không cho thằng Chảo đi học nữa.

- Thế còn em Chảo?
- Học kỳ I, Chảo vẫn đạt học sinh tiên tiến

nhưng sang kỳ II học sút hẳn. Mỗi tuần, chiều
thứ Bảy các em về nhà, đầu tuần Chảo thường
xuyên nghỉ học không có lý do. Nhà em cách xa
trường hai tiếng đồng hồ đi bộ, sóng điện thoại
chập chờn lúc có lúc không nên thật khó cho
công tác vận động.
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- Em vẫn có số của bố em Chảo chứ?
- Không, anh ạ. Từ hai năm nay, điện thoại

hỏng, em mất hết số liên lạc. Cũng từ khi bà
nội Chảo mất, em không còn gặp em Chảo lần
nào nữa.

- Cố gắng nốt lần này, hi vọng có mọi
người, bố em Chảo sẽ đồng ý cho Chảo trở lại
trường học.

- Vâng, em cũng mong như vậy.
- Dừng lại cho xe nghỉ ngơi tí đã.
Phía trước, anh Pám và chị Viển đã đỗ xe,

trên đỉnh đèo, gió thổi mát rượi, ánh nắng xiên
qua bóng cây lọt xuống đường như đang nhảy
múa. Bỗng tiếng anh Phong kêu lên: “Cây mác
kham kìa!”. Theo tay anh chỉ, trên vách núi, một
cây mác kham sai chi chít, quả chòi ra căng
mọng khắp cành cây, nách lá. Anh Phong với tay
vít cành xuống, tôi sung sướng hái chẳng mấy
chốc đã được non mũ bảo biểm. 

Anh Pám nhìn tôi cười: 
- Ta đi thôi kẻo tối không kịp đến nơi. Nếu

cô giáo thích ăn quả này, sớm mai về, tôi đi rừng
hái biếu cô nửa bao về thị trấn làm quà.

Tôi trút quả vào ngăn ngoài chiếc ba lô, đội
mũ bảo hiểm và quay sang xe anh Pám, chị
Viển đã nổ máy sẵn sàng: 

- Anh hứa đấy nhé, mai không có quà tôi sẽ
không về thị trấn đâu. 

Cả bốn người cùng cười, tiếng cười giòn
tan hòa với tiếng động cơ xe máy chạy giữa
mênh mang núi rừng.

Chúng tôi gửi xe tại nhà người quen của
anh Pám rồi xắn quần, lội suối đi ngược lên phía
đầu nguồn. Đi khoảng ba mươi phút, tôi nghe
tiếng máy ầm ầm và ánh đèn loang loáng. Tôi
thầm nghĩ chắc sắp đến nơi rồi. Như đọc được
suy nghĩ của tôi, anh Pám bảo:

- Trong điện thoại, bố Chảo bảo qua hai cái
lán mới đến nơi bố con nó làm. Còn đi mướt mồ
hôi nữa. 

Chúng tôi đi qua lán thứ nhất với cái nhìn soi
mói của mấy thanh niên làm thuê và đâu đó tiếng
trêu đùa, tiếng cười hô hố lẫn vào tiếng máy ầm
ầm trong đêm. Màn đêm tĩnh mịch, núi rừng âm
u, tiếng côn trùng kêu rỉ rả hòa trong tiếng suối
chảy róc rách, đá sỏi và cát lạo xạo dưới chân.
Trên cao, trăng mười bốn lấp lánh chiếu sáng cả
một vùng. Ánh trăng lấp loáng trên lá và trải xuống
mặt sông. Tôi thấy lòng nao nao, có chút gì đó
chạnh lòng khi nghĩ đến một đứa bé đang độ tuổi

ăn chưa no, lo chưa tới mà phải gồng mình, vất
vả mưu sinh giữa chốn núi rừng xa lạ này. 

Đi thêm độ hai mươi phút, lại là tiếng máy
ầm ầm, tiếng gầu sắt múc vào đá nghe rờn rợn,
tiếng máy bơm nước và ánh đèn quét sáng
những vệt dài trên sông. Chúng tôi đến lán thứ
hai, anh Pám xổ một tràng tiếng dân tộc với mấy
người làm. Anh ra hiệu bảo chúng tôi dừng lại
nghỉ chân và uống nước. Ngồi trên phiến đá
tảng ngay cạnh lán, tôi có dịp quan sát nhanh
quang cảnh khai thác vàng: Một máy xúc đang
múc đất ăn, một máy khác đang quăng sái. Đất
đá văng tứ tung, một khối lượng đất đá khổng
lồ tràn trên mặt sông. Con suối bị nắn dòng chảy
uốn lượn quanh các hố vàng mới đào. Ở đây
người ta khai thác vàng  thủ công mạnh ai nấy
đào, tiềm ẩn biết bao nguy hiểm. Đứng trên lán,
sát miệng hố đang đào sâu gần hai mươi mét
tôi thấy chóng mặt. Vậy mà khi ánh điện của
máy xúc quét tới, tôi thấy một người đàn ông
đang lúi húi với chiếc máy bơm nước ở dưới hố.
Nếu như cả mấy trăm mét khối đất đá trên này
đổ ập xuống thì họ sẽ ra sao? Tiếng máy bơm ì
ạch xả nước trên sàng, tiếng động cơ ầm ĩ cả
một khúc sông, tiếng hát từ một chiếc điện thoại
của một cậu thanh niên chừng mười bảy, mười
tám tuổi... Qua những bài báo, những câu
chuyện từng đọc, tôi cũng không thể hình dung
hết được công việc đào đãi vàng nếu như lúc
này không được tận mắt chứng kiến.

- Đi thôi cô giáo ơi! - Tiếng chị Viển gọi kéo
tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Chúng tôi lại tiếp tục đi. Con suối mùa này
cạn nước, bờ đất lở phía chân núi ngổn ngang
đá sỏi. Lia ánh đèn pin ra xa, anh Phong hỏi: 

- Anh Pám làm ở đây lâu không?
- Một năm, tám tháng. - Anh Pám trả lời -

Con suối này đã bị đào qua, xới lại rồi, tôi từng
được làm ở đây hơn một năm nên biết gần hết
mọi lán trại và người làm thuê ở dưới đây. Hầu
như ở đây không còn đoạn nào mới nữa. Hai
năm trước, tôi xuống đây với suy nghĩ biết đâu
trời thương, xuống bãi nhặt được một cục vàng
thì mình sẽ hết khổ. Nhưng vàng đâu chẳng thấy
chỉ thấy một trận ốm đến vàng da, suýt chết. 

Nghe anh Pám kể, bốn người chúng tôi đều
im bặt và lặng lẽ bước đi. Đến nơi đã hơn mười
giờ đêm, vẫn là tiếng máy xúc ầm ầm xé tan sự
tĩnh mịch, yên lặng của núi rừng. Tiếng máy bơm
đang chạy bỗng như bị sặc nước và vụt tắt. Thấy
chúng tôi đến gần, một người đàn ông từ trong
lán bước cà nhắc ra đón. Chúng tôi leo lên lán.
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Bố em Chảo hỏi chúng tôi ăn cơm chưa. Anh
Phong xua tay, chúng em có bánh mì rồi. Chúng
tôi đi một đoạn khá xa, giờ thấy thấm mệt và đói.
Nhai trệu trạo cái bánh mì, tôi ngẩng đầu nhìn khu
lán. Lán ém vào lưng núi, cao hơn dòng suối độ
mười lăm mét, có lẽ họ phải làm cao vậy để tránh
những cơn lũ rừng đang đêm bất chợt ùa về.

Có tiếng thở mệt mỏi và rên khe khẽ trong
góc lán. Tôi sốt ruột hỏi: 

- Em Chảo phải không? 
- Chắc nó bị đau đấy! - Bố Chảo đáp
- Thế nó bị làm sao? - Chị Viển vừa hỏi vừa

vội vàng bước về phía có tiếng rên.
- Ống hút máy bơm bị tắc, nó lội ra gỡ lá

cây, giấy rác giẫm phải mảnh chai. Chiều qua
chân sưng vù lên và sốt. Tôi sợ quá mới gọi cho
cô, sao cô Viển lại làm phiền tới thầy Hiệu
trưởng và cô giáo thế này.

- Chảo là học sinh của trường, tôi có trách
nhiệm với học sinh của mình. Cô Lâm đây cũng
là từng là giáo viên chủ nhiệm của em Chảo. 

Tôi mở đèn pin trên điện thoại, soi vào chân
của Chảo và giật mình thốt lên: 

- Trời ơi, chân sưng to thế này, anh bó thuốc
gì cho cháu vậy? 

Tôi mở ba lô lấy hai viên thuốc hạ sốt ban
chiều vừa xin tại Trạm Y tế xã rồi rót nước nguội
cho em uống. Cô Viển chạy đi tìm khăn mặt, dấp
ướt nước để chườm lên trán em. Một lát sau,
Chảo hạ sốt dần, tiếng rên nhỏ lại, tắt hẳn. Em
thiếp đi trong mệt mỏi.  

Chúng tôi ngồi nói chuyện với bố Chảo về
việc cho Chảo đi học trở lại, ông phân vân lưỡng
lự. Thầy Hiệu trưởng phân tích: 

- Chỉ hai tháng nữa kết thúc năm học, em
Chảo có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. Lúc
đó nếu không học tiếp thì có thể đi học nghề. 

Tôi tiếp lời:
- Tháng trước trường Cao đẳng Công nghệ

và Nông lâm Đông Bắc cũng đến trường tôi tư
vấn tuyển sinh. Trường có rất nhiều chế độ ưu đãi
đối với học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn, học
sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách.
Cho cháu đi học, anh sẽ không phải lo tương lai
cháu học xong ra trường xin việc thế nào, nhà
trường có đảm bảo tư vấn, giới thiệu việc làm cho
học sinh sau khi tốt nghiệp. Nếu chưa tin tưởng,
sang tuần nhà trường tổ chức buổi trải nghiệm
thực tế tại trường nghề cho học sinh lớp chín, anh
sắp xếp thời gian cùng tham gia.

Anh Pám từ nãy ngồi im, giờ cũng lên tiếng: 
- Anh Sẳn cũng về thôi, đừng ở đây làm

vàng nữa, anh không về thằng Chảo cũng hỏng
mất thôi. Bọn choai choai làm thuê ở đây mười
thằng có đến chín thằng nghiện ngập. Anh về
cùng tôi đang làm việc trong xưởng bóc gỗ của
ông Pai đầu xã. Về gần nhà, lúc ốm đau có anh
em họ hàng, láng giềng bên cạnh giúp đỡ. 

Tiếng cô Viển từ trong màn nói vọng ra: 
- Con Mai hôm nay khóc đòi xuống xem anh

Chảo thế nào, nghe tin thằng Chảo bị ốm, nó sợ
anh chết như mẹ và bà nội. Anh về còn sớm tối
lo lắng cho nó chứ.

Nghe mọi người nói, bố Chảo chỉ ngồi im
không nói gì. Đã gần hai giờ sáng, tiếng máy
xúc, tiếng máy bơm cũng im bặt từ lâu, chúng
tôi nghe thấy cả tiếng muỗi rừng vo ve và vô vàn
âm thanh hỗn tạp của núi rừng. 

Anh Phong cất giọng: 
- Mọi người tranh thủ chợp mắt chút đi, mai

còn về sớm.
Tôi nhìn bố em Chảo, đúng lúc ấy, người

đàn ông ngẩng mặt lên, dưới ánh sáng của đêm
trăng tôi thấy góc mắt của anh lấp lánh giọt
nước mắt.

*
Trạm Y tế xã ngay cạnh trường học. Sau khi

ăn hết bát cháo nóng của các cô ở tập thể mang
lên, Chảo được tiêm phòng uốn ván và nằm
theo dõi tại trạm. Em nhìn tôi, môi khẽ mấp máy
và nước mắt cứ thế ứa ra. Tôi đưa tay lên miệng
ra hiệu em đừng nói gì cả. Vuốt những sợi tóc
vàng hoe, dính bết mồ hôi trên trán em, tôi nhớ
cậu học trò nhỏ, thông minh, lạnh lợi của bốn
năm về trước. Vậy mà bốn năm rồi em chẳng
lớn thêm là mấy, chỉ khác chăng là khuôn mặt
khắc khổ, chịu đựng và già đi so với tuổi của em.
Dường như vẫn còn mệt, chẳng mấy chốc, em
lại chìm vào giấc ngủ.

Tôi theo chân cô Viển về Đông Bioóc, thăm
em Mai và dân bản. Dưới ánh bình minh, những
giọt sương đêm bám trên cành cây ngọn cỏ như
ngàn hạt ngọc trai tỏa sáng long lanh. Tôi đưa
tay vào chiếc ba lô đeo bên vai móc ra một nắm
quả mắc kham đưa cho cô Viển. Vị chua chát
và đắng nhẹ của quả mắc kham tan trong miệng
khiến tôi nheo mắt lại, nhưng ngay sau vị đắng
chát ấy là vị thanh ngọt của thứ quả rừng khiến
tôi không thể nào quên.
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Ngược dòng lịch sử, khi
thành lập, Đội Cứu
quốc quân I có 32 cán

bộ, chiến sĩ, chủ yếu là các
đồng chí quê ở Bắc Sơn. Bên
cạnh đó còn có một số cán bộ
miền xuôi lên tăng cường và
cán bộ do Trung ương Đảng
cử về lãnh đạo phong trào. Khi
thực dân Pháp càn quét,
khủng bố hòng triệt tiêu phong
trào Cách mạng Bắc Sơn và
lùng bắt đoàn cán bộ Trung
ương Đảng đi dự hội nghị
Trung ương 8 ở Pác Bó (Cao
Bằng) trở về, theo quyết định
của Ban Chỉ huy, Đội đã để lại
một số đồng chí ở lại rồi rút
khỏi căn cứ Khuổi Nọi để bảo
toàn lực lượng: Một phân đội
theo hướng ra biên giới Việt -
Trung qua Lạng Sơn, một
phân đội khác theo đường từ
Bắc Sơn qua Bình Gia, Bắc
Kạn lên Cao Bằng. Sau khi rút
khỏi Bắc Sơn, một số đồng chí
sang Long Châu tiếp tục hoạt
động. Ngoài ra còn có một bộ
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TƯ LIỆU VỀ CÁC CHIẾN SĨ 
CỨU QUốC QUÂN I THỜI KỲ HOẠT ĐỘNG

TẠI LONG CHÂU - TRUNG QUốC
CHu Quế NGÂN

Long Châu, huyện biên giới phía Tây Nam Trung Quốc là vùng đất rộng lớn tiếp giáp
với các huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Từ năm 1926 đến năm
1944, nơi đây là địa bàn hoạt động, hậu cứ quan trọng của Cách mạng Việt Nam. Hồ Chủ
tịch và các đồng chí Lê Hồng Phong, Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Tri, Chu Văn Tấn...
từng hoạt động ở đây. Tại Long Châu hiện có khá nhiều di tích, di vật lịch sử liên quan
đến Cách mạng Việt Nam. Những ngày ở đây, chúng tôi tìm được khá nhiều tư liệu liên
quan đến hoạt động của các chiến sĩ trong Đội Cứu quốc quân I thời kỳ 1942 - 1943, sau
khi Cứu quốc quân I rút quân khỏi căn cứ Khuổi Nọi (xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn).

Hộp và ấm sắc thuốc đồng chí Hà Khai Lạc đã dùng thời kỳ hoạt
động tại Long Châu (Trung Quốc)

phận do đồng chí Chu Văn Tấn chỉ huy ở khu vực châu Võ
Nhai, tỉnh Thái Nguyên(1). Khi Trung đội Cứu quốc quân II
được thành lập tại Khuôn Mánh (xã Tràng Xá, châu Võ Nhai),
một số chiến sĩ Cứu quốc quân I tham gia vào Cứu quốc quân
II tiếp tục hoạt động khi phong trào ở Bắc Sơn tạm thời lắng
xuống. Từ tháng 3 năm 1942, Trung đội Cứu quốc quân II
cũng sang Long Châu chỉnh đốn đội ngũ, tránh sự khủng bố
của địch vào căn cứ Võ Nhai. Long Châu trở thành nơi in dấu
hoạt động của một số chiến sĩ Cứu quốc quân Bắc Sơn như



Chu Văn Tấn (Chỉ huy phó Đội Cứu quốc
quân I), Hà Khai Lạc (đảng viên đầu tiên của
Chi bộ Bắc Sơn, chiến sĩ Cứu quốc quân I),
Nông Thái Long, Nguyễn Cao Đàm (chiến sĩ
Cứu quốc quân I) và các chiến sĩ trong Đội
Cứu quốc quân II. Viết về sự kiện này, sách
“Lịch sử Cứu quốc quân”(1) cho biết: “Bộ phận
rút sang biên giới Việt Trung được sự giúp đỡ
của nhân dân và những Đảng viên Đảng
Cộng sản Trung Quốc ở vùng Bó Cục, Bản
Khiếc, Hạ Đống...đã nhanh chóng chấn chỉnh
tổ chức, ổn định sinh hoạt.”.

