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LÃ TRUNG SƠN

Đại hội mùa xuân
(Mừng Đại hội Đảng khóa XIII)

Có gì hơn thế nữa em ơi
Mùa Xuân đến cho chân ta vui bước
Đường bây giờ đâu chỉ là “Tám thước”*
Cả sân băng cho dân tộc bay lên!

Cây “búa liềm” kết mặt trời trong đêm
Đưa đất nước qua tháng ngày tăm tối
Bao máu xương đổi bây giờ thắng lợi
Pho sử vàng “Từ ấy”* đậm nét ghi!

Huyền thoại thay bao đổi mới diệu kỳ
Cơm áo đủ, trường xây cao hơn nữa
Dáng Rồng - Tiên vươn xa tầm tâm thế
Một Việt Nam sáng giữa bạn bè

Sáng Xuân nay muôn nẻo hướng về
Nơi Đại hội - Bác như đang cùng dự
Những tiền nhân trở về đây đông đủ
Chín mốt năm trên đường đỏ ta đi

Dẫu vẫn còn đâu đó chút vân vi
Điều chân lý chói ngời cờ Đảng vẫy
Cũng xót xa khi vấp va sa sẩy
Trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn lên!

Nghị quyết gọi những công trình cao thêm
Cả dân tộc cùng hòa ca bản nhạc
Giữa Ba Đình vẫn ấm nồng tình Bác
Đường ta đi sáng mãi Mác - Lênin!

Ôi! Xuân nay náo nức muôn triệu tim
Hồn sông núi tụ về cùng Đại hội
Khối trí tuệ bao chân trời đi tới
Đất nước mình to đẹp… Bác hằng mong!

* Ý thơ Tố Hữu

NGUYỄN VĂN BANG

Sáng mãi hình Anh
Có một con người từ nơi ấy sinh ra
Nơi luôn có tiếng sơn ca gió thổi
Miền Trấn Ninh Văn Uyên xưa tới
Đất anh hùng mang dấu ấn địa linh

Lương Văn Tri người chiến sĩ quê mình
Đã viết lên đẹp thêm ngàn trang sử
Cuộc đời anh như thiên biên niên sử
Xóa ách lầm than tìm độc lập tự do

Khởi nghĩa Bắc Sơn chèo lái những con đò
Lãnh đạo chỉ huy đồng lòng diệt giặc
Một đội quân tuy muôn màu áo mặc
Khiếp vía quân thù -

người tướng lĩnh “không sao”

Nhiệt huyết trong Anh dòng máu nóng tuôn trào
Quân đội Việt Nam Anh có công vun đắp
Mưu lược chỉ huy trong Anh đầy ắp
Lãnh đạo Bắc Sơn, Cứu Quốc một thời

Con người Anh ý chí sáng ngời
Dũng cảm bền gan kẻ thù kia khuất phục
Dù tra tấn dã man dưới gầm trời tù ngục
Không giết được anh người trai trẻ quê mình

Quê hương Anh rọi sáng bình minh
Soi sáng hình Anh –
cùng màu xanh quê hương đất nước.
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NGUYỄN THỊ LỢI

Tầm xuân
Nhớ xuân… ra ngõ tầm xuân

Lãng chân thả bước lòng thầm nhớ ai
Ơ kìa! Bên cạnh châu mai

Đào phai hé nở, nụ đài biếc xanh
Lá đùa trong vạt nắng hanh

Tiếng chim ríu rít trên cành ban mai
Hết Giêng… rồi lại sang Hai

Tầm xuân cứ nở cho dài hội xuân
Người ơi! Lời chửa trọn vần

Câu thơ vụng dại chưa lần được khen
Tại anh hay bởi tại em?

Đêm gầy khao khát trăng nghiêng thuở nào
Nợ tình oằn trĩu gửi trao

Xuân về gọi gió lao xao đất trời.