Nhà số 74, 76 phố Nam(3) - di tích cơ quan
bí mật của Đảng Cộng sản Việt Nam là nơi
trưng bày những tài liệu, hiện vật, hình ảnh về
hoạt động của Hồ Chủ tịch và các chiến sĩ
Cách mạng Việt Nam ở Long Châu và Trung
Quốc. Đáng chú ý là trong tổng thể nội dung
trưng bày có những tư liệu, hình ảnh về hoạt
động của “các chiến sĩ Cách mạng Việt Nam”
ở Long Châu thời kỳ 1942 - 1943. Chúng tôi
nhận thấy trong nhiều bức ảnh, sơ đồ, cụm từ
“các chiến sĩ Cách mạng Việt Nam” phía bạn
thường dùng trong etiket giới thiệu chính là để
chỉ hoạt động của của các chiến sĩ Cứu quốc
quân Việt Nam. Nội dung thuyết minh trưng
bày cho biết: “Sau khi khởi nghĩa Bắc Sơn bị
đàn áp, đồng chí Chu Văn Tấn đã dẫn 49
chiến sĩ Cứu Quốc quân tới khu vực xã Xuân
Tú, huyện Long Châu để nghỉ ngơi và chỉnh
đốn lực lượng...”. Xã Xuân Tú là vùng giáp
ranh với Tràng Định của Lạng Sơn, nơi có
những cơ sở quần chúng tin cậy, hết lòng với
Cách mạng Việt Nam do đồng chí Hoàng Văn
Thụ dày công gây dựng và duy trì từ năm
1930. Quá trình chỉ đạo hoạt động Cách mạng,
Hồ Chủ tịch thường xuyên qua lại, lưu trú ở
đây. Các sơ đồ, ảnh tư liệu trong hệ thống
trưng bày cho thấy Bản Cát, Nà Thành, Bản
Khiếc, Bản Hà Độ, Hữu Trang... là địa bàn
hoạt động chính của các chiến sĩ Cứu Quốc
quân thời kỳ này. Cùng với đó còn có địa điểm
huấn luyện quân của Cứu quốc quân ở Lũng
Ỷ (xã Xuân Sơn, trấn Hạ Đống), những cơ sở
đã nuôi dưỡng, che chở các chiến sĩ du kích
Bắc Sơn như nhà ông Hoàng Bính Chi, nhà
ông Nông Bản Doanh ở Bản Cát. Dưới bức
ảnh nhà ông bà Hoàng Bính Chi - Hoàng
Nguyệt Sơ có ghi: “Những người Cách mạng

thường xuyên ăn nghỉ trong gia đình, có lần
đồng chí Hà Khai Lạc đang nghỉ trong nhà thì
bị bọn hương cảnh Quốc dân Đảng Trung
Quốc vào thôn lùng sục, bà Hoàng Nguyệt Sơ
- vợ của Hoàng Bính Chi đã nhanh trí đưa
đồng chí Hà Khai Lạc vào ẩn trong chuồng
trâu rồi phủ rơm rạ và lá chuối ngụy trang,
khiến cho đồng chí thoát hiểm”. Chúng tôi đến
ngôi nhà này ở Bản Cát, được các cán bộ Bảo
tàng Long Châu kể cho nghe những mẩu
chuyện về cuộc sống, hoạt động của đồng chí
Hà Khai Lạc và các chiến sĩ Cứu quốc quân
thời kỳ đó. Những ngày ở nhà ông Hoàng Bính
Chi, đồng chí Hà Khai Lạc được nuôi dưỡng,
che chở như một thành viên thân thiết trong
gia đình, vượt qua sự kiểm duyệt gắt gao của
Quốc dân Đảng để hoạt động rộng rãi trên địa
bàn huyện Long Châu. Hiện có một số hiện vật
quý liên quan đến đồng chí Hà Khai Lạc đang
được lưu giữ trưng bày tại di tích 74 - 76 phố
Nam như: hộp đựng cơm, ấm sắc thuốc đồng
chí đã dùng trong quá trình hoạt động Cách
mạng. Tư liệu liên quan đến các chiến sĩ Cứu
quốc quân còn được thấy trong các văn bản,
tài liệu có chữ viết khác. Trong đơn đề nghị
chứng nhận gia đình có công với Cách mạng
Việt Nam ngày 1 tháng 5 năm 2001, bà Lê Tử
Phương (con gái ông Lê Vĩnh Cơ - người đã
nuôi dưỡng đồng chí Hoàng Văn Thụ) viết:
“Sau khởi nghĩa Bắc Sơn một thời gian, Cứu
quốc quân do ông Chu Văn Tấn chỉ huy đã
dẫn Cứu quốc quân sang Trung Quốc tiếp tục
hoạt động. Gia đình, bố mẹ tôi lại vinh dự được
nuôi dưỡng các đồng chí Cứu quốc quân Việt
Nam và kết nghĩa anh em. Trong đó có ông
Chu Văn Tấn, Hà Khai Lạc, Bế Chấn Hưng.
Bố tôi làm người liên lạc, đưa thư đi và về cho
ông Chu Văn Tấn”. Tại Bảo tàng Long Châu
cũng có những tư liệu chân xác về hoạt động
của các chiến sĩ Cứu quốc quân. Trong một
tham luận hội thảo khoa học của tác giả Hoàng
Hoa Sinh, có đoạn viết: “Vào năm 1940, Chu
Văn Tấn đã tham gia vào cuộc nổi dậy vũ
trang của quân đội Cứu quốc quân tại Bắc
Sơn, Thái Nguyên, Việt Nam chống lại quân
đội Pháp và quân đội Nhật xâm lược nhưng bị
đàn áp và bao vây. Chu Văn Tấn đã dẫn 49
chiến sĩ vũ trang lui về khu vực Hạ Đống, Long
Châu. Dưới sự sắp xếp, tổ chức của Nông Kỳ
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Chấn, Phan Toàn Trân, những chiến sĩ này đã
nhanh chóng ẩn vào các thôn bản như: Bản
Cát, Bản Nặc, Nà Thành, Quốc Hoài, Ải
Canh... và ở trong các nhà dân Trung Quốc,
được chăm sóc chu đáo trong vài năm không
bị tổn thất gì. Sau đó, đội được đưa về Việt
Nam tiếp tục chống Pháp”. Một tài liệu khác
cho biết, sau khởi nghĩa Bắc Sơn năm 1941,
một số lượng lớn người rút lui về Long Châu
để nghỉ ngơi đều được các hộ “quan hệ thân
thiết”(4) bố trí đón tiếp: “Lúc đó, chỉ có hai hộ
gia đình nhà Nông Kỳ Chấn và Phan Toàn
Chân là mỗi nhà ở được mười người. Tất cả
các hộ gia đình cung cấp thức ăn và chỗ ở
miễn phí, nhà Hoàng Bính Chi và Nông Bản
Doanh ở Bản Cát còn giết trâu, giết bò để thể
hiện lòng mến khách...” (5) 

Theo hồi ký “Kỷ niệm Cứu Quốc quân”(6)

của Thượng tướng Chu Văn Tấn và một số tài
liệu khác, những ngày ở Long Châu, ông đã
cùng đồng đội nhanh chóng ổn định sinh hoạt,
đồng thời tiến hành chỉnh đốn đội ngũ, tổ chức
huấn luyện quân sự, mua sắm vũ khí, từng

bước móc nối, phát triển các cơ sở Cách
mạng ở Tràng Định, Thoát Lãng, Văn Uyên,
đẩy mạnh tuyên truyền Cách mạng và tích cực
chuẩn bị các điều kiện để trở về nước tiếp tục
hoạt động. Các chiến sĩ Cứu quốc quân đã
xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhân dân
địa phương, được họ coi như người thân trong
nhà, hết lòng giúp đỡ - nhất là các gia đình đã
từng nuôi dưỡng Bác Hồ và đồng chí Hoàng
Văn Thụ như Nông Kỳ Chấn, Phan Toàn Trân,
Hoàng Bính Chi, Nông Bản Doanh, Lê Vĩnh
Cơ... Từ cuối năm 1942 đến tháng 3 năm
1943, các đơn vị Cứu quốc quân lần lượt trở
về nước tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động,
tích cực chuẩn bị khởi nghĩa giành chính
quyền, góp phần quan trọng vào sự thành
công của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Hơn một năm hoạt động ở Long Châu, Cứu
quốc quân đã đạt được mục tiêu đề ra “Củng
cố lực lượng, sắm vũ khí, và xây dựng Tràng
Định, Thoát Lãng trở thành bàn đạp mở đường
trở về mở rộng căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai”(7).
Khi nước nhà độc lập, tri ân sự giúp đỡ chí tình
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Bản Cát (xã Xuân Tú, Hạ Đống, Long Châu) - địa bàn hoạt động của các chiến sĩ Cứu quốc quân Việt Nam.



đó, các đồng chí Cứu
Quốc quân vẫn giữ mối
quan hệ khăng khít với
các ân nhân của mình.
Trong một bức thư gửi
“chú Dèn Ky”(8) ngày 15
tháng 5 năm 1964, đồng
chí Chu Văn Tấn đã có
những lời lẽ hết sức
chân tình, cảm động:
“Bây giờ Cách mạng Việt
Nam thành công, chúng
cháu rất nhớ những ngày
lực lượng Cách mạng và
cán bộ Việt Nam sang
Khẻo Mèo nhờ cậy các
chú và anh em thân tình
bên ấy”. Các cuộc đến
thăm Việt Nam của các
gia đình ân nhân Cách
mạng Việt Nam theo lời
mời của Hồ Chủ tịch,
năm 1959, 1960, 1963
luôn có những người
từng hoạt động ở Long
Châu thân chinh đón
tiếp, trong đó có đồng
chí Chu Văn Tấn, Hà
Khai Lạc... Đến thăm
các gia đình ân nhân
Cách mạng đã từng nuôi
dưỡng các chiến sĩ Cứu
Quốc quân, chúng tôi
thấy họ lưu giữ khá
nhiều ảnh về những
chuyến đi thăm Việt
Nam. Nhiều ngôi nhà
treo ảnh đồng chí Chu
Văn Tấn và các nhà lãnh
đạo Cách mạng Việt
Nam đã từng hoạt động
ở khu vực này tại những
vị trí rất trang trọng. 

Thời gian hoạt động
của các chiến sĩ Cứu
quốc quân ở Long Châu
tuy ngắn ngủi nhưng là
sự kiện rất quan trọng
trong biên niên sử của
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Thư của đồng chí Chu Văn Tấn gửi ông Nông Kỳ Chấn năm 1963, 1964.

Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và lịch sử Cứu quốc quân
nói riêng. Những tư liệu chân xác đó giúp chúng ta hiểu trọn vẹn
hơn diễn trình của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã đi vào lịch sử vẻ
vang của dân tộc. Những ngày tháng đầy gian nan, thử thách đó
càng làm sáng lên những phẩm chất cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ
trong đội Cứu quốc quân I. Họ không chỉ là những chiến sĩ du kích
mưu trí, quả cảm trong chiến đấu ở rừng núi Bắc Sơn, mà còn rất
khéo léo, tràn đầy tình nhân ái khi hòa mình vào cuộc sống nhiều
gian khó của người dân nước bạn. Phong trào Cách mạng của Bắc
Sơn được khôi phục và phát triển nhanh chóng có một phần đóng
góp đáng kể của những đội viên Cứu quốc quân I - những người
luôn mang trong mình niềm tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi của
Cách mạng, sẵn sàng vượt qua muôn vàn gian khó, hiểm nguy, góp
phần đưa con tàu Cách mạng Việt Nam đến bến bờ thắng lợi.

(1) Nay thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
(2) Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Khu tự trị Việt Bắc. Lịch sử Cứu quốc
quân. NXB Việt Bắc, 1975.
(3) Thuộc huyện lỵ Long Châu, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây,
Trung Quốc.
(4) Từ dùng để chỉ các cơ sở Cách mạng.
(5) Tư liệu Bảo tàng Long Châu (Trung Quốc)
(6) Chu Văn Tấn. Kỷ niệm Cứu quốc quân. Hồi ký. NXB Quân đội nhân
dân, 1971.
(7) Lịch sử Cứu quốc quân, sđd
(8) Tên gọi khác của ông Nông Kỳ Chấn.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)



Trưởng thành từ phong trào Đoàn tại
địa phương, năm 2014 chị Hoàng Thị
Phương được vinh dự đứng trong

hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Được Đảng bộ tin tưởng, quần chúng ủng
hộ đặc biệt là chị em hội viên phụ nữ ở nơi
chị được bầu làm Chủ tịch Hội Liên hiệp
phụ nữ (LHPN) - xã Bằng Mạc. Tại Đại hội
Đảng bộ xã Bằng Mạc khóa XXIII chị được
bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã.
Chị xác định trách nhiệm càng cao, khó
khăn càng nhiều. Bằng Mạc là xã miền núi
cách trung tâm huyện 12 kilômét, gồm 8
thôn bản, giữa các thôn cách nhau từ 3 đến
5 kilômét, phần lớn các hộ dân làm nghề

nông chăn nuôi trồng trọt, đời sống còn gặp
nhiều khó khăn. Đó cũng là điều mà chị trăn
trở, băn khoăn trong những ngày đầu nhận
trách nhiệm. Chị nhớ sinh thời Bác Hồ đã
dạy: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém,
dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Mọi công việc đều xuất phát từ lợi ích của
người dân. Chị tiến hành khảo sát thực tế,
toàn xã có 630 hộ và 530 hội viên phụ nữ,
phần lớn chị em có tinh thần và ý thức
hướng về Hội, ủng hộ phong trào Hội. Chị
cũng rà soát, thành lập lực lượng nòng cốt
tại các cơ sở thôn bản là các chi hội trưởng,
chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó giao công việc
và trách nhiệm cụ thể.
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NGƯỜI CÁN BỘ HỘI
GƯƠNG MẪU 

Ghi chép của LộC THỊ THắNG

Chị Hoàng Thị Phương là cán bộ cơ sở xã Bằng Mạc - huyện Chi Lăng tỉnh Lạng
Sơn. Mọi người biết đến chị là một cán bộ nữ trẻ tuổi, dân tộc Tày, luôn hết lòng vì công
việc, năng nổ, sáng tạo được Đảng bộ tin cậy, nhân dân tin yêu.

Chị Hoàng Thị
Phương bên cánh
đồng lúa đường
vào thôn Khòn
Vạc, xã Bằng Mạc.
Ảnh: TRẦN BẨY



Xác định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ
của Hội LHPN xã, phấn đấu thực hiện thắng
lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh -
quốc phòng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
xã đề ra, chị Phương xây dựng kế hoạch công
tác gắn với các chương trình hoạt động của
Hội như: tổ chức các phong trào thi đua yêu
nước, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình
5 không, 3 sạch, 3 an toàn”; xây dựng các mô
hình điểm “Dân vận khéo”; xây dựng mô hình
“Xanh - sạch - đẹp” tại thôn Nà Pe; thành lập
câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc 5 không 3
sạch”, thực hiện mô hình chăn nuôi vịt, trồng
lạc, khoai tây chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật
nuôi tăng thu nhập cho người dân, ổn định đời
sống đã góp phần hình thành thôn kiểu mẫu
trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chị Hoàng Thị Phương cũng mạnh dạn
thay đổi hình thức tuyên truyền đơn điệu, thụ
động sang các hoạt động tuyên truyền với
những loại hình phong phú: tuyên truyền qua
câu lạc bộ chuyên đề, hội thi, nói chuyện
chuyên đề, các mô hình, tổ chức tham quan
thực tế… Việc thay đổi phương thức tuyên
truyền đã thu hút đông đảo cán bộ hội viên,
phụ nữ và nhân dân tham gia. Qua công tác
tuyên truyền, chị em được nâng cao kiến thức
cuộc sống, hiệu quả các chương trình hoạt
động được nâng cao rõ rệt. Đời sống người
dân được cải thiện, nâng cao niềm tin với
Đảng, Nhà nước. 

Trong những năm qua, Hội LHPN xã Bằng
Mạc dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính
quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể
trong xã vận động 217 hộ dân tham gia hiến
đất vườn, 9075,7 mét đất rừng, gần 500 mét
tường bao, chặt bỏ hơn 40 cây quả… để xây
dựng các công trình đường giao thông nông
thôn, thủy lợi, đường điện. Các hộ dân đóng
góp hơn 800 triệu đồng và 8522 ngày công;
xây dựng 3 công trình đường điện thắp sáng
tại các thôn Nà Canh, Làng Khoác và Khau
Tao có chiều dài 4300 mét với kinh phí hơn 81
triệu đồng, trong đó người dân đóng góp hơn
58 triệu đồng và hơn 100 ngày công lao động. 

Mô hình thôn “Xanh - sạch - đẹp” tại thôn
Nà Pe do hội viên phụ nữ thực hiện đã trồng
được 1 kilômét đường hoa và cây cảnh tại 29
ngõ xóm. Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc 5

không 3 sạch” phát huy được hiệu quả thu hút
85% các hộ gia đình tham gia. Các hộ đã có
nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, có hố đốt xử lí
rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường.

Là Đảng viên trẻ dám nghĩ, dám làm, chị
Phương luôn chủ động lắng nghe học hỏi, tìm
tòi những cách làm mới, hay sáng tạo trong
tổ chức triển khai thực hiện các chương trình
công tác đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới, biết phát huy sức mạnh của tập
thể, toàn dân. Chị tuyệt đối tin tưởng vào sự
lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước,
thẳng thắn, kiên quyết đấu tranh với những
biểu hiện lệch lạc, sai trái những biểu hiện tiêu
cực, bè phái cục bộ nên chị luôn được Đảng
bộ tin cậy, nhân dân quý mến. Chị luôn rèn
luyện tu dưỡng về mọi mặt, tích cực vừa học
vừa làm trau dồi kiến thức, đến nay chị đã học
xong trung cấp lý luận chính trị và bằng cử
nhân đại học Luật. Gia đình chị là “Gia đình
văn hóa”, vợ chồng hòa thuận, con gái nhiều
năm là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, gia đình
chị luôn đi đầu trong các phong trào thi đua tại
xã và địa phương. 

Với tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và
chủ động, sáng tạo chị Hoàng Thị Phương đã
đưa tập thể Hội LHPN xã Bằng Mạc, huyện
Chi Lăng trở thành một tập thể xuất sắc, 3
năm liền được tặng Bằng khen của Trung
ương Hội LHPN Việt Nam (từ năm 2017 đến
năm 2020). Bản thân chị Phương hàng năm
được tặng Giấy khen của UBND huyện Chi
Lăng và Bằng khen của Hội LHPN tỉnh Lạng
Sơn. Tại Đại hội Đảng bộ xã khóa XXIV nhiệm
kì 2020 - 2025 chị tiếp tục được Đại hội bầu
tái cử là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã
Bằng Mạc. Chị cũng được Hội LHPN tỉnh đề
nghị viết báo cáo điển hình về mô hình “Dân
vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

Tôi nhớ một lần nói chuyện với chị, tôi hỏi:
“Trong công việc chung điều gì làm chị gặp
khó khăn nhất?”. Chị Phương dịu dàng cười:
“Khó khăn thì nhiều lắm nhưng mình phải cố
gắng thôi, đã nói thì phải làm, còn có lãnh đạo
quan tâm, chị em ủng hộ mà”. Lời nói ấy giúp
tôi hiểu và cảm phục chị hơn. Chị giống như
bông hoa đẹp tô điểm cho rừng núi và tỏa
ngát hương thơm, làm đẹp cho cuộc sống tại
miền đất biên giới này.
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Khoảng bốn đến năm giờ chiều, một đoạn
suối dài gần 50 mét trên địa bàn xã Mai
Sao rộn rã tiếng vui đùa của các em nhỏ.

Đó là những học sinh đến lớp học bơi miễn phí
của thầy Biên. Sau khi hiệu lệnh cất lên, học trò
xếp thành hai hàng dọc bắt đầu các động tác
khởi động trước khi xuống nước. Tiếp đó, các e
cùng nhau xuống suối để học bơi. Với mỗi em,
chỉ cần sau năm buổi học là biết bơi. Đây đã là
mùa hè thứ năm thầy giáo Vi Hồng Biên tổ chức
dạy bơi cho học trò ở Mai Sao. Em Hoàng Thu
Trang, trường THCS xã Mai Sao tâm sự: “Thầy

Biên không những dạy bơi mà còn dạy kỹ năng
cứu hộ nữa”.

Là giáo viên dạy thể dục, thầy Vi Hồng Biên
đã giảng dạy ở trường THCS xã Chiến Thắng,
huyện Chi Lăng được tám năm. Trong quá trình
công tác tại đây, việc nhắc nhở và hướng dẫn
học sinh học bơi luôn là chủ đề được chú trọng
trong giáo án môn Thể dục của thầy. Năm 2011,
thầy Biên về giảng dạy tại trường THCS xã Mai
Sao. Nhận thấy nhiều học trò không biết bơi,
trong khi chỉ cần bước ra đồng ruộng là có rất
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Thầy giáo trường làng
dạy Bơi miễN phí cho học siNh

Ghi chép của THANH Hà

Thương học sinh vùng quê nghèo còn chịu nhiều thiệt thòi, mỗi dịp nghỉ hè thầy giáo
Vi Hồng Biên, giáo viên trường Trung học cơ sở (THCS xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh
Lạng Sơn lại tổ chức dạy bơi miễn phí cho các em ở một đoạn suối thuộc địa bàn thôn Nà
Lốc. Lớp học này đã giúp cho hàng trăm học sinh nơi đây biết được kỹ năng bơi, kỹ năng
chống đuối nước…

Thầy Biên hướng dẫn học sinh tập bơi phòng chống đuối nước



nhiều kênh, mương, ao, suối tiềm ẩn nguy cơ
đuối nước rất cao. Vì vậy, thầy Biên quyết định
mở lớp dạy bơi miễn phí cho các em học sinh.
Tham gia lớp học bơi, các em được rèn luyện
các kỹ năng cơ bản một cách hiệu quả nhất. Tiếp
đó là tập riêng lẻ và hoàn thiện các động tác
chân, tay, thở. Ngoài các kiểu bơi ngửa, ếch, bơi
tự do thì thầy còn dạy cho các em kỹ năng phòng
tránh đuối nước, giúp cho các em nhận biết mức
độ nguy hiểm, khi có trường hợp đuối nước xảy
ra thì không nên vội vã mà phải biết cách ứng
cứu phù hợp. Thầy Vi Hồng Biên chia sẻ: “Vào
những dịp hè tôi đã dạy cho các em học sinh biết
về kỹ năng sống, hướng dẫn các em về phòng
chống đuối nước, các em đã tích cực tham gia
và các em có nơi để vui chơi lành mạnh để các
em có kinh nghiệm và kỹ năng sống tốt hơn”.

Lớp học bơi của thầy Biên chủ yếu là học
sinh khối lớp 6, 7, mỗi lớp từ 18 đến 20 em. Việc
mở lớp dạy bơi miễn phí cho các em vào dịp hè
được thầy Biên thực hiện suốt năm năm nay
giúp cho khoảng 400 em học sinh biết bơi. Bên
cạnh công tác giảng dạy tại trường, thầy Biên

còn là một Bí thư Đoàn trường năng nổ, tổ chức
nhiều hoạt động bổ ích, phong trào thi đua sôi
nổi. Thầy còn khuyến khích và hướng dẫn học
sinh tham gia các sân chơi thể thao học đường;
huấn luyện các em học sinh trong huyện thi đấu
các môn điền kinh, việt dã, nhảy cao, erobic…
tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và đều có
giải. Nhiều năm, thầy Vi Hồng Biên được ngành
Giáo dục, Chủ tịch UBND huyện, Liên đoàn Lao
động huyện Chi Lăng tặng Giấy khen; năm 2016
được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có
thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ
năm học. 

Ở những vùng quê, nhiều trường hợp
thương tâm do đuối nước đã xảy ra, vì vậy nếu
có được một bể bơi đủ lớn, đảm bảo chất lượng
để các em nhỏ có không gian rèn luyện kĩ năng
bơi là điều mà các thầy cô giáo nơi đây mong
muốn nhất. Chúng tôi cũng hi vọng những tấm
gương như thầy Biên sẽ được nhân rộng và
phong trào dạy bơi miễn phí được lan tỏa rộng
rãi trong cộng đồng.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Tiết học thể dục của thầy giáo Vi Hồng Biên tại trường



Khi tôi lên năm hay sáu tuổi
tôi gặp cậu Tôi.
Tôi không nhớ lần đầu tiên

gặp cậu là khi nào, chắc độ năm
tám sáu, tám bảy gì đó. Cậu cao
chừng mét mốt mét hai, mái tóc
cắt gọn gàng, chân tóc húi dần
từ thấp lên cao, trông kiểu cách.

Phố huyện chúng tôi những
năm tám sáu tám bảy nghèo xơ
xác. Tôi còn nhớ dọc đường dì
đưa đi học, người ăn xin tụm
năm tụm ba dọc chân nhà máy
Vĩnh Thịnh xin ăn. Chưa bao giờ
tôi thấy họ xin được cái gì vì
người bản xứ chúng tôi cũng
nghèo, chuyện chia sẻ miếng
cơm manh áo không nhiều,
không dễ như bây giờ. Nhưng
họ vẫn đông. Mỗi ngày lên năm
ba tốp mới. Dì tôi bảo họ là
những người mạn Thái Bình lên,
dưới ấy đang thiếu đói. Họ rải
chiếu nằm dọc chân tường nhà
máy là nơi duy nhất có vỉa hè.

Nhà máy rộng vài nghìn mét
vuông. Phía mặt tiền hướng ra
đường cái dài chừng hai ba trăm
mét. Đấy là tôi bây giờ ngồi ước
lại chứ hồi bé đi qua, tôi đâu có
khái niệm gì về khoảng cách. Kí
ức trong tôi là một quãng dài
những người nằm ngồi la liệt. Họ
dựa vào tường, trú mưa nắng
dưới một mái văng thò ra, khuôn
mặt phất phơ. Là tôi dùng từ
“phất phơ” chứ không phải “phờ
phạc”. Đó là những khuôn mặt bị
nếp nhàu thời gian vò tới thiểu
não, chảy dài, trắng lợt thiếu đói
và mái tóc bù rù, buộc lỏng lẻo,
xổ vắt qua vai phất phơ những
sợi nham nhám.
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Cậu Tôi
Truyện ngắn của PHONG NGuyÊN

Minh họa: CAO SƠN

Tại sao đang nói về cậu Tôi, tôi lại nói đến những người ăn
xin? À là vì mái tóc! Tôi ấn tượng với mái tóc của cậu. Nó được
cắt tỉa gọn ghẽ, kiểu cách giữa lúc những mái tóc xổ kia là điểm
chung của phố huyện tôi khi ấy. Tôi còn nhớ khi mẹ chỉ cho tôi
bảo “Cậu Tôi! Chào cậu đi con!”, tôi cứ nhìn ngây vào khuôn mặt
cậu, mái tóc cậu rồi đến cái miệng cười.

Cậu đang cười với tôi. Một nụ cười mà tôi không quên
được. Một nụ cười tôi chưa từng gặp bao giờ và nhất là khi nếu
gặp cậu, cho đến cả bây giờ, cậu vẫn cười với tôi y như thế.



Môi cậu chúm chím, hơi dày, chắc phải dày
gấp đôi hoặc gấp ba môi tôi. Má cậu, phía dưới
khuôn mặt hơi to quá so với đầu tôi cũng như
đại đa số những cái đầu trẻ con, người lớn tôi
gặp trước và sau lúc ấy. Nhưng cũng không hẳn
quá to so với một vài cá thể nữa sau này, chỉ là
khi ấy, tôi có ngạc nhiên, có cả sợ hãi mà về
sau, khi những ngưỡng mộ, trầm trồ cho mái tóc
của cậu qua đi, tôi nhận ra mình luôn giật mình
mỗi khi gặp cậu và muốn tránh đi nhanh nhất có
thể. Kể cả tới khi tôi lớn, đi học chuyên nghiệp
về, đôi khi gặp cậu tôi vẫn sợ và tìm cách lảng
đi nơi khác.

Con người ta thường thấy sợ những gì
khác mình. Tôi nghĩ là thế và tâm lí tôi như thế
là bình thường. Cho đến bây giờ, khi nhìn nhận
thông suốt hơn, nói mĩ miều là có tri thức, được
khai sáng bởi chữ nghĩa và tháng năm, tôi hiểu
tôi khi ấy lớn cái vỏ mà chẳng lớn được cái bên
trong. Tôi vẫn hành xử như một đứa trẻ con, bản
chất hơn nữa tôi hành xử theo bản năng phần
con - là sợ hãi trước những gì khác mình mà
mình không hiểu được. Sợ hãi trước những
nguy cơ gây hại, những đau đớn có thể xảy ra
từ một cá thể dị biệt khác loài với đa số loài
mình. Vì cậu không những khác tôi mà còn to
lớn hơn tôi. Tôi nhớ cậu không cao hơn tôi nhiều
lắm. Tôi chưa đứng đo. Ai mà có hồn phách dám
đứng gần để đo với cậu. Cả người cậu to ngang
phải gấp đôi cái thân hình trẻ lên sáu nặng mười
mấy kí của tôi. Tay cậu gấp đôi tay tôi. Bàn tay
cậu chắc phải to gấp ba bàn tay tôi - ấy là bấy
giờ tôi nghĩ vậy và bây giờ, khi đã lắng lại hơn,
tôi nghĩ vào lúc ấy tôi bị nỗi sợ hãi phóng đại ra
như thế. Nhưng tôi cứ từng tưởng bàn tay ấy
mà cậu đánh tôi thì tôi đã nhói thắt tim, sợ đến
không nói được.

Không biết mọi người có như tôi. Tôi vẫn
thấy mẹ tôi chào cậu. Mẹ cười dịu rồi xoay sang
nói chuyện với mẹ của cậu. Thi thoảng mẹ quay
sang cậu gật gật rồi trả lời theo những âm thanh
ngô nghê mà cậu nói. Ngô nghê là từ tôi dùng
của những lần nghe bây giờ chứ khi ấy tôi chịu
không thể hiểu mẹ và cậu nói gì. Hoặc do sợ tôi
đóng mọi giác quan chẳng còn nghe thấy vì trí
nhớ của tôi thật không còn chút hình dung nào
về những tiếng đã nghe, hoặc do đã nghe mà
không thể hiểu nên không thể nhớ chứ tôi là
người nhớ dai. Thường đã nghe hay thấy việc
gì là nó in từng li trong não. Chồng tôi đôi khi
bảo, em nhớ cũng tốt nhưng chịu khó nhớ cái
vui đi. Em toàn nhớ những chuyện đâu đâu,
toàn cái buồn, cái đáng quên, cái người ta
không muốn nhắc. Biết làm sao? Cơ chế sinh
học mẹ sinh tôi ra đã như vậy rồi. Bạn tôi có lần

sợ “Khiếp! Chuyện cụ tỉ cụ ti vậy từ đời nào mà
còn nhớ nữa…” khi tôi nhắc lại câu chuyện mấy
đứa nói từ hồi còn phổ thông.

Quay lại với chuyện cậu Tôi và những
chuyện tôi trải qua khi nhớ về những người ăn
xin, về con đường phố huyện lúc bấy giờ chính
là quốc lộ 1A, huyết mạch giao thông từ Nam
chí Bắc nghèo ngơ nghèo ngắt, tôi không lạ
chuyện tôi nhớ được nhiều. Những gì viết lại,
những con chữ đen như những nếp nhăn bày
ra trên giấy, tôi mới thấy thì ra cuộc sống giống
như một cuốn phim. Tôi có khả năng xem lại,
từng đoạn, từng đoạn quay chậm nhưng không
có khả năng quay trở lại, can dự vào việc đã
qua. Và nỗi sợ cậu Tôi ám ảnh cả một thời thơ
ấu, lấy mất một một phần tuổi thơ và để lại trong
tôi nỗi nhói buốt đến tận bây giờ. Nỗi nhói buốt
tiếc rằng mình quá kém hiểu biết, quá nhát gan
để mở lòng ra với cậu, yêu thương cậu và chơi
với cậu cho cậu vui như cái tên của cậu mách
bảo thế.

Cậu Tôi bằng tuổi tôi, sinh năm một chín
tám hai, đứng chữ Nhâm, là gái hay trai đều
chẳng thuận. Vì Nhâm là Vương, là vua, là
người đứng đầu nên gánh mũi chịu sào, việc gì
cũng phải giơ lưng ra mà cáng đáng. Cái số
không an nhàn, chồng tôi bảo thế. Anh biết
phong thủy, biết tính số, biết tứ trụ, tử vi nhưng
anh chẳng xem số cho tôi, chắc tại bụt chùa nhà
không thiêng, chỉ thỉnh thoảng buông ra vài nhận
xét mà tôi dở mếu dở cười vì đúng nhưng biết
đã muộn, chẳng thể thay đổi được vận kiếp. Tôi
còn có tướng số, còn có bản mệnh, còn cậu thì
không! Cậu bị bệnh, bệnh down, sau này tôi biết
y học gọi thế. Thế nên cậu đứng chữ Nhâm hay
chữ gì nữa cũng không quan trọng. Cuộc đời
cậu không thuận, không có thiên mệnh hoặc
không cần xem đến số mệnh như những người
bình thường.