HOÀNG QUANG ĐỘ

Nhớ về
Cành đào hoa nở đón mùa xuân
Núi cao đường dốc mặc xa gần
Mẫu Sơn vui đón du khách tới
Mây, gió, cỏ cây quyện tình thân

Vi vu sơn cước nhẹ trong lòng
Hoa lê e ấp bên đào hồng
Nâng ly chúc bạn tròn vạn sự
Tình nghĩa chúng mình mãi trắng trong

Xứ Lạng tình yêu mãi trong ta
Tô Thị - Tam Thanh đẹp bài ca
Người về có nhớ, mình vẫn đợi
Một góc biên thùy vẫn là ta.

ĐOÀN DIỄN

Tình xuân
Xuân về
Rộn những niềm vui
Nắng xuân lấp lánh
Muôn hoa reo cười
Đất trời một dải thắm tươi
Biếc xanh áo mẹ màu chàm mới tinh.
Xuân về gió khẽ rung rinh
Nỗi se se lạnh
Gợi tình nhớ nhung
Nắng vàng trải nhẹ lòng thung
Từng đôi chim én…
Chúng mình đợi mong…
Ngày xuân vui với ruộng đồng
Bàn tay xinh xắn vun trồng yêu thương.

LĂNG ĐỨC THÀNH

Xuân về
Một mùa xuân mới đến đây rồi
Nhà nhà mở cửa khách tới chơi
Cháu bé lon ton khoe áo mới
Đôi má hồng xinh nhí nhảnh cười

Đào nở thắm tươi những cánh xuân
Bao cô sơn nữ nhịp bước chân
Áo chàm khăn vấn tung tăng bước
Hát sli, hát lượn… pi noọng ơi…

Chài noọng rủ nhau đi chợ hội
Bản gần cho đến xóm làng xa
Rượu đào nâng chén ta cùng chúc
Xuân về Xứ Lạng rộn tiếng ca.
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Trong biên niên sử của đất nước, ngày
6/1/1946 được ghi nhận là ngày tổng
tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội

khóa I. Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa
thoát khỏi ách nô lệ, giành được tự do, độc
lập, cuộc tổng tuyển cử đầu tiên có một ý
nghĩa vô cùng to lớn đối với dân tộc. Đó là
ngày hội lớn của non sông, biểu hiện một
cách sinh động quyền tự do, dân chủ của
nhân dân ở một đất nước độc lập. Cuộc Tổng
tuyển cử đầu tiên cách đây 75 năm đã để lại
những dấu ấn sâu đậm trong ký ức lịch sử
của dân tộc, trong đó có Lạng Sơn. 

Theo dòng lịch sử, chỉ một ngày sau khi
nước nhà độc lập, trong phiên họp đầu tiên do
Chính phủ lâm thời tổ chức ngày 3/9/1945,
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề nghị Chính phủ
“Tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển
cử với chế độ phổ thông đầu phiếu”. Đây là
việc làm rất cấp thiết vì Quốc hội, cơ quan

quyền lực tối cao của nhân dân sẽ bầu ra một
Chính phủ chính thức điều hành đất nước và
ấn định cho nước Việt Nam một hiến pháp
dân chủ. Kể từ đó, công tác chuẩn bị bầu cử
đã được xúc tiến mạnh mẽ qua nhiều bước.
Khởi đầu là sắc lệnh số 14-SL của Chủ tịch
Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa về mở cuộc bầu cử Quốc dân đại
hội (Quốc hội). Tiếp đó là sắc lệnh số 39-SL
ngày 26/9/1945 về thành lập Uỷ ban dự thảo
thể lệ cuộc Tổng tuyển cử (gồm 9 người,
trong đó có đại diện của các ngành, các giới).
Đặc biệt, ngày 17/10/1945, Chủ tịch Chính
phủ lâm thời Việt Nam dân chủ Cộng hòa đã
ban hành sắc lệnh số 51-SL. Đây là văn bản
hết sức quan trọng ấn định thể lệ tổng tuyển
cử, trong đó quy định chi tiết thời gian diễn ra
bầu cử, quyền ứng cử, bầu cử, đơn vị bầu cử,
cách thức tổ chức bầu cử, công nhận kết quả
bầu cử kèm theo số lượng đại biểu được bầu
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Thẻ cử tri                   Ảnh: TƯ LIỆU