Tôi luôn thấy cậu cười. Cái cười ngô nghê
với tôi và bất cứ ai khác. Gặp người, cậu xấn tới,
cậu nói chuyện, tay cậu đưa ra muốn chạm vào
người kia. Chắc có lẽ là vì thế mà hồi bé chưa
hiểu tôi tưởng cậu muốn đánh, tôi sợ. Cậu cười.
Miệng và mắt cùng chung về một chỗ. Him híp,
chu lên và ẩn đôi mắt vốn chỉ bé bằng nửa mắt
chúng tôi vào sâu hơn nữa. Chỉ còn một chút con
ngươi đen anh ánh. Bây giờ thì tôi biết là vì cậu
vui chứ hồi ấy tôi chẳng dám nhìn, tôi lùi lại, nấp
sau mẹ, tôi vẫn nghe tiếng mẹ cậu nói chuyện
nhưng giờ lớn rồi, tôi hình dung được nỗi đau
của bà mỗi khi tôi hay người khác làm như thế.
Mẹ cậu giờ đã gần tám mươi, khi sinh cậu bà đã
phải ngoài bốn mươi, bốn nhăm tuổi.
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Bà có năm người con. Cậu Tôi là út khi ông
hết nghĩa vụ phục viên trở về quê hương. Chiến
tranh dẫn ông đi qua nhiều vùng máy bay rải
hóa chất đậm đặc nhìn như bụi mịn Hà Nội bây
giờ hay tuổi cao bà sinh cậu để lại dấu ấn ấy tôi
cũng không rõ nữa. Những người con trước của
ông bà mạnh khỏe, chỉ đến cậu Tôi mới không
bình thường. Nguyên nhân là gì cũng đâu còn
quan trọng vì bà đã sinh cậu ra đời. Mười mấy
năm chiến tranh bà khóc ông vì có lần tin báo tử
về nhầm, lại thay ông cáng đáng cả một bầy con
nhỏ. Bây giờ ông về, bà lại khóc nỗi đau riêng
mà chẳng thể san sẻ nổi cho ai. Bệnh down khi
ấy và cả bây giờ ở chỗ tôi cũng không thường
gặp. Nó gây sợ bởi sự dị hình và tâm lí là điều
khó nắm bắt, người ta tưởng như bệnh điên mà
người bệnh không làm chủ được hành vi, có thể
gây hại cho người khác. Ấy là tôi từng nghĩ thế
khi còn nhỏ, lúc lớn lên, lúc chưa hiểu biết và
chưa quan sát nhiều để thấy người bệnh down
thực ra chỉ yếu về mặt trí tuệ còn tâm hồn họ
trong sáng như đứa trẻ lên ba. Họ không có khả
năng làm hại ai, không có khả năng làm đau cả
một con thú nhỏ. Họ không có nhu cầu về học
kiến thức nhưng họ có nhu cầu về yêu thương,
họ luôn muốn được yêu thương, che chở.

Khi hiểu ra những điều ấy tôi đã đau. Nỗi
đau không làm chảy giọt nước mắt ra ngoài như
những nỗi đau tôi từng gặp phải. Nó thấm vào
trong, nhâm nhi từng ngày tháng cũ và suy nghĩ
về con người, về cuộc sống. Phải chăng ai cũng
như cậu, và ai cũng giống cậu, khao khát về một
tình yêu thương nguyên thủy.

Cậu Tôi của tôi, có mái tóc cắt gọt kiểu cách
mà thời ấy phải tốn cả gia tài mới chăm chút
được hàng tháng khiến tôi và nhiều người
không dám coi thường cậu. Tôi biết nhiều đứa
như tôi sợ cậu. Vài người lớn như tôi bây giờ thì
hiểu chuyện, cảm thấy thương cậu như mẹ tôi
thương. Nhưng nhiều người khác thì muốn xa
lánh cậu. Họ có cái sai của họ, tôi không bàn tới
nhưng ngoài mặt thì họ ngọt nhạt, vì nhà cậu
giàu, giàu nhất nhì phố huyện tôi khi ấy. Bố cậu
ngoài lương cấp bậc hàm tá sau khi trở về còn
là một thợ may. Ông có tay nghề mà người phố
huyện tôi sau này tóm lại trong câu “Chỉ nhìn
người mà may, chưa phải đo bao giờ!”.

Giữa những cánh ăn mày ăn xin tứ xứ bát
phương vẫn tiếp tục đổ về, nằm la liệt dưới mái
hiên thò ra của nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh;
giữa cái cảnh bố tôi phải xin nghỉ việc giữa
chừng bởi lương trả bằng phốt phát và bột giặt
không thể bón cho con ăn thì nhà cậu đã thuộc
diện đủ ăn thừa mặc. Chị Tư của cậu đẹp lắm,

luôn mặc những bộ quần áo tôi chưa từng thấy
bao giờ. Sau này tôi luôn cố ý nhìn chị cậu,
ngắm lại cái đẹp khuôn mặt tôi từng thấy khi xưa
để xem đẹp đến thế nào, giờ chị cậu đã lấy
chồng ở xa, chưa một lần thấy lại.

Chúng tôi ngày ấy ở một ngôi nhà trát vách,
tường cứ bị hai chị em tôi chọc thủng và cuối
cùng xuất hiện một cái lỗ y như lỗ chó để trốn
sang chơi với con nhà hàng xóm. Sau này bố tôi
ki cóp, làm đủ mọi nghề từ kẹo ngọt, cắt may
đến làm kem, buôn quần áo, nhu yếu phẩm…
xây được một cái nhà trát vữa rộng chừng năm
chục mét và chuyển từ vùng giáp trung tâm ra
mặt phố cách nhà cậu một con cua dốc. Giờ đi
xe mười giây là tới chứ trước đi bộ hết mấy phút
mà thấy xa xa là vì nhà cách nhà, trống hua
trống hoắc với bụi cây, ao nước bèo xanh rì rộng
mênh.

Tả như thế, kể rõ ra như thế để cho thấy cái
nghèo, thấy cái đối lập mà nhà cậu đang sở
hữu. Từ lúc mọi người chưa biết nhà mái bằng
là gì, cậu đã ở trong một cái nhà hai tầng, đẹp
không phải bởi sự lung linh, sơn trát như bây
giờ mà ở một kiến trúc kiểu Pháp hiện đại. Nhà
cậu là những nét thẳng, vuông góc, các cạnh là
những đường cắt mạnh mẽ của thước thợ có
nghề, khéo léo, không đồ sộ mà gọn gàng, có
cái tinh tế riêng của những kiểu nhà đi trước thời
đại. Đến tận thời tôi bây giờ, những năm hai
nghìn lẻ tới số hàng chục, sau bao nhiêu kiểu
nhà cách tân, tôi lại thấy nhiều nhà xây như nhà
cậu mấy chục năm về trước. Bố cậu là người có
gu thẩm mĩ đi trước người dân phố huyện chúng
tôi mấy thập kỉ. Tôi không biết nhà cậu có chung
hay khác gốc chúng tôi nhưng bố cậu rất to cao
và phong cách. Khi tôi gặp ông lúc ông trung
tuổi, tóc ông đã rụng đến hói một khoảng.

Cậu Tôi nhà giàu. Tôi nghĩ đấy là điểm cốt
yếu để người ta “phải lường” khi đối xử với cậu.
Nếu nhà cậu nghèo, nhếch nhác, tám phần
mười hoặc người ta xa lánh, hoặc dè bỉu, hoặc
có thể khiến cậu đau. Nhưng dù thế nào, dù
không như vậy thì mọi người đều không thể mở
lòng với cậu. Vì cậu khác mọi người, cậu không
bình thường, cậu dị dạng.

Đồng tiền có một sức mạnh riêng. Tôi nghĩ
trong trường hợp này là giá trị tốt bởi nó bảo vệ
cậu bớt tổn thương nhưng người yêu thương
cậu nhất vẫn chỉ có gia đình cậu và một vài
người nhân ái như mẹ tôi. Tôi luôn thấy cậu
cười. Cậu giơ tay về phía họ, cậu muốn chạm,
muốn giao tiếp mỗi khi gặp người, muốn được
yêu thương.
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Khi tôi lớn tôi hiểu ra nhiều thứ. Và cậu Tôi
của tôi cũng vậy. Tôi vỡ ra nghĩa của từ “Tôi”.
Lần đầu tiên khi nghe mẹ bảo “đây là cậu Tôi”,
tôi ngạc nhiên lắm. Sao lại tên là Tôi? Sao đặt
tên kì cục thế? Tôi chưa thấy ai có tên như vậy,
kể cả trước khi gặp cậu cho đến tận bây giờ.
Người ta thường có tên Thành, Danh, Đạt hay
Hùng, Vinh chứ ai lại tên là “Tôi”! Mãi cho đến
khi tôi hiểu không chỉ đơn giản là hiểu được
nghĩa của từ mà hiểu về cuộc sống, hiểu về
những giá trị tinh thần của khao khát yêu
thương, chia sẻ, tôi mới cảm được sâu sắc vì
sao bố mẹ cậu đặt cậu là “Tôi”. Là “Tôi”, là tôi,
là mỗi phần trong chúng ta, để yêu thương, để
trân trọng.

Bây giờ thì cậu Tôi của tôi cũng trưởng
thành. Cậu không còn sấn đến gần người ta để
cười híp mắt và muốn chạm vào nữa. Tôi nghĩ
sau mấy chục năm, có lẽ cậu biết người ta
không thích thế hoặc mẹ cậu đã dạy được cho
cậu chỉ nên chào bằng miệng mà thôi.

Lưỡi cậu ngắn, phát âm không được rõ
ràng. Đó là lí do vì sao ngày bé tôi nghe mà
không hiểu. Bây giờ thi thoảng gặp cậu, cậu vẫn
cười híp mắt như xưa. Chắc cậu nhận ra tôi
quen và tôi có mối quan hệ đặc biệt với cậu, tôi
gọi cậu là “cậu” dù chúng tôi chẳng có quan hệ
thân thích. Mẹ tôi kể, lúc gia đình chúng tôi mới
sang, chân ướt chân ráo, lạ nước lạ cái, người
dưng hàng chợ với quan niệm của dân bản xứ
với dân ngụ cư nhất là khi bố tôi “nghịch”. Bố tôi
không thuần, chắc tuổi Nhâm Ngọ với bản mệnh
ngựa chứng sinh ra đã được trời định như vậy.
Bố làm gì cũng giỏi, tài hoa hơn người nhưng
chắc vì thế ông chẳng chịu phục ai. Ông ngang
và ngông, điều ấy khiến mọi người xa hơn gần
là điều không có gì khó hiểu. Rất may có bố mẹ
cậu. Ông bà nửa thật nửa hư nhận bố tôi làm
con cháu. Như một bóng cây đại che chở cho
cây non, sóng gió ngoại ý đối với gia đình tôi
cũng dần ít đi và nhất là bố tôi trưởng thành.
Sức mạnh từ sự điềm đạm, từ những cuộc nói
chuyện với ông dần giúp bố tôi tĩnh tâm. Bố tôi
thường nói chuyện với ông. Tôi chẳng biết bố
và ông nói chuyện gì vì tôi còn bé không để ý và
nhất là vì tôi sợ cậu nên đến nhà cậu chơi
thường chỉ có bố đi. Nhưng tôi đoán ông không
giáo huấn bố bằng các bài đạo đức. Bố tôi
chẳng nghe ai dạy mình bao giờ. Từ khi thầy
chủ nhiệm trường chuyên nghiệp tước của bố
xuất đi Đức để dành cho con cháu mình, bố
chẳng còn tin mọi lời đạo mạo của bất cứ ai.
Sau này tôi hỏi, bố bảo cũng không biết, không
nhớ. Nói chuyện thôi, chuyện linh tinh, chuyện

làm ăn, chuyện nhà cửa, chuyện của ông và của
bố thời đi B. Và tôi nghĩ bố tôi tĩnh lại vì được
chia sẻ, được nói và được lắng nghe, những
điều mà tôi thấy hơn hẳn nhiều điều.

Bây giờ thì tôi nghiệm ra thêm vì sao mẹ
quý cậu Tôi. Lẽ dĩ nhiên vì mẹ là người nhân
hậu nhưng còn nữa ở sự đồng cảm mẹ dành
cho mẹ cậu Tôi và lòng biết ơn sự che chở, định
hướng của gia đình cậu dành cho bố. Những
điều ấy truyền sang tôi, để tôi thấy thương cậu
và cảm thấy có lỗi vì ngày xưa xa lánh.

Bây giờ, mỗi độ gặp tôi cậu vẫn cười. “Hây”
âm thanh của cậu là như thế. “Đi âu, đi âu?”. Tôi
thấy vui. Ngôn ngữ của cậu chắc chắn là nhiều
hơn những từ tôi nghe khi bé. Rồi cậu giơ cái
cặp lồng, tay chỉ chỉ. Cậu ra hiệu cậu đi mua đồ
ăn sáng cho mẹ. Ba bốn năm trở về đây tôi
thường thấy cậu như thế. Mẹ cậu chắc phải dày
công hướng dẫn cậu, đi cùng cậu một thời gian
dài rất dài cho cậu nhớ đường dẫu quãng
đường chỉ bằng năm phút đi bộ của mọi người,
mươi, mười lăm phút đi bộ của cậu nếu cậu
không mất tập trung mà rẽ ngang rẽ dọc. Tiền
đã được để sẵn trong cặp lồng, người ta chỉ việc
mở ra, lấy đầy số tiền cậu có rồi đậy chặt cho
cậu mang về.

Hình ảnh đi mua bánh cuốn sớm của cậu
thành quen. “Tôi đi mua hàng à?”, “Mua cho mẹ
hả?”, “Khỏe không? Khỏe không?”. Tôi thấy
người ta hỏi thế. Và cậu Tôi của tôi cười, mắt
híp híp, đầu nghểnh lên gật gật. Có khi cậu “Ừ,
ừ”. Có khi cậu bảo “Mẹ, mẹ...”. Tôi biết cậu vui.
Tôi cảm được cậu tự hào vì mình làm được
việc. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng
hình như ai cũng vui khi thấy mình có giá trị, có
ích, kể cả tôi, mọi người, những người bình
thường hay là cậu, một người bệnh down với trí
óc của một trẻ lên ba lên năm.

Và mẹ cậu vui, tôi biết chắc thế. Không chỉ
đơn giản là vì cậu đã biết chăm sóc bà chút ít
khi bà đau yếu về già mà vì cậu được đón nhận,
được an toàn. Xã hội phát triển hơn, tiến bộ
hơn, người ta hiểu và mở lòng với bệnh của
cậu, hoặc là vì cậu vô hại, cho đến bây giờ cậu
chưa từng làm đau bất cứ một ai. Người mẹ nào
trong cuộc đời tôi nghĩ cũng giống như mẹ cậu.
Vừa bình dị mà đầy lớn lao cao cả trong tình yêu
thương con cái. Và cậu Tôi của tôi, trong cái hữu
hạn của vận số con người đã khiến tôi tin nhân
mệnh thắng thiên, đức năng thắng số. Cả phúc
phần cha mẹ, cả tấm lòng luôn khao khát yêu
thương của cậu. Cậu Tôi của tôi, “tôi” của tôi,
phần chân thiện ấy tôi tin luôn chiến thắng.
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Dạy lấy lửa 
Trước khi được Pựt dạy

cho biết cách làm ăn thì loài
người cũng sống mông muội
như muôn loài muông thú: duy
trì cuộc sống bằng cách hái
lượm, săn bắt, rồi ăn sống nuốt
tươi, ăn hang ở lỗ… Thấy vậy
Pựt nghĩ nếu cứ để loài người
sống như loài vật mãi như thế
này thì loài người cũng không
xứng đáng là đại diện của Pựt
để cai quản muôn loài trên thế
gian. Vậy phải làm gì cho loài
người ngày càng tiến bộ, văn
minh hơn, để xứng đáng là
Chúa tể muôn loài trên nhân
gian. Suy đi tính lại Pựt thấy
muốn để loài người tiến bộ, văn
minh hơn hẳn loài vật việc đầu
tiên Pựt phải dạy cho loài người
biết cách lấy lửa để hằng ngày
nấu nướng thức ăn cho ngon
miệng và sưởi ấm qua những
đêm giá rét trong mùa đông, giữ
gìn sức khỏe, phát triển nòi
giống. Nhưng việc lấy được lửa
thì thật khó. Đầu tiên Pựt dạy
con người lấy cỏ gianh khô để
lên trên hòn đá rồi lấy hòn đá
khác đập vào cho đá tóe lửa ra,
bắt vào nắm cỏ gianh khô, cháy
lên thành lửa. Loài người đã
phải thay nhau đập đá. Đập
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mãi, đập mãi, đập có đến trăm chỗ, nghìn chỗ,
may ra mới có một chỗ tóe lửa, lửa bén vào
cỏ gianh và mọi người tranh nhau giành lấy
ngọn lửa thần đó. Nhưng chỉ cần sơ xuất một
chút là ngọn lửa lại vụt tắt, mất lửa, lại phải
làm lại từ đầu. Thấy loài người lấy lửa vất vả
quá, Pựt lại nghĩ được cách khác. Pựt dạy loài
người cạo lấy bùi nhùi ở cây móc, ngâm với
nước gio rồi phơi khô. Lấy bùi nhùi đó kẹp vào
hai mảnh vầu thật già kéo đi kéo lại mãi như
người ta kéo cưa xẻ gỗ ngày nay. Kéo lâu lắm
may ra mới có được ngọn lửa bùng lên để loài
người sử dụng. Song Pựt thấy cách lấy lửa
của loài người như vậy vẫn rất vất vả. Pựt lại
suy nghĩ tìm được cách lấy lửa khác nhẹ
nhàng hơn, đó là cách làm ống lấy lửa. Cái
ống lấy lửa Pựt dạy cho loài người tương tự
như cái bơm xe đạp ngày nay. Loài người lấy
ngọn cây hóp già làm ống, lấy gỗ làm trụ, lấy
bùi nhùi làm mồi lửa. Mỗi lần lấy lửa người ta
nhồi bùi nhùi vào đầu trụ, dùng tay đánh mạnh
trụ xuống đáy ống, ống phát lửa bắt vào bùi
nhùi, thế là có lửa. Loài người lấy lửa bằng
cách này có phần nhẹ nhàng và nhanh chóng
hơn. Dụng cụ lấy lửa này người Tày gọi là
“tạp poóc”. “Tạp poóc” của người Tày, Nùng
được dùng phổ biến cho mãi đến những năm
năm mươi của thế kỷ hai mươi. Dù sao
thì loài người vẫn cứ phải mất công và mất
nhiều thời giờ để đánh “tạp poóc” lấy lửa. Vì
thế khi loài người đã có lửa, Pựt sai Thần Lửa
xuống trần gian giữ ngọn lửa giúp loài người.
Tính khí của bà Thần Lửa hay thay đổi khác
thường. Có lúc bà ta ngủ yên, vùi đầu trong
gio bếp, có lúc thức dậy giúp loài người nấu
nướng, ăn uống thật vui vẻ. Nhưng cũng có
lúc bà ta hung hăng, nổi tính, nổi khí đùng
đùng, nuốt hết cả mọi vật xung quanh, nuốt
hết cả nhà cửa, cả những cánh rừng xanh tốt
của dân làng... Nhưng vì bà Thần Lửa thường
hay ngủ những giấc ngủ rất dài trong gio bếp,
loài người đã lợi dụng cái đức tính tốt đẹp ấy
của Thần Lửa để giữ ngọn lửa luôn âm ỉ trong
nhà. Thần Lửa ngủ yên trong những thân cây
to làm củi gộc giữa lòng bếp. Khi đó, Thần
Lửa vừa nằm ngủ vừa ăn dần những khúc
cây củi gộc đó. Nếu ăn hết củi trong bếp thì
Thần Lửa chạy sang nhà khác tìm thức ăn
hoặc tắt ngóm, loài người lại mất lửa. Cho nên
mọi nhà muốn cho lửa không đứt đoạn thì
đừng bao giờ để bà Thần Lửa trong cơn ngủ

mê mệt mà vẫn phải cho gặm nhấm những
khúc củi để giữ lửa.

Loài người và muôn vật khiếp sợ nhất là
những khi bà Thần Lửa múa may quay
cuồng, hò hét, gào thét ngoài rừng. Bà gào
thét và dùng cái lưỡi rất mảnh, sắc lẹm, đỏ
lòm, vàng chóe liếm và nuốt biết bao nhiêu
cây to cỏ dại vào bụng. Bà ăn nhanh đến nỗi
cả những con nai, con hươu có khi chạy
không kịp cũng bị bà Thần Lửa thiêu sống
nuốt tươi. Vì thế loài người và muôn vật hễ
thấy bà Thần Lửa múa may gào thét ở ngoài
rừng thì phải chạy cho thật xa hoặc tìm cách
phun dòng nước vào để bà hạ hỏa. Khi giữ
bà Thần Lửa trong nhà cũng phải cẩn thận,
khéo léo lắm mới được. Chỉ cần sơ xuất một
chút là sẽ bị bà ấy nuốt cả ngôi nhà và nuốt
hết mọi thứ trong nhà. Nhưng bà Thần Lửa
giúp cho loài người rất nhiều việc có ích. Nếu
không có Thần Lửa giúp sức thì loài người
nhiều khi chẳng làm gì được. Ví như từ việc
đốt nương làm rẫy, cho đến việc nấu nướng
để ăn uống... Nhưng nếu để bà nổi trận lôi
đình thì mọi thứ đều thành tro bụi. Loài người
biết tính khí bà Thần Lửa như vậy, cho nên
họ đã chăm sóc, giữ gìn Thần Lửa rất cẩn
thận, chu đáo và rất kính trọng bà. Người Tày,
Nùng đời đời thờ Thần Lửa ở trong nhà, ở
ngay góc bếp gọi bà Thần lửa là “Mè fầy” (Mẹ
lửa) hay còn gọi là “Thần phỉnh phầy” (nghĩa
là thần giữ lửa).

Dạy làm ruộng nương (Cháo hắt nà,
hắt rầy)

Sau khi dạy con người biết cách lấy lửa
và làm ra lửa, Pựt dạy đến việc thứ hai là việc
làm ruộng làm nương. Pựt dạy loài người làm
cái cày, cái bừa. Những thứ này Pựt chỉ cần
vẽ xuống đất là loài người bắt chước làm
được ngay nhưng có điều quan trọng là Pựt
đã cho thuốc vào lưỡi cày, răng bừa. Đó là thứ
thuốc làm cho đất ải đất mục, cỏ thối rữa
thành phân. Nhờ thế mà lúa được gieo trồng
vươn lên tươi tốt, con người làm ruộng được
thuận lợi, dễ dàng.

Có cầy có bừa rồi nhưng không làm sao
kéo nổi để cày bừa đất đai. Sau nhiều lần
phàn nàn với Pựt, Pựt bèn phán truyền cho
loài trâu, loài bò, loài ngựa kéo cày cho loài
người. Loài trâu, bò thì ngoan ngoãn kéo cày
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cho loài người, nhưng loài ngựa thì không
chịu. Ngựa lên kiện với Pựt rằng:

- Con là loài nhanh nhẹn và đẹp đẽ thế
này, Pựt xếp con cùng làm việc với loài trâu
bò hôi hám, chậm chạp, con không chịu. Con
xin làm việc khác.

Pựt nói đại ý rằng: Mày cũng thuộc dạng
trâu bò thôi con ạ! Nhưng thôi về mà bàn với
loài người, xem loài người có xếp cho con làm
được việc khác không! 

Nghe vậy, loài ngựa bực tức ra về. Về
nhà, ngựa khúm núm đến xin với loài người:

- Loài người ơi! Chúng tôi oai phong, đẹp
đẽ và nhanh nhẹn như thế này mà Pựt bắt
chúng tôi phải đi kéo cày kéo bừa chung với
loài trâu bò ngu dốt, hôi hám. Loài ngựa
chúng tôi thấy rất bất công, làm sao chịu
được?

Nghe vậy, loài người mới bảo:
- Tôi thấy anh cũng đẹp mã thật đấy,

nhưng Pựt đã bắt loài ngựa phải kéo cày cho
loài người chúng tôi, chúng tôi không thể làm
khác được! 

Loài ngựa nói ngay:
- Loài người hãy cho loài ngựa chúng tôi

làm những việc khác với cái việc kéo cày lấm
láp của loài trâu, bò. Loài người còn khối việc
ra đấy, như hãy dùng chúng tôi để thồ hàng,
nhất là dùng chúng tôi cưỡi đi đường xa. Loài
người ngồi trên lưng chúng tôi - một con vật
đẹp đẽ, thật sang trọng biết bao nhiêu. Đoạn
đường loài người phải đi mất một buổi, nhưng
nếu ngồi trên lưng chúng tôi, chúng tôi phi
nước đại thì chẳng mấy chốc là tới nơi ngay. 

Loài người thấy loài ngựa nói hợp lý,
đồng ý sử dụng loài ngựa làm những việc như
loài ngựa đã xin, nhưng cũng nói rõ với loài
ngựa:

- Được, loài người chúng tôi sẽ đáp ứng
theo ý muốn của loài ngựa. Nhưng nếu có lúc
nào và nơi nào đó cần thiết thì loài ngựa vẫn
phải kéo cày, kéo bừa giúp loài người.

Ngựa đành phải gật đầu đồng ý. Vì thế
ngày nay có nơi có lúc loài người vẫn phải
dùng ngựa để cày, bừa, nhất là những nơi
chuyên làm nương rẫy.

Lên trời xin Pựt thóc giống (Khửn fạ xo
phụt khẩu fằn)

Sau khi dạy cho loài người biết cày bừa
làm ruộng, Pựt đem giống lồng vực cho loài
người cấy hái. Loài người làm ra rất nhiều
lồng vực nhưng ăn không ngon như cơm, như
bánh của Pựt. Loài người lên kêu ca than vãn,
khóc lóc mãi, Pựt mới chịu đưa giống thóc
nếp, thóc tẻ phát cho loài người.

Ngày ấy hạt thóc to bằng quả bưởi. Thóc
tự chín tự rụng và tự lăn về nhà. Mùa lúa chín
thóc từ ngoài đồng bò về nhà như những
đường kiến vàng đông đúc. Cho nên loài
người ngày ấy thật sung sướng.

Một hôm, trời nắng chang chang, thóc
phơi đầy sàn. Bỗng có đàn gà đến mổ ăn.
Những hạt thóc cất tiếng gọi chủ tha thiết:

- Ới chủ ơi! Chủ hãy đến đuổi lũ gà đi,
không nó ăn hết thóc đấy!

Nhưng người đàn bà bụng chửa kềnh
càng, đi đứng nặng nề, tính tình lại cáu gắt
và lười nhác nữa nên thóc gọi mãi mà bà ta
cũng không đến đuổi lũ gà. Thấy người đàn
bà cứ ngồi lì một chỗ, những hạt thóc càng
réo gọi ầm ĩ hơn. Người đàn bà bực mình,
vùng đứng dậy cầm đòn càn chạy ra sàn
thóc, đánh đập những hạt thóc túi bụi.
Những hạt thóc vỡ tan tành thành những
mảnh vụn. Những hạt thóc ấy tức quá mới
cất lên lời nguyền:

- Từ nay loài người phải lấy đòn xóc đi
rước, lấy đòn càn đi đón thì tôi mới về với loài
người! (Nguyên văn lời nguyền ấy còn lưu đến
ngày nay là: “Khỏi thả cần au hua luồm pây
tan, au càn pây háp, khỏi chẳng mà dả lố”)

Đúng như lời nguyền của hạt thóc, từ đấy
loài người phải mang liềm đi cắt, mang hái đi
gặt, lấy đòn đi gánh thóc, thóc mới chịu về
nhà. Loài người trở nên vất vả, khổ cực. Tuy
vậy loài người ngày ấy vẫn còn sướng hơn
bây giờ nhiều. Tuy hạt thóc đã nhỏ bé như
ngày nay nhưng chỉ cần cấy một đám ruộng
nhỏ mà gặt mãi cũng không hết. 

HOàNG TuấN Cư Và 
NGuyễN QuANG HuyNH

Sưu tầm, chỉnh lý
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Người ta dùng một cái tay
tre dài độ hơn một mét
để làm cần, rồi vạt nhọn

ở phần gốc để cắm xuống đất
cho dễ. Dây câu thường là dây
cước hoặc dây dù se lại cho
săn chắc. Độ dài thông thường
khoảng từ một mét đến mét
rưỡi. Lưỡi câu được uốn bằng
gọng ô, mài nhọn sắc rồi giũa
ngạnh cho thật sâu. Khi câu sẽ
móc mồi bằng con giun khoang
- một loài giun to gần bằng
ngón tay út. Sau đó thả xuống
nơi câu, chỉ cách mặt nước
chừng bốn mươi phân, rồi cắm
chặt cần xuống đất. Cứ để mồi
câu lơ lửng giữa dòng nước,
khi nào thấy động sẽ giật lên
để bắt cá.

Thường thường đi câu ban
ngày thì mỗi người “một góc
giang sơn” riêng biệt. Nhưng
câu đêm mà lại bằng cần câu
cắm thì đông vui như hội. Nhất
là vào những đêm cuối mùa
thu như đêm nay chẳng hạn.

Trước mặt tôi là dòng suối
Loi ngoằn ngoèo như con giun
nước khổng lồ đang trườn
theo phía sườn trái của làng.
Đoạn suối này dài đến ngót
cây rưỡi số, là đoạn cuối của
dòng suối Loi bắt nguồn từ Ôn
Châu, Bằng Mạc (huyện Chi
Lăng) qua đèo Loi rồi đổ về hồ
Bể Phiếu mênh mông, trước
khi nhập vào sông Thương.
Từ dòng chảy nhỏ gặp hồ
nước rộng nên con suối cứ
dềnh dàng, lờ lững như nửa
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muốn ra đi, nửa toan ở lại, đúng là: “Suối
mùa thu cuối vụ, vắt nửa mình sang  đông”.
Vì vậy nó trong veo như nỗi nhớ người yêu,
lơ lửng, dùng dằng như buổi chia tay chẳng
hẹn ngày gặp lại. 

ЉĐêm qua, có trận mưa cuối vụ nên nước
suối đục lờ lờ như nước hến. Dòng nước
mang theo những sản phẩm dư thừa, rơi vãi
sau thu hoạch vụ mùa của các cánh đồng,
nương bãi dọc hai bên dòng chảy cùng với vô
số côn trùng, phù du, tôm tép… nên không chỉ
lũ cá suối xuôi dòng kiếm ăn mà hàng đàn,
hàng đàn, đủ các loài cá từ dưới Bể Phiếu
cũng ngược lên đón mồi. Lúc này, đến đây để
cắm câu đêm thật là trúng phóc! 

Chẳng ai hẹn ai, khoảng hơn chín giờ tối
là hội “câu cắm” chúng tôi đã đủ mặt. Lát nữa,
các bạn xã ngoài cũng sẽ vào hội quân đông
vui thêm nữa. Anh em làng trong, xã ngoài đủ
cả. Núi rừng, sông suối đều là của chung. Vả
lại “chim trời, cá nước”, ai may thì được
hưởng. Chúng tôi coi nhau như anh em. Lại
gặp nhau ở cái thú vui say mê “câu cắm ban
đêm” này, âu cũng là tri kỷ! 

Vẫn theo lệ cũ, mỗi người “quản lý” một
đoạn suối. Ba, bốn, năm người cắm gần nhau
sẽ cùng căng vải bạt, vải mưa làm lều để
tránh sương đêm khi trời bắt đầu trở lạnh.
Trước là móc mồi rồi thả câu xuống suối. Sau
đó tùy ý, thích thì trong lúc chờ đợi mang theo
vài cây cần câu giật ngòi câu để kiếm thêm.
“Cá chiều hôm, tôm gà gáy”, thường là như
thế. Nhưng câu cắm lại có thời gian dài hơn.
Bắt đầu khoảng từ chín, mười giờ tối cho đến
tận hai, ba giờ sáng hôm sau. 

ЉCắm câu xong, đêm tĩnh lặng lạ thường.
Gió lao xao trên hàng cây vách núi, lan tỏa
xuống mặt nước suối tạo thành những làn
sóng gợn lăn tăn đuổi nhau chạy dài tưởng
chừng vô tận. Trời sáng trăng suông. Cánh
đồng sương buông bàng bạc. Hàng bông lau
trắng chạy dọc bờ suối bên kia đang ngủ im
lìm bỗng bật dậy lung liêng, chấp chới như
muốn tranh nhau chạy về phía trước. Lúc này
cá bắt đầu ung oang, ì oạp đớp mồi. Thế là
dãy hàng câu cắm bắt đầu “có khách”. Đầu
những cái cần cụt lủn bắt đầu gật gù lên,
xuống… rồi rung lên bần bật. Nhưng đừng vội
rút cần câu giật cá lên bờ. Thắng bại của
người đi câu cắm ban đêm là biết nhẫn nại,
chờ đợi, đừng nôn nóng quá. 

ЉDãy cần cắm của tôi ở đoạn cuối cùng,
nơi dòng suối Loi cắt ngang qua tỉnh lộ 243.
Cây cầu gỗ bắc qua đường này chính là ranh
giới giữa suối và hồ (dân quen gọi là bể).
Nước suối đến đây chựng lại, quẩn lên để hoà
trộn với nước hồ nên cá đến kiếm mồi đông
vô kể. Đàn nọ quấn vào đàn kia. Cá to, cá
nhỏ, cá vẩy, cá trơn, cá đen, cá trắng… ì oẵng
đớp mồi. Có con (chắc là cá rô) cong mình rèn
rẹt vọt lên cao, nước bắn tung tóe, rồi lại rơi
tõm xuống suối như quả rụng.

Dãy cần của tôi có mười lăm chiếc. Cứ
cách nhau dăm bảy bước lại cắm một cần. Vị
chi là tôi chiếm cứ một đoạn suối chừng trăm
mét. Nhưng không chỉ riêng tôi, đoạn này lòng
suối rộng, quang quẻ, lắm cá… nên bờ bên
kia cũng có bạn câu đến cắm chỉ có điều là đi
lại cách trở. Phải dùng chiếc thuyền nan nhỏ
chỉ chở được một người để đi đi, về về. 