75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM
(06/01/1946 - 06/01/2021)



ở từng tỉnh… Sắc lệnh này
có ý nghĩa tương đương với
Pháp lệnh, Luật bầu cử của
nước ta sau này. Lẽ ra,
cuộc bầu cử diễn ra vào
ngày 23/12/1945. Tuy
nhiên, do số lượng đại biểu
có sự bổ sung, để có đủ
thời gian cho công tác ứng
cử và chuẩn bị, ngày
18/12/1945, Chính phủ đã
ban hành sắc lệnh số 76
quyết định hoãn cuộc tổng
tuyển cử đến ngày
6/1/1946. Do đó, chúng ta
thường thấy, trên các thẻ cử
tri vẫn in ngày bầu cử là
23/12/1945.

Có thể thấy, cuộc tổng
tuyển cử đầu tiên ở Lạng
Sơn cũng như cả nước lúc
đó đã diễn ra trong bối cảnh
hết sức khó khăn. Nước ta
vừa giành được độc lập,
nạn đói năm 1945 làm cho
nền kinh tế của đất nước
kiệt quệ. Bên cạnh đó là nạn
mù chữ (95% dân số không
biết chữ), các tệ nạn xã hội
do chế độ cũ để lại... Lấy
danh nghĩa Đồng minh vào
tước vũ khí của quân đội
Nhật, 20 vạn quân Tưởng
từ bên kia biên giới Việt
Trung qua Đồng Đăng tràn
vào nước ta, trong đó 12
vạn tên do tướng Lư Hán
cầm đầu đã đến thị xã Lạng
Sơn. Chúng câu kết với bọn
phục quốc, cường hào phản
động quấy nhiễu, phá hoại
nhằm lật đổ chính quyền
Cách mạng, thiết lập chính
quyền bù nhìn tay sai cho
đế quốc, thực dân. Tại Lạng
Sơn, “Ở thị xã, quân Tưởng
và bọn phản động còn
ngang nhiên cho quân lính
bắt bớ nhân dân, vơ vét của
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Ngày bầu cử
Ảnh: ĐINH VĂN TƯỞNG

cải, lương thực thực phẩm, thiết quân luật trắng trợn, truy bắt
cán bộ Việt Minh làm cho tình hình thêm rối ren, căng thẳng…”
(1). Trước tình hình đó, cùng với cả nước, nhân dân các dân tộc
tỉnh Lạng Sơn đã đồng lòng, chung sức xây dựng chính quyền
Cách mạng và hướng về ngày bầu cử Quốc hội bằng những
hành động thiết thực: đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết
kiệm để chống đói, tham gia phong trào bình dân học vụ để diệt
giặc dốt, đồng thời tích cực hưởng ứng Tuần lễ vàng đóng góp,
ủng hộ chính quyền khắc phục khó khăn về tài chính… Vượt qua
sự chống phá của các thế lực phản động, công tác bầu cử đã
được diễn ra đúng kế hoạch. Nói về không khí chuẩn bị cho ngày
bầu cử, sách Kỷ yếu hoạt động của đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn
từ khóa I đến khóa X (1946-2002) viết: “Khắp nơi trong cả nước,
quần chúng sôi nổi trao đổi, tranh luận, chất vấn nhằm lựa chọn
những đại biểu ưu tú xứng đáng làm đại diện của mình, hạn chế
tới mức cao nhất những phần tử lợi dụng dịp Tổng tuyển cử để
tranh quyền chức. Tại các địa phương, nhân dân ta đã tổ chức
mít tinh, tuần hành hoan nghênh tổng tuyển cử, ủng hộ Chính
phủ Hồ Chí Minh, đả đảo thực dân Pháp xâm lược…” (2). Có thể
nói, những ngày đó, trái tim của người dân Lạng Sơn đã hòa
cùng nhịp đập chung của trái tim cả nước hướng về ngày hội
lớn của non sông. Lịch sử Đảng bộ tỉnh đã ghi nhận những nỗ
lực của toàn Đảng, toàn dân Lạng Sơn trong công tác bầu cử
Quốc dân đại hội: “Song song với việc ngăn chặn và đập tan dã
tâm thâm độc của quân Tưởng và bọn tay sai, Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân lâm thời đã lãnh đạo, tổ chức cho nhân dân các dân
tộc trong tỉnh tham gia đi bầu cử Quốc hội, thực hiện thắng lợi
cuộc Tổng tuyển cử Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam



Dân chủ Cộng hòa. Ngày 6/1/1946, mặc dầu
bị bọn phục quốc quấy nhiễu, song được sự
tổ chức chu đáo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân
dân lâm thời, hàng vạn đồng bào các dân tộc
khắp các vùng trong tỉnh đã nô nức đi đến
hòm phiếu thực hiện quyền công dân của
mình, lựa chọn và bầu đại biểu xứng đáng
tham gia Quốc hội” (3). Đáp lời kêu gọi quốc
dân đi bỏ phiếu của Hồ Chủ tịch, tại huyện
Bắc Sơn “Hơn 90% cử tri đã tới các hòm
phiếu tự tay mình bỏ phiếu bầu ra những đại
biểu xứng đáng đại diện cho chính mình” (4).
Theo sắc lệnh số 51-SL (ngày17/10/1945),
tỉnh Lạng Sơn được bầu 3 đại biểu. Trong đó
một đại biểu đại biểu chung cho Việt Nam và
dân tộc thiểu số, hai đại biểu riêng cho dân tộc
thiểu số gồm một người dân tộc Thổ (Tày),
một người dân tộc Nùng. Đây vốn là hai dân
tộc có dân số đông nhất của tỉnh. Kết quả, cử
tri đã lựa chọn, bầu 3 đại biểu của Lạng Sơn
vào Quốc hội khóa I:

1. Đồng chí Lương Như Ý, dân tộc Tày,
sinh năm 1900, quê ở Tràng Định. Đồng chí
nguyên là thành viên chi bộ công sở của
huyện Tràng Định (thành lập năm 1943).
Đây là chi bộ giữ vai trò là Ban cán sự Đảng
lãnh đạo cách mạng của huyện. Khi ứng cử
đồng chí là Chủ nhiệm Ban Việt Minh tỉnh
Lạng Sơn.  

2. Đồng chí Lê Huyền Trang: dân tộc Tày,
sinh năm 1913 tại Bình Gia, Phó Chủ tịch Ủy
ban hành chính tỉnh Lạng Sơn, từng là Phó
Chủ nhiệm Việt Minh huyện Bình Gia. Sau
này, đồng chí là Chủ tịch Ủy ban kháng chiến
hành chính tỉnh (giai đoạn 1948-1954). 

3. Đồng chí Lâm Trọng Thư: dân tộc
Nùng, sinh năm 1923, quê ở huyện Bình Gia.
Khi đó đang là cán bộ Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh
Lạng Sơn. Sau này đồng chí là Tỉnh ủy viên,
Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh (1958-
1962).

Các đồng chí trên đây là 3 trong số 333
đại biểu Quốc hội khóa I của nước ta. Đồng
thời nằm trong số 34 đại biểu là người dân
tộc thiểu số của cả nước. Cuộc tổng tuyển cử
đầu tiên ở Lạng Sơn đã diễn ra an toàn,
thắng lợi, bất chấp sự ngăn cản, phá hoại của
kẻ thù. Trong hồi ký “Trọn đời yêu thương” (5)