Đêm thu mát rượi ánh trăng suông. Trời
sâu vô tận, đến nỗi chỉ chợt nhận ra là trên
đầu mình còn có bầu trời khi nhìn thấy những
làn mây trắng đang trôi ngược dải ngân hà.
Dưới trần gian, ngay trước mắt tôi, dòng suối
màu trắng đục cũng để lại đôi bờ những hàng
cây rung rinh và bạt ngàn bông lau trắng đang
phấp phới đuổi theo dòng nước chảy. Bỗng
bờ bên kia có tiếng đằng hắng. Biết người bên
ấy muốn hỏi gì, nên tôi hỏi vọng sang.

- Được mấy trê, mấy nheo rồi? 
- Đang gỡ không kịp đây. Nước mới, bọn

trê phàm ăn, bợp mồi sâu quá, gỡ hơi bị
chậm. 

- Mong sao đừng bén thằng chạch chấu
nhé! Vướng vào mấy của ấy lúc này thì rách
việc lắm đấy!

- Biết vậy, nhưng vẫn ước ao được nó
đớp vào. Cuối vụ rồi, mỗi “thằng” ít nhất không
tám lạng thì cũng nửa cân… 

- Được một chú thôi đã quý lắm rồi.
Nhưng màu nước này cả bọn may ra chắc
cũng được vài ba chú. Xong hiệp câu đầu này,
“nổi lửa lên em” mà nướng thì… 

Tiếng bờ bên kia im bặt, chắc là cá đang
cắn câu. Còn tôi, đúng là mơ được, ước thấy.
Vừa nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Tay
lia đèn pin xuống phía cuối của dàn câu, tôi
vội vàng ba chân, bốn vẳng nhảy đến ngay.
Chiếc cần cuối cùng đang rung lên bần bật kia
kìa! Nhưng lúc đến nơi, nó lại chỉ rung nhè
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nhẹ, chăm chú nhìn thì lại như im hẳn. Rồi nó
lại rung lên, những không vít xuống mà lại như
muốn nâng cần lên… rồi từ từ kéo về phía
trước. Tôi lẩm bẩm: Đích thị là chạch chấu rồi!
Bỗng đầu cần giật, giật liên hồi, tôi vội rút cần
lên, dùng cả hai tay nắm chặt cần, xoãi chân,
với tư thế sẵn sàng đón bắt một vật thể dài
hơn cả chiếc cần câu, lại còn loằng ngoằng
quẫy lộn, giằng giật quyết liệt nữa… Biết vậy,
tôi cứ lựa theo chiều chuyển động của sợi
dây, nhưng luôn giữ đà, chờ tới điểm chuẩn
nhất sẽ kéo nó lên. Chỉ một lát sau, đầu cần
không còn động đậy, dây câu đứng im. Tôi
biết chắc con vật đã thấm mệt, bèn dạng chân
lấy đà nhấc mạnh nó lên. Nhưng không thể
nhanh gọn như các loài cá khác, anh chàng
chạch chấu này dài ngoẵng, đen sì, quằn quại
uốn lên, uốn xuống. Tuyệt vọng, anh chàng
còn rướn cả một khúc đuôi dài xoắn chặt lấy
sợi dây câu, cố ngóc cái đầu vẫn đang mắc
lưỡi câu lên cao để tìm lối thoát. Quăng cả
cần lẫn cá xuống đất, tôi vội lấy dọng dao dần
liền mấy nhát, rồi mới từ từ gỡ lưỡi câu ra khỏi
họng hắn. Con chạch dài ngót một mét, thân
tròn lẳn ngang tầm chuôi con dao củi. Vừa
treo nó lên cột lều bạt, tôi vừa lẩm bẩm: chắc
là cân hơn, cân ngót chứ không phải tám lạng
đâu. Lát nữa cho lên đống than hồng mà quạt
thì… Ôi! Cái mùi thơm của cá chạch nướng!
Mới nghĩ đến miệng đã ứa ra nước miếng. 

ЉCắm câu đêm chỉ có cá da trơn đen nhũi
là nhiều nhất. Đầu bảng chính là cá nheo, kế
đến có cá trê, cá rô, thi thoảng còn vớ được
chàng chạch chấu. Họa hoằn cũng tóm được
anh rùa nước hoặc chú cá rói phàm ăn. 

Đêm đã về khuya, trời trở lạnh. Ngước
nhìn lên dải ngân hà đã ngắn lại chỉ còn vắt
qua non nửa bầu trời. Gió dan tay nhau nhè
nhẹ nhảy múa trên những lùm cây mọc lúp
xúp nhấp nhô khắp cánh đồng dọc theo bờ
suối. Tiếng chim “bắt cô trói cột” ngày càng
gần hơn, rõ hơn, gấp gáp hơn. Đôi cú thường
trú ở đây chắc là mải kiếm ăn, bỏ lạc nhau, con
dưới đồng, con trên núi, bây giờ cứ bồn chồn
khắc khoải gọi nhau. Để xua tan bầu không khí
có vẻ đìu hiu của cánh câu đêm, có lẽ là do
đêm nay cá mắc mồi nhiều quá, nên quên
khuấy cả ca lẫn nhạc. Một ai đó trong bọn đã
kịp bật đài bán dẫn và hát theo: “Nếu ai hỏi vì
sao quê hương chúng ta nhiều… cá thế”, lập
tức các loại Xiong mao, Mẫu đơn… đồng loạt
lên tiếng, to tiếng nhất là anh Ôri - ông tông.

Cả khúc suối rộn rã hẳn lên. Vui quá, tôi bảo:
“Bỏ mặc những chiếc cần câu đấy, mỗi anh
chọn xem một con cá nào ngon nhất thì mang
lại đây!”. Đống lửa đốt lên bùng bùng sáng
rực, xung quanh đống lửa bao nhiêu là chuyện
được xổ tung ra. Tiếng cười sao mà vô tư,
sảng khoái đến mức tưởng như trên đời này
không còn tiếng cười nào đáng giá hơn tiếng
cười của cánh câu đêm này nữa. Lúc này
bụng dạ anh nào cũng đã ngót. “Cùng nhau
tác nghiệp thôi!”. Lát sau, bạt được trải ra,
mâm cỗ được sắp xếp khá đẹp mắt. Tuy chỉ
có một món duy nhất là cá nướng, nhưng lại
có rất nhiều loại cá. Cỗ rừng nên cá được bày
trên những tàu lá chuối rừng, rượu ngô nếp
men lá được rót ra ca, ra bát (vì bọn tôi đa số
là lính phục viên, xuất ngũ) và nếu cần thì cứ
dốc ngược bình tông lên mà tu. Bữa ăn “lèng”
được tiến hành sau khi đã thu hoặc xong phần
chính của đêm câu, còn lại, từ nay đến gà gáy
là của “tập hai”! 

ЉTrước khi nhập cuộc, nhìn vào cái “om”
của anh nào cũng đã thấy cá đầy đến già nửa.
Bọn tôi bảo nhau vào mâm để tận hưởng cái
thú có một không hai trên đời, của những người
đi câu cắm ban đêm. Này nhé, câu cần thì cứ
ôm cần, đón lõng, ngồi ê cả mông, bức bối, gò
bó, ê ẩm cả người lại bị muỗi cắn xé. Vừa bì
bõm lội bùn, lội nước, ngứa ngáy, ướt át, lại còn
lo rắn rết, gai góc… Đằng này câu cắm y như
đi dạo mát đêm thu, ngắm trăng, hóng gió. Nửa
đêm là bữa ăn “lèng” với các món đặc sản do
tự tay mình kiếm được. Tươi sống 100%,
nguyên gốc, nguyên con. Còn sạch thì rõ ràng
là “siêu sạch”. Đồ uống là ngô nếp, men lá nấu
thủ công thủy thượng. Dụng cụ là chõ gỗ, rùa
gỗ nên rót ra rượu nó trong vắt như mắt mèo.
Rượu này chắc chắn sẽ đứng tốp đầu trong các
loại rượu mang nhãn mác “núi đá đồng quê Xứ
Lạng”. Mới rót ra đã thấy thơm, chưa uống đã
thấy như say ngây ngất. Љ

Đã tan cuộc “rượu ngô cá nướng”, chúng
tôi tắt hết đài để cho yên tĩnh khi tiếp tục ngồi
câu. Mặc dù số cá câu được từ hồi đêm cũng
sắp đầy om. Nhưng thời gian còn lại từ nay
đến sáng cũng rất nhiều khi gặp may, thế là
lại cùng nhau với công việc. Những tia đèn pin
lập lòe trong đêm, tiếng chuyện trò râm ran
xen lẫn tiếng cá quậy, đớp mồi… Cho đến lúc
gà gáy canh tư bọn tôi mới thu dọn ra về.
Người nọ vỗ vào om cá của người kia như để
kiểm tra và hoan hỉ hẹn nhau đêm sau gặp lại. 
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ЉMối lương duyên với mỹ thuật
Họa sĩ Lương Mai Anh sinh năm 1983 tại

thành phố Lạng Sơn. Gia đình có hai chị em gái,
chênh nhau một tuổi, tuy tính cách trái ngược
nhưng rất thương yêu nhau. Trong khi chị cả
sống hướng nội thì em út Mai Anh lại nhanh
nhẹn, hoạt bát. Có thời gian bố đi công tác xa
nhà, chứng kiến cảnh mẹ phải gồng mình gánh
vác việc gia đình, vừa chăm con nhỏ, vừa buôn
bán kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc
sống, thương mẹ cô bé Mai Anh sớm tự lập,
chín chắn, biết quan tâm, chia sẻ, đỡ đần mẹ
việc nhà. Mai Anh cũng thường theo chân mẹ đi
bán hàng chợ phiên. Kí ức về những ngày tháng
ấy khắc trong tâm khảm Mai Anh bức tranh
nhiều màu sắc, là nguồn cảm hứng bất tận cho
các sáng tác của chị sau này. Hình ảnh về cuộc
sống miền quê vùng cao hay hình mẫu về người
mẹ - những người phụ nữ dân tộc thiểu số tần
tảo, giàu đức hi sinh được khắc họa rõ nét trong
các tác phẩm của chị.

Mai Anh học lên cấp hai thì bố chuyển công
tác về gần nhà, có đôi vai gánh vác và tình yêu
của bố, gia đình chị luôn đầy ắp tiếng cười. Biết
được năng khiếu và niềm say mê với bộ môn
hội họa của cô con gái út, bố mẹ hết sức ủng hộ
và đầu tư cho Mai Anh đi học vẽ tại trung tâm

do phòng Văn hóa - Thông tin thành phố tổ
chức. Tốt nghiệp cấp ba, Mai Anh thi đỗ trường
Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tại Thái
Nguyên, chuyên ngành Hội họa. Thế nhưng, chị
vẫn không bằng lòng, ngoài thời gian học trên
giảng đường, Mai Anh tiếp tục ôn luyện kiến
thức với mong muốn được bước vào cánh cửa
đại học và có cơ hội tiến xa hơn nữa. Năm 2005,
tốt nghiệp cao đẳng với tấm bằng xuất sắc, Mai
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GƯƠNG MẶT
VĂN NGHỆ Sĩ

XỨ LẠNG

Như ánh nắng mai
NGỌC HẰNG

Có niềm đam mê đặc biệt với tranh khắc gỗ và theo đuổi chuyên ngành đồ họa, họa sĩ
Lương Mai Anh gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường đã chọn. Chị có nhiều
tác phẩm mỹ thuật được giới chuyên môn đánh giá cao và đạt giải thưởng tại các cuộc thi,
cuộc vận động sáng tác, triển lãm mỹ thuật trung ương, khu vực và địa phương: tác phẩm
“Nếp nhà sàn” - chất liệu khắc gỗ đạt Giải C Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ
lần thứ III năm 2009; tác phẩm “Đợi”, chất liệu khắc gỗ được tham dự Triển lãm Mỹ thuật
khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 17 tại Lạng Sơn năm 2012, Giải C Giải thưởng văn học
nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ IV năm 2014; tác phẩm “Mỗi buổi sớm mai”, chất liệu
Acrylic, được tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 24 tại Hà
Giang năm 2019, Giải C Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 2019,
Giải Khuyến khích của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam
năm 2019... Với những đóng góp tích cực trong sáng tác mỹ thuật, năm 2013 Lương Mai Anh
được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam; Tháng 10 năm 2019
chị được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Lương Mai Anh tại phòng vẽ
Ảnh: NGỌC HẰNG



Anh trở về quê hương công tác tại
phòng Văn hóa - Thông tin thành
phố, nay là Trung tâm Văn hóa - Thể
thao thành phố Lạng Sơn. Năm
2009, Mai Anh thi đỗ khoa Mỹ thuật,
Đại học Sư phạm Hà Nội. Trên giảng
đường đại học Mai Anh phát huy
được tối đa năng khiếu của bản thân,
đạt kết quả cao trong hầu hết các
môn học và các bài tập chuyên
ngành. Với tinh thần cầu thị, Mai Anh
tự tìm tòi, học hỏi, trau dồi kiến thức
về mỹ thuật qua sách vở, thầy cô và
bạn bè. Tốt nghiệp đại học loại xuất
sắc, Mai Anh có cơ hội để phát triển
sự nghiệp ở Hà Nội nhưng vì tình yêu
với gia đình, với quê hương, chị
quyết định trở về Lạng Sơn, tiếp tục
công việc trước đây và sống trọn với
niềm đam mê nghệ thuật. 

Thành công trên con đường
đã chọn

Sáng tác tranh khắc gỗ là công
việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, công
sức và sự tỉ mỉ đến từng chi tiết,
tưởng như chỉ phù hợp với nam giới
thế nhưng họa sĩ Mai Anh lại rất yêu
thích và xác định gắn bó. Chị sáng
tác rất đều đặn, sở hữu nhiều tác
phẩm chất lượng về nội dung và
nghệ thuật, hiện tại chị có hơn ba
mươi tác phẩm với nhiều chất liệu
khác nhau, chủ yếu là tranh khắc gỗ.
Từ năm 2006 đến nay, năm nào Mai
Anh cũng có tác phẩm được treo tại
Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây
Bắc - Việt Bắc, thậm chí có những
tác phẩm đạt nhiều Giải thưởng của
trung ương và địa phương.  

“Đợi” - chất liệu khắc gỗ - là tác
phẩm được họa sĩ Mai Anh tâm đắc
và dành nhiều tâm huyết nhất, tác
phẩm được tham dự Triển lãm Mỹ
thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc
lần thứ 17 tại Lạng Sơn năm 2012,
Giải C Giải thưởng văn học nghệ
thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ IV năm
2014. Mai Anh chia sẻ: “Ở tác phẩm
“Đợi” tôi khắc họa hình ảnh người phụ
nữ với hai thúng rau rừng giữa một
phiên chợ. Tôi hi vọng qua tác phẩm
của mình, mọi người sẽ có cái nhìn
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Mỗi buổi sớm mai - Acrylic - LƯƠNG MAI ANH

đa chiều, “Đợi” ở đây không chỉ là sự mong ngóng, chờ đợi
người đến mua hàng mà còn là sự mong ngóng, chờ đợi
của người phụ nữ về một tương lai tốt đẹp hơn”. 

“Mỗi buổi sớm mai” - chất liệu Acrylic - là tác phẩm
mang về cho họa sĩ Mai Anh nhiều giải thưởng nhất. Vẫn
khai thác về đề tài đời sống sinh hoạt, thế nhưng ở tác phẩm
“Mỗi buổi sớm mai”, nữ họa sĩ đã mang đến cho người
thưởng thức một góc nhìn khác với lối tư duy sáng tạo mới
mẻ. Bức tranh có màu sắc tươi sáng, nhã nhặn, với những
vật dụng quen thuộc của cuộc sống hiện đại, như chiếc xe
máy Wave cũ kĩ chẳng còn nguyên vẹn với những mảng vỡ,
những vết xước và vệt sơn không đều màu; là hình ảnh
chiếc nón lá; con gà trống bị nhốt trong chiếc lồng buộc ở
đuôi xe máy; là bức tường vôi tróc vữa nham nhở và rêu
phong; dòng chữ “Alô có tiền” … Hình ảnh của người phụ
nữ tuy không xuất hiện trực tiếp trong tranh nhưng qua hình
ảnh chiếc nón lá người xem có thể hiểu được. Tác giả tỉ
mẩn, khéo léo và dụng tâm từ cách đặt tên, cách sắp xếp
bố cục, tạo mảng khối màu sắc để làm nổi bật lên ý nghĩa
của tác phẩm… Với giá trị tư tưởng và tính thẩm mỹ cao,
“Mỗi buổi sớm mai” gây ấn tượng đẹp với những người
thưởng thức tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt
Bắc lần thứ 24 tại Hà Giang năm 2019. Tác phẩm cũng đạt
Giải C Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần
thứ V năm 2019, Giải Khuyến khích của Ủy ban toàn quốc
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2019.
Qua hình ảnh chiếc xe máy cũ chở đầy đủ thứ vật dụng, bức
tường với dòng chữ “Alô có tiền” cùng với hình ảnh của
người phụ nữ ẩn hiện qua chiếc nón lá gợi cho người xem
sự đồng cảm khi nghĩ đến nỗi lo về cuộc sống mưu sinh cơm
áo gạo tiền vô cùng khó nhọc và hình ảnh đó dường như sẽ
lặp đi lặp lại vào mỗi buổi sớm mai. Thế nhưng gam màu



tươi sáng của bức tranh, cùng hình ảnh con gà
trống tượng trưng cho sức sống mãnh liệt mang
đến sự sinh sôi, “Mỗi buổi sớm mai” còn mang
niềm hi vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn.

Hình ảnh người phụ nữ luôn hiện hữu trong
hầu hết các sáng tác của nữ họa sĩ trẻ. Dù là
trong tác phẩm “Đợi” hay “Mỗi buổi sớm mai” nói
riêng và tất cả tác phẩm của họa sĩ Mai Anh nói
chung đều cho thấy bàn tay tài hoa với tâm hồn
nhạy cảm, thế giới quan sâu sắc của tác giả, sự
tỉ mẩn tinh tế thể hiện qua từng chi tiết và cách
đặt tên cho mỗi tác phẩm cũng rất có chiều sâu,
chị dành trọn tất cả tình yêu cho những đứa con
tinh thần của mình.

Nếu ai đã từng theo dõi các tác phẩm của
Mai Anh trong suốt thời gian qua đều có thể thấy
rõ sự trưởng thành, khả năng sáng tạo, lối tư
duy mới mẻ trong sáng tác của chị. Họa sĩ
Hoàng Văn Điểm, Chi hội phó Chi hội Mỹ thuật
Việt Nam tại Lạng Sơn cho biết: “Lương Mai Anh
là họa sĩ thành công với phong cách tạo hình
khoáng đạt và khá táo bạo. Trong sáng tác họa
sĩ sử dụng thành công nhiều chất liệu khác nhau
nhưng để lại dấu ấn nhất là tranh khắc gỗ. Tranh
của Mai Anh mang hơi hướng bộc lộ cảm xúc
nội tâm của tác giả, từ tạo hình đến ý tưởng với
cách thể hiện đơn giản nhưng sâu lắng, khoáng
đạt, khúc triết, gợi cho người xem nhiều cung
bậc cảm xúc khác nhau. Tranh chính là tính
cách và con người họa sĩ, họa sĩ Mai Anh đã
khẳng định được phong cách sáng tác mang
dấu ấn riêng qua nhiều tác phẩm được hội đồng
nghệ thuật đánh giá cao trong các cuộc triển lãm
trong và ngoài tỉnh. Lương Mai Anh là họa sĩ trẻ
đầy triển vọng của Mỹ thuật Lạng Sơn nói riêng
và Mỹ thuật Việt Nam nói chung. Với tình yêu
mỹ thuật và cách khai thác ý tưởng sáng tạo
cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ, tôi tin rằng họa sĩ
Mai Anh sẽ thành công hơn nữa”.

Mai Anh chia sẻ chị cảm thấy rất vui và tự
hào khi các tác phẩm của mình dành được
nhiều giải thưởng và hội đồng chuyên môn của
Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá cao, đồng thời
sự quan tâm của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
dành cho các văn nghệ sĩ cũng là động lực cho
chị cố gắng và cống hiến nhiều hơn nữa cho
hoạt động sáng tác: “Trong thời gian tới tôi sẽ
tiếp tục khai thác đề tài đời sống sinh hoạt, đưa
vào các tác phẩm của mình những nét đẹp về
đời sống văn hóa, con người, phong cảnh thiên
nhiên, nét đẹp truyền thống đậm đà bản sắc văn
hóa dân tộc và cả những người phụ nữ vùng

cao thủy chung, chịu thương chịu khó, giàu đức
hi sinh. Và tôi cũng học hỏi trau dồi kiến thức
chuyên ngành mỹ thuật, sáng tạo tác phẩm mới
có giá trị tư tưởng và thẩm mỹ, phản ánh về
cuộc sống hiện đại với góc nhìn đa chiều hơn”.
Mai Anh cũng bày tỏ mong muốn Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh có thể tổ chức triển lãm mỹ thuật
tại tỉnh hai năm một lần để các họa sĩ có điều
kiện giới thiệu những đứa con tinh thần tới mọi
người. Đồng thời, chị cũng mong những tác
phẩm có chất lượng cao của các họa sĩ, tác giả
tại địa phương từng đạt giải cao của khu vực,
trong nước và quốc tế sẽ được tỉnh quan tâm
hỗ trợ, lưu giữ lại thành một bộ sưu tập và tổ
chức triển lãm, như vậy vừa có thể giữ gìn được
những nét đẹp văn hóa, giữ gìn truyền thống
bản sắc riêng của Lạng Sơn cũng vừa tạo điều
kiện để các họa sĩ kết nối với các các doanh
nghiệp, cá nhân, các nhà tài trợ quan tâm đến
mỹ thuật và kiếm thêm thu nhập để có thể tiến
xa hơn nữa với đam mê.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ
thuật, họa sĩ Lương Mai Anh còn viên mãn trong
cuộc sống riêng với công việc ổn định, cuộc hôn
nhân hạnh phúc, người bạn đời luôn thông cảm,
sẻ chia và hai cô công chúa xinh xắn.

Bên cạnh thời gian dành cho công việc và
gia đình, chị cân đối hài hòa thời gian dành cho
sự nghiệp sáng tác. Mai Anh luôn nhiệt tình
tham gia các phong trào thực tế sáng tác dành
cho Chi hội Mỹ thuật và các hoạt động thường
niên do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn
tổ chức, phát động. Mỗi khi có thời gian rảnh chị
lại cùng bạn bè đến thăm các làng bản của quê
hương Xứ Lạng để tìm hiểu và thưởng thức vẻ
đẹp của mảnh đất, con người Xứ Lạng và sáng
tạo nên những tác phẩm giàu bản sắc văn hóa
dân tộc. Mai Anh cũng là một trong số ít các tác
giả trẻ của Xứ Lạng có thể kiên trì giữ vững
ngọn lửa đam mê với nghệ thuật và có thêm thu
nhập từ việc sáng tác. Ngoài việc vẽ tranh theo
đơn hàng, Mai Anh còn làm thêm tại Trung tâm
đào tạo và biểu diễn nghệ thuật Erika Lạng Sơn.

Hiện tại, họa sĩ Lương Mai Anh đang bận
rộn hoàn thành tác phẩm mới với nhiều ý tưởng
độc đáo và kế hoạch dài hơi, tôi chắc rằng chị
sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho nghệ thuật
nói chung và phong trào sáng tác văn học nghệ
thuật của tỉnh nhà nói riêng. Ở họa sĩ Mai Anh
toát lên vẻ đẹp của tài năng, trái tim đầy nhiệt
huyết và nụ cười ấm áp luôn nở trên môi khiến
người ta yêu mến… như ánh nắng ban mai.

57
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 323-09/2020 



Đề tài nghiên cứu phê bình văn học định
giá trị Truyện Kiều (Đoạn trường tân
thanh) và sự nghiệp văn học Đại thi hào,

thiên tài Nguyễn Du ở mỗi giai đoạn lịch sử của
dân tộc cũng xuất lộ mức thưa dày, đậm nhạt
khác nhau. Từ khi Truyện Kiều ra đời đến năm
1945, trải dài hơn 100 năm, các bậc túc nho từ
vua Minh Mệnh, vua Tự Đức đến các học giả
Phạm Quý Thích, chủ nhân in vụ Liễu Văn
Đường, Đoàn Nguyễn Tuấn, Nguyễn Khuyến,
Chu Mạnh Trinh, Đào Nguyên Phổ, Phạm
Quỳnh, Trần Trọng Kim, Tản Đà, Huỳnh Thúc
Kháng…đã để lại nhiều văn sách nghiên cứu
Truyện Kiều và Nguyễn Du. Từ năm 1945-1960,
đất nước có chiến tranh, công trình nghiên cứu
về đề tài này chưa nhiều. Nhưng từ năm 1960 -
1975 ở cả hai miền Nam, Bắc đã xuất bản nhiều
tác phẩm nghiên cứu Truyện Kiều và Nguyễn
Du. Từ 1975 - 2020 đất nước thống nhất, văn sĩ
ở trong nước cũng như kiều bào ta ở nước
ngoài và một số văn sĩ thế giới đã xuất bản hàng
loạt tác phẩm nghiên cứu về Truyện Kiều và
Nguyễn Du bằng nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Đặc biệt vào thời điểm Hội đồng UNESCO năm
2015 tôn vinh Đại thi hào Nguyễn Du là Danh
nhân văn hóa nhân loại (lần thứ hai) để kỷ niệm
250 năm ngày sinh của ông thì triết lý nhân văn
Truyện Kiều của thiên tài Nguyễn Du đã thấm
vào tâm hồn nhân loại đương đại.

Sau Đại hội Đảng Lao động Việt Nam (Đảng
Cộng sản Việt Nam ngày nay) lần thứ III năm
1960, chân trời văn học được rộng mở cho văn
sĩ vào ngôi đền quốc bảo văn hiến Đoạn trường
tân thanh – Truyện Kiều của Nguyễn Du. Năm
năm sau, năm 1965 Hội đồng Hòa bình thế giới
tôn vinh Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du là danh
nhân văn hóa thế giới (lần thứ nhất) nhân kỷ
niệm 200 năm ngày sinh của ông. Ở thời điểm
văn học sử quan trọng này, trên văn đàn Việt
Nam và thế giới đã vang  bóng Truyện Kiều và

sự nghiệp văn học thiên tài Nguyễn Du. Trong
đó có thơ của Tố Hữu và Chế Lan Viên viết về
bậc thiên tài tiền bối của mình.

Từ “Bài ca mùa xuân 61” của Tố Hữu có
đoạn viết về thiên tài Nguyễn Du: 

… “Trải qua một cuộc bể dâu
Câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình
Nổi chìm kiếp sống lênh đênh
Tố Như ơi! Lệ chảy quanh thân Kiều”
Đến bài “Kính gửi cụ Nguyễn Du” Tố Hữu

viết năm 1965 về Truyện Kiều:
… “Tiếng thơ ai động đất trời
Nghe như non nước vọng lời ngàn thu
Nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du
Tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày”
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Sách giáo khoa phổ thông cũng như đại học
và trên báo chí đã có rất nhiều trang của nhiều
học giả có tên tuổi đất nước viết về thơ Tố Hữu,
tôi không dám lạm bàn, nhưng thiển nghĩ chỉ với
hai đoạn thơ trích dẫn trên, nhà thơ Tố Hữu đã
minh triết về thiên tài Nguyễn Du và triết lý mỹ
học nhân văn Truyện Kiều vào bậc đúng nhất
hay nhất trên văn đàn.

Đồng thời với Tố Hữu, Chế Lan Viên là nhà
thơ hàn lâm của Hội Nhà văn Việt Nam thế kỷ
XX. Ông viết về Truyện Kiều và Nguyễn Du
không nhiều, nhưng lại là cây bút số một viết
hay về đề tài này trên văn đàn đất nước. Chỉ
bằng một câu thơ “Nguyễn Du viết Kiều đất
nước hóa thành văn” (Tổ quốc bao giờ đẹp thế
này chăng?) đã thay cho hàng ngàn trang viết
về một thiên tài Nguyễn Du và kiệt tác Truyện
Kiều. Để tiếp cận được câu thơ hàn lâm này, tôi
xin dẫn đoạn văn của giáo sư Phong Lê, nguyên
Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam và đương
nhiệm Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam: “Nguyễn
Du viết Kiều đất nước hóa thành văn - Đó là
cách tìm đến những giá trị tinh thần cao nhất của
một dân tộc, những giá trị tinh thần được chưng
cất, được kết tinh ở độ cao nhất trong tiếng nói,
ngôn từ, văn chương, nghệ thuật…” (trang 114
– Tạp chí Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam số
1&2-2020). Chữ Văn của Chế Lan Viên trong
câu thơ này bao hàm phạm trù: Văn hiến, văn
minh, tầm vóc tri thức, dân trí… của một dân tộc,
của một đất nước.

Bài thơ “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này
chăng” Chế Lan Viên viết năm 1965 với 69 câu,
nhằm khẳng định căn cốt nền văn hiến của dân
tộc. Đoạn thơ nói về hiền tài dân tộc trong mấy
nghìn năm lịch sử để đủ biết ông xếp đại thi hào
Nguyễn Du vào bậc danh nhân văn võ nào của
đất nước.

… “Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành

văn
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào Cửa Bắc
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng

Bạch Đằng”
Như vậy, với cụ Nguyễn Du, nhà thơ Chế

đã xếp ngang hàng với danh tướng, bậc thánh
nhân Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, với
văn thần Nguyễn Trãi, danh nhân văn hóa của
nhân loại, với vị anh hùng áo vải dân tộc hoàng
đế Quang Trung. Đây là sự rất mới, rất phát
hiện, rất hùng bút của nhà thơ hàn lâm Chế Lan

Viên trên văn học sử Việt Nam và đồng hưởng
với “Tiếng gươm khua tiếng thơ kêu xé lòng” của
nhà thơ Tố Hữu.

Trước Đoạn trường tân thanh – Truyện Kiều
của Nguyễn Du, Việt Nam ta có là một Đất nước
văn không? Có! Nhưng không phổ cập, mà văn
chủ yếu lại từ số ít các văn nhân Nho học, văn
tự chữ vuông của Trung Hoa, của Đường thi,
Tống thi, của biền ngẫu tế văn, cáo văn, hịch
văn… 

“Nguyễn Du viết Kiều đất nước hóa thành
văn”, nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh Nguyễn
Du tôi xin được mượn nhà thơ Chế Lan Viên
câu thơ bất hủ này, thay chúc văn dâng lên linh
hồn thiên tài Nguyễn Du. Đây cũng gợi ra một
đề tài lớn cho những nhà Kiều học đương đại
hội thảo, động bút dành cho tương lai.

Nguyễn Du viết Truyện Kiều bằng ngôn ngữ
hàn lâm mà dân gian Việt Nam, bằng thể thơ lục
bát của Việt Nam, bằng cảnh, bằng tình Việt
Nam, bằng tâm huyết và hơi thở Việt Nam, bằng
chữ nôm Việt Nam… Dân Việt Nam khi nghe
đọc Truyện Kiều ai cũng hiểu được, vận dụng
theo được. Từ đây mà dân trí được khai mở. Từ
đây mà tầm nhìn, tầm nghĩ của người Việt Nam
cao xa hơn. Từ đây mà tập tục, lễ giáo được cải
thiện. Từ đây mà người Việt Nam dù biết chữ
hay không biết chữ mỗi khi giao tiếp, mỗi khi
phán quyết, mỗi khi phát ngôn… đều vận Truyện
Kiều ra ứng xử…đã minh chứng cho câu thơ
“Nguyễn Du viết Truyện Kiều đất nước hóa
thành văn”. Từ đây mà nhân loại, thế giới biết
đến Việt Nam.

Truyện Kiều vừa là kinh thi vừa là dân thi
Việt Nam, là ca từ hát rong hát xẩm Việt Nam.
Vua thích, quan ưa, dân chuộng, văn sĩ biết chữ
thì đọc ngâm, dân mù chữ thì thuộc lòng cửa
miệng. Mọi sinh hoạt đời thường dân gian soi từ
thành ngữ rút ra từ Truyện Kiều mà minh tỏ. Mọi
thân phận bói Kiều sẽ ứng nghiệm. Xin dẫn một
đoạn thơ của hội viên câu lạc bộ thơ ở Hà Nội
để minh tường: “Vợ tôi ngồi bán dưa cà/ Những
khi khách vắng giở ra đọc Kiều/ Tựa lưng vào
chiếc cột xiêu/ Còi xe inh ỏi nắng chiều qua vai/
Lẫn trong những tiếng thở dài/ Bụi trần xưa với
bụi ngoài thời nay/ Cầm trang huyết lệ trên tay/
Mà nghe con chữ chuyển lay nhân tình” (Việt
Hồng). Có thể nói, đã là dân Việt Nam hôm nay,
ít nhất mỗi người cũng biết đến một chữ, một
câu Kiều. Truyện Kiều đã thấm vào tâm hồn
nhân dân. Còn nơi thượng tầng kiến trúc lại
càng thấu tỏ về giá trị nhân văn hơn. Khi vua
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Minh Mệnh cho văn thần biên soạn Đoạn trường
tân thanh của Nguyễn Du lần đầu đã có chỉ dụ:
“… Phải tìm lại sách xưa, tỏ lòng đồng chí,
truyền thần tả ảnh, họa vẻ thêu hoa/ Thợ trời thợ
người hợp ngòi bút búa rìu hoa gấm, ngàn đời
ngàn thuở phân lời bàn bộc thượng tiêu thiều/
Trên là để vẹn tấm lòng kiểm điểm ở luân đài,
dưới lại để góp thêm câu chuyện phẩm bình
trong nghệ uyển…” (Thánh Tổ Nhân hoàng đế
ngự chế tổng thuyết (1830) - Võ Khắc Triển và
Lê Thước dịch). Vua Tự Đức có chỉ dụ cho văn
thần biên tập Đoạn trường tân thanh để in chính
thức lần đầu tiên (bản Kinh): “…Truyện này
Thánh Thán soạn ra/ Diễn thơ lục bát nước ta
Tiên Điền/ Trải lắm độ triền miên mưa gió/ Tập
Hoa đường còn có nữa đâu/ Gặp khi rỗi rãi trên
lầu/ Truyện hay nhẽ để về sau tro tàn/ Xét tủ cũ
nay còn trọn tập/ Họa đồ hình định rắp đem in/…
/ Ngâm lên một khúc lệ tuôn nghẹn ngào/ Xưa
nay những anh hào kẻ sĩ/ Gánh cương thường
luân lý trên vai/ Cũng thông hơn thiệt chẳng nài/
Phòng khuê góp nhặt một vài khúc ngậm.” (Dực
Anh Tông hoàng đế ngự chế tổng từ (1871) –Võ
Khắc Triển và Lê Thước dịch). 