của tác giả Hà Văn Thư, Chủ nhiệm Thành
bộ Việt Minh Lạng Sơn lúc đó, ông cho biết,
sáng ngày bầu cử 6/1/1946, trong khi đi thăm
hòm phiếu ở các khối phố ông đã bị Tư lệnh
quân sự phục quốc là Triệu Văn Hợi mời vào
trụ sở của chúng để giữ lại đến tận 2 giờ
chiều mới cho về. Vì vậy, có thể nói, thắng lợi
của cuộc bầu cử đó không chỉ là công sức
của toàn Đảng, toàn dân mà còn là kết quả
của quá trình đấu tranh chính trị đầy gian nan,
thử thách, là biểu hiện sáng ngời của tinh
thần đoàn kết dân tộc, sức mạnh toàn dân.
Quốc hội khóa I đã trải qua 14 năm hoạt động
(1946-1960), các đại biểu Quốc hội của tỉnh
Lạng Sơn đã luôn xứng đáng với sự tin
tưởng, tín nhiệm của cử tri. Thông qua Quốc
hội, đề xuất với Chính phủ nhiều vấn đề,
quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế,
văn hóa xã hội của tỉnh, đặc biệt là các vấn
đề liên quan đến chính sách dân tộc, miền
núi. Ngày nay, những di vật lịch sử liên quan
cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Lạng Sơn
như Thẻ cử tri của nhân dân ở Thất Khê
(Tràng Định), sắc lệnh số 51-SL, ngày
17/10/1945 do Ủy ban hành chính kháng
chiến hành chính tỉnh xuất bản… luôn gợi
nhớ về một mốc son lịch sử, những ngày
tháng không thể nào quên của quê hương,
đất nước./.  

Chú thích:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn qua

các thời kỳ (1945-2005). NXB Chính trị Quốc
gia 2007. Trang 19, 20.

2. Kỷ yếu hoạt động của đoàn đại biểu
Quốc hội tỉnh Lạng Sơn từ khóa I đến khóa X
(1946-2002). NXB Chính trị Quốc gia
2003.Trang 51.

3. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930-
1954). Ban Tuyên giáo tỉnh Lạng Sơn 1998.
Trang 106, 107.

4. Lịch sử đấu tranh Cách mạng của
Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Sơn (1930-
1954). Tập I. Đảng bộ huyện Bắc Sơn 1990.
Trang 118.

5. Hà Văn Thư. Trọn đời yêu thương. NXB
Lao động.1995.
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Xuôi theo quốc lộ 1A, chúng tôi tìm về
vùng đất ấy, những cánh đồng lúa đang
kỳ nặng hạt, những dãy núi đá phủ màu

xanh mướt của cây na, những di tích lịch sử
hào hùng của dân tộc. Chúng tôi có mặt tại Ủy
ban nhân dân xã Chi Lăng, trụ sở xã khang
trang với ba dãy nhà hình chữ “U”. Tôi thầm
nghĩ, là xã đi đầu của tỉnh nhà có khác, trung
tâm điều hành bề thế đến thế này cơ mà! Đến
thăm phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã
Hoàng Văn Khai, anh xởi lởi giới thiệu:

- Hôm trước, nhận được điện thoại của
chị, chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón tiếp
khách quý rồi. Xin giới thiệu đây là chị Minh
cán bộ chuyên trách về xây dựng nông thôn
mới, anh Mạnh cán bộ Văn phòng!

Chúng tôi đang trò chuyện thì một người
đàn ông phong độ, bước vào:

- Ôi, mọi người đông đủ cả rồi hả? Xin lỗi,
sáng nay tôi có chút việc cần phải ra ngoài,
bây giờ mới về được. 

Anh Khai vui vẻ giới thiệu tiếp:
- Đây là anh Lăng Văn Thạch, Bí thư

Đảng ủy xã. Hôm nọ anh Thạch cũng đã trao
đổi với chị qua điện thoại rồi.

Bắt tay anh Thạch tôi nói vui:
- Ồ, không ngờ cán bộ xã Chi Lăng toàn

những người đẹp gái xinh trai thế này, thảo
nào mà phong trào xã cứ đi lên không ngừng!

Tất cả chúng tôi cùng cười vui vẻ. Tôi
trình bày nhiệm vụ của mình và được các anh
chị ủng hộ rất nhiệt tình, cung cấp tư liệu để
hoàn thành bài viết về xã. Đồng chí Bí thư
Đảng ủy mời tôi về văn phòng làm việc để trao
đổi thêm. 