Một tác phẩm văn học mà:
Vua đọc để “Vẹn tấm lòng kiểm điểm ở luân

đài”, quan đọc để “Góp thêm câu chuyện phẩm
bình trong nghệ uyển”, dân đọc để “Nghe con
chữ chuyển lay nhân tình” - Đấy là Đoạn trường
tân thanh - Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Truyện Kiều là tập đại thành Bách khoa
Việt Nam, là kế thừa tinh hoa văn hóa tam

giáo đồng nguyên, là bình dân tâm nguyện.
Bao hàm nội dung là những khát vọng, hòa
bình, độc lập, tự do, là bình đẳng bác ái, là
tự do hôn nhân, là dám nghĩ dám làm, là biết
hy sinh vì chữ tình chữ hiếu, là chống lại áp
bức cường quyền, là chữ mệnh toàn tâm
định đoạt chu toàn ngọn lửa cho tương lai.
Đó là truyền thống tâm hồn, văn hóa, ý chí
Việt Nam.

Truyện Kiều như một biểu tượng anh
hùng của cây bút lên án bất công dã man của
thể chế phong kiến đương thời. Đất nước hóa
thành văn ở điểm son hiện thực từ đáy lòng
thi nhân mà viết thành văn. Truyện Kiều là
cảo thơm của nhân loại. Truyện viết đến nay
đã hơn 200 năm mà tâm sự thế nhân như còn
nóng hổi thời đương đại. Truyện Kiều đã
được dịch bằng mấy chục ngôn ngữ của nhân
loại trên hành tinh, đã được văn nhân nhân
loại tụng ca và trích dẫn cơi đắp, được một
số chính khách, nguyên thủ quốc gia thế giới
viện dẫn ngoại giao thâm hậu. Nguyễn Du –
Truyện Kiều biểu tượng cho tâm hồn Việt
Nam, tiên tri và đi trước thời đại. Truyện Kiều
còn là một thiên tiểu thuyết bằng thơ, sáng
tạo ra một thi pháp mỹ học mẫu mực cho hậu
thế thi nhân soi thức lòng mình. Truyện Kiều
đã vượt qua thời gian, không gian, sắc tộc
màu da, ngôn ngữ, thể chế, thời đại để tồn tại
và được tụng ca. Đó không phải là Đất nước
hóa thành văn sao.
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HỘP THƯ
Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2020, Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã nhận

được tác phẩm của các tác giả: 
* Trong tỉnh: Lương Hồng Quân; Nguyễn Kim Dung, Nguyễn Văn Định, Nguyễn Anh Dũng,

Duy Sinh, Phạm Lễ Hùng, Vũ Đình Thi, Nguyễn Đình Thọ, Hoàng Quang Độ, Nguyễn Thị Bích
Thuận, Vi Hồng Nhân, Thuận An, Cao Bình, Lê Thiệu, Hoàng Tiệp, Đặng Hùng, Hàn Kỳ, Phạm
Thành, Vy Thế Túc, Hoàng Văn Nguyệt, Bùi Minh Tấn, Phạm Văn Giang, Hoàng Thái, Đinh
Hồng Cương, Viết Sơn, Đinh Ích Toàn, Trương Thọ, Phạm Thành…

* Ngoài tỉnh: Hà Ngọc Thắng (Cao Bằng); Bùi Hữu Hằng (Bắc Ninh); Lương Ngọc Xuất;
Đoàn Mạnh Tiến (Nghệ An)… 

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

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



Chủ trì hội thảo tại điểm cầu Hà Nội có
đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư
Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện

Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội
đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Mạnh
Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương;
đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chủ trì hội thảo
tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí  Lâm Thị
Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Văn
Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy. Dự hội thảo tại điểm cầu huyện
Văn Quan có các đồng chí Thường trực Huyện
ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện gia đình, dòng
họ đồng chí Lương Văn Tri.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Lâm
Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định: Cuộc đời
hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn
Tri gắn liền với chặng đường đầu tiên đầy gian
khổ, hy sinh gây dựng thành lập Đảng và đấu
tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc; Trưởng
thành trong phong trào đấu tranh yêu nước của
học sinh, phong trào công nhân lao động, là
những tiền đề quan trọng để người thanh niên
dân tộc thiểu số yêu nước Lương Văn Tri sớm
giác ngộ, đi theo con đường cách mạng, giải
phóng dân tộc của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, trở
thành hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh
niên và là một trong những đảng viên đầu tiên
của Đông Dương Cộng sản Đảng; Đảng Cộng
sản Việt Nam. Hội thảo khoa học này là một trong
những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm
110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri.  

Tại hội thảo, các đại biểu, các nhà khoa học
đã tập trung làm rõ những hoạt động và cống
hiến nổi bật của đồng chí Lương Văn Tri,
nguyên Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, Chỉ
huy trưởng Đội du kích Bắc Sơn, Chỉ huy trưởng
- Chính trị viên Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn đối

với việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển
phong trào cách mạng, những đóng góp to lớn
trong việc xây dựng lực lượng vũ trang cách
mạng đầu tiên của Đảng.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: "Như
ánh sao băng trên bầu trời cách mạng, cuộc đời
hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn
Tri tuy không dài nhưng hết sức oanh liệt, hết
sức vẻ vang. Đồng chí đã trọn đời cống hiến, hy
sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc,
vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương
sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng".
Đồng chí đề nghị Viện Hồ Chí Minh và các lãnh
tụ của Đảng phối hợp với tỉnh Lạng Sơn, Tổng
cục Chính trị, Quân khu I và các tỉnh có dấu
chân hoạt động cách mạng của đồng chí Lương
Văn Tri để nghiên cứu đầy đủ, toàn diện về cuộc
đời sự nghiệp của đồng chí Lương Văn Tri; tỉnh
Lạng Sơn tăng cường hoạt động tuyên truyền
về đồng chí Lương Văn Tri, qua đó nhằm củng
cố thêm nhiều tư liệu để hoàn thiện hồ sơ trình
Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem
xét, công nhận bổ sung đồng chí Lương Văn Tri
vào danh sách những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu
biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

PV
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HỘI THẢO KHOA HỌC ĐỒNG CHÍ LƯƠNG VĂN TRI
NGƯỜi chiẾN sĨ cỘNG sẢN KiÊN TRUNG, NGƯỜi coN ƯU TÚ

cỦA QUÊ hƯơNG LạNG sơN
Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020), ngày

16/8/2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Lạng Sơn, Ban
Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học trực tuyến “Đồng chí Lương Văn Tri
- Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”.

Hội thảo khoa học tại điểm cầu Lạng Sơn



Tới dự có đồng chí Hoàng
Văn Nghiệm, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ

tịch Hội đồng nhân dân tỉnh;
đồng chí Dương Xuân Huyên,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo kỷ niệm
các ngày lễ lớn tỉnh Lạng Sơn;
đồng chí Nông Sơn Dương, Phó
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam; Phó Giáo sư,
Tiến sĩ, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân,
Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam;
đại diện lãnh đạo các sở, ban,
ngành trong tỉnh và các tập thể,
cá nhân đạt giải hai cuộc thi.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu về
cuộc đời hoạt động cách mạng
và những cống hiến to lớn của
đồng chí Lương Văn Tri đối với
sự nghiệp cách mạng Việt
Nam” đã thu hút sự quan tâm,
hưởng ứng tham gia của đông
đảo cán bộ và các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn tỉnh với
tổng số 24090 bài dự thi của
các Đảng bộ, Chi đoàn cơ sở.
Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức đã
trao 34 giải thưởng cho các cá
nhân, tập thể xuất sắc nhất
gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6
giải Ba, 24 giải Khuyến khích, 2
giải chuyên đề cho các cá
nhân; và tặng Giấy khen cho 3
tập thể có thành tích xuất sắc
trong quá trình triển khai, thực
hiện cuộc thi.

Cuộc thi sáng tác ca khúc
về đồng chí Lương Văn Tri và
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LỄ TRAO GIẢI
CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU VỀ CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG VÀ
NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA ĐỒNG CHÍ LƯƠNG VĂN TRI ĐỐI VỚI 

SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG VIỆT NAM” VÀ CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC
VỀ ĐỒNG CHÍ LƯƠNG VĂN TRI VÀ QUÊ HƯƠNG VĂN QUAN

Ngày 27/8/2020, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ trao giải
Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của
đồng chí Lương Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam” và Cuộc thi sáng tác ca
khúc về đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan, tại hội trường Ủy ban nhân dân
thành phố Lạng Sơn. 

Trao giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương Văn
Tri và quê hương Văn Quan.                                    Ảnh: PV

quê hương Văn Quan được phát động từ tháng 3 năm 2020. Sau
hơn 5 tháng phát động, Ban Tổ chức nhận được 27 ca khúc của
20 nhạc sĩ chuyên và không chuyên trên cả nước trong đó có 15
tác phẩm của 9 tác giả trong tỉnh và 12 tác phẩm của 11 tác giả
ngoài tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao
giải cho 12 tác phẩm của 12 tác giả gồm: 3 giải Nhì, 4 giải Ba và
5 giải Khuyến khích. 

Cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và
những cống hiến to lớn của đồng chí Lương Văn Tri đối với sự
nghiệp cách mạng Việt Nam” và Cuộc thi sáng tác ca khúc về
đồng chí Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan là những hoạt
động thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí
Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2020), góp phần phát huy các
giá trị về lịch sử, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn, khơi dậy lòng tự hào,
truyền thống yêu quê hương, đất nước đối nhân dân các dân tộc
trên địa bàn tỉnh, phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi sự nghiệp
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững.

NGuyễN PHưỢNG          



1. Ngày 21/8/2020, tại tỉnh Điện Biên, Hội
Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa
Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức
chấm giải tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ
thuật Khu vực iii Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ
25 năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19, Lễ khai mạc Triển lãm không được
tổ chức, tuy vậy công tác chấm giải vẫn được
Ban Tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch
trước đó. Ban Tổ chức đã nhận được 220 tác
phẩm của hơn 200 tác giả của 15 tỉnh trong khu
vực và lựa chọn trao 13 giải thưởng,  gồm 1 giải
A, 1 giải B, 2 giải C, 9 giải Khuyến khích; đồng
thời chọn 17 tác phẩm đề cử xét Giải thưởng
của Uỷ ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT
Việt Nam năm 2020. Tỉnh Lạng Sơn có 9 tác
phẩm của 9 tác giả là hội viên Chi hội Mỹ thuật
Hội VHNT gửi tác phẩm tham dự triển lãm,

trong đó tác phẩm “Xuống chợ” của tác giả
Dương Thời Tuyên được Hội Mỹ thuật Việt
Nam đề cử xét Giải thưởng của UBTQ Liên
hiệp các Hội VHNT Việt Nam.

PHẠM ANH VŨ

2. Ngày 25/8/2020, Chi hội Nhạc sĩ Việt
Nam tỉnh Lạng Sơn tổ chức chương trình
tọa đàm chào mừng Ngày âm nhạc Việt
Nam lần thứ 11 (3/9/2010 - 3/9/2020). Trong
thời gian qua, các hội viên Chi hội Nhạc sĩ
Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tham gia tích cực
các hoạt động sáng tác, dàn dựng, biểu diễn,
đào tạo, giảng dạy âm nhạc đáp ứng nhu cầu
của xã hội, nâng cao trình độ âm nhạc trong
quần chúng, nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng
Sơn; tham gia các cuộc thi, hoạt động văn
hóa, nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Tại buổi
tọa đàm, nhiều tiết mục nghệ thuật, ca khúc
mới do các nhạc sĩ trong Chi hội sáng tác
được các ca sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa
Nghệ thuật tỉnh biểu diễn đã mang đến không
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DANH SÁCH
Các tác giả, ca khúc đạt giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí

Lương Văn Tri và quê hương Văn Quan
(Kèm theo Quyết định số 43/QĐ-BTC, ngày 13/8/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi)

1. Nguyễn Quang Trung - Hát mãi tên anh - Giải Nhì
2. Nguyễn Văn Tân - Về Văn Quan - Giải Nhì
3. Bùi Trường Giang - Lương Văn Tri - khúc tráng ca bất tử - Giải Nhì
4. Phạm Ngọc Dũng (Dzũng Phạm) - Lương Văn Tri anh dũng quê mình - Giải Ba
5. Vi Tơ - Bông hồi bốn mùa tỏa hương - Giải Ba
6. Đinh Tiến Bình - Lương Văn Tri sống mãi với quê hương - Giải Ba
7. Hoàng Văn Thái - Văn Quan một tình yêu - Giải Ba
8. Bùi Minh Tấn - Sáng mãi tên anh Lương Văn Tri - Giải Khuyến khích
9. Nhạc: Vy Nước; Lời: Vi Hồng Nhân - Nhớ anh Lương Văn Tri - Giải Khuyến khích
10. Võ Văn Thành - Văn Quan yêu thương - Giải Khuyến khích
11. Hoàng Huy Ấm (Phong Vân) - Khúc hát lượn Slương - Giải Khuyến khích
12. Âu Đức Thịnh - Sáng mãi tên anh - Giải Khuyến khích

TIN VĂN HÓA VĂN NGHỆ



khí vui tươi, phấn khởi; tại buổi tọa đàm, các
thành viên trong Chi hội cũng thảo luận sôi
nổi và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao
chất lượng hoạt động của Chi hội.

PHưƠNG HuyỀN

3. Tối 25/8/2020, tại Rạp chiếu phim
Đông Kinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tổ chức khai mạc đợt phim kỷ niệm 75
năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 -
19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tới dự có đại
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lực
lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành
phố Lạng Sơn. Tại buổi khai mạc, bộ phim tài
liệu “Lương Văn Tri - Bất khuất kiên cường”
kể về cuộc đời hoạt động cách mạng và
những cống hiến to lớn của đồng chí Lương
Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng Việt
Nam được công chiếu và nhận được nhiều
tình cảm, sự hưởng ứng nhiệt liệt của khán
giả. Các bộ phim do Cục Điện ảnh cung cấp:
Người lính thầm lặng, Làng xây đảo, Ký ức
Long Châu, Quê lụa Tân Châu, Tắc kè phá
án… được trình chiếu tại Rạp chiếu phim
Đông Kinh và tất cả các huyện trên địa bàn

tỉnh từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 5/9/2020.
Đợt phim là hoạt động ý nghĩa thiết thực, góp
phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khích lệ
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh phấn
đấu học tập, thi đua lao động sản xuất, thực
hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh
tế, văn hóa, xã hội mà Đảng và Nhà nước đã
đề ra.

NGỌC HẰNG

4. Ngày 26/8/2020, Hội VHNT tỉnh tổ
chức họp Hội đồng thẩm định tác phẩm xét
đề nghị hỗ trợ sáng tạo năm 2020. Các tác
phẩm được Hội đồng thẩm định đồng ý hỗ trợ
công bố và hỗ trợ hoàn thành là những tác
phẩm đảm bảo về nội dung và hình thức theo
các tiêu chí quy định tại Quy chế xét hỗ trợ
sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT giai đoạn
2016 - 2020 của Hội VHNT Lạng Sơn. Thông
qua việc hỗ trợ, nhằm động viên cổ vũ phong
trào sáng tác, sáng tạo văn học nghệ thuật, ghi
nhận những đóng góp của các hội viên Hội
VHNT. Năm 2020, có 8/11 tác phẩm được Hội
đồng thẩm định đồng ý hỗ trợ công bố, 17/17
tác phẩm được hỗ trợ hoàn thành.

CHu TuyỂN
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Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn vô cùng
thương tiếc báo tin: Ông Kiều Xuân Phan,  bút danh Ki Su
Pha,  sinh ngày 10 tháng 01 năm 1940, quê quán: Đội
Bình, Ứng Hóa, Hà Tây, Hà Nội, thường trú tại Vũ Lâm,
Vũ Lễ, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Là hội viên Chi hội Thơ, Hội
Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn; Do tuổi cao sức yếu đã từ
trần ngày 16 tháng 8 năm 2020 (tức ngày 27 tháng 06 năm
Canh Tý) tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã đến phúng
viếng, chia buồn cùng gia quyến. Ông Kiều Xuân Phan
được an táng tại nghĩa trang Ngả Hai, huyện Bắc Sơn,
tỉnh Lạng Sơn.

TIN BUỒN