Anh Lăng Văn Thạch được bầu làm Bí
thư Đảng ủy xã từ năm 2010. Sau hai khóa,
đến tháng 5 năm 2020, anh tiếp tục được Đại
hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vậy là anh lại có thêm
một nhiệm kỳ nữa là người đứng đầu lãnh đạo
trực tiếp phong trào và chăm lo đời sống của
bà con nhân dân xã Chi Lăng.

Khi nhiều xã trong tỉnh mới chỉ phấn đấu
hoàn thành các tiêu chí trong giai đoạn I
chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng xã
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CHI LĂNG ĐỔI MỚI
Ký của DƯƠNG SƠN

Trong chương trình mục tiêu Quốc Gia xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai
đoạn 2018 - 2020, xã Chi Lăng của huyện Chi Lăng là một trong hai xã sớm nhất trong
toàn tỉnh hoàn thành các tiêu chí và là một trong những đơn vị điển hình tiên tiến tham
dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V diễn ra vào tháng 9 năm 2020.

Lãnh đạo, cán bộ công chức Ban Công an
xã Chi Lăng ủng hộ xây dựng cầu thôn Làng Đồn



đạt chuẩn nông thôn mới thì xã Chi Lăng đã
vươn lên hoàn thành các tiêu chí xây dựng
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 -
2020, hoàn thành 14/14 tiêu chí và trở thành
một trong hai xã trên toàn tỉnh về đích sớm
nhất trong năm 2019. Ngay từ đầu, Đảng ủy,
Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các
ban, ngành, đoàn thể xã xác định việc xây
dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
giai đoạn 2018 - 2020 là đổi mới toàn diện
trong nông thôn, nâng cao đời sống của nhân
dân về mọi mặt, cần có sự đồng thuận, nhất
trí cao. Đó là nhiệm vụ quan trọng trong cả hệ
thống chính trị mà cấp ủy, chính quyền giữ vai
trò lãnh đạo điều hành, tích cực vận động toàn
dân tham gia, chung sức xây dựng nông thôn
mới và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đảng
bộ xã xây dựng chương trình hành động đẩy
mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020,
định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở nền
tảng từ giai đoạn I, Đảng ủy xã kiện toàn  Ban
Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và
Ban Phát triển thôn bản của 13 thôn trong xã,
phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành
viên. Phải làm sao để tăng năng suất lao
động, tăng thu nhập cho người dân? Kinh tế
có phát triển thì các mặt khác mới phát triển
được - Đó là những trăn trở của đội ngũ lãnh
đạo xã.

Xã Chi Lăng có vị trí gần trung tâm
huyện, có đường quốc lộ 1A chạy qua, có ga
tàu hỏa, thuận lợi cho việc giao thương, đi lại.
Toàn xã có 1280 hộ với trên 5370 nhân khẩu,
diện tích đất tự nhiên 2446,65 ha. Lãnh đạo
xã xác định phát triển nông nghiệp và cây ăn
quả là thế mạnh chủ lực phát triển kinh tế.
Dựa vào điều kiện thổ nhưỡng, hình thành
các khu vực phát triển kinh tế: Khu vực trung
tâm xã, đất đai có độ dày lớp phủ hữu cơ nên
thích hợp với phát triển lúa nước; Khu vực
đồi đất đỏ thích hợp cho trồng bưởi, cam
canh và vải thiều; Khu vực dãy núi đá vôi,
thích hợp với việc phát triển cây na dai - đặc
sản nổi tiếng của vùng đất này. Quan trọng
hơn cả là phải biến mọi chủ trương và quyết
tâm của của lãnh đạo xã thành quyết tâm và
sức mạnh của toàn dân. Bước đầu, công tác
truyên truyền, phổ biến kiến thức về các chủ
trương, chính sách và cách thức tiến hành

xây dựng nông thôn mới nâng cao được Ban
Chỉ đạo truyền đạt đến từng cán bộ, đảng
viên và bà con nhân dân từng thôn bản. Lãnh
đạo xã cùng các cán bộ được phân công phụ
trách các thôn bản luôn bám sát cơ sở, các
hộ gia đình để chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân
cùng nhau thực hiện và lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng của nhân dân, kịp thời nắm bắt
để có những giải pháp cụ thể trong công tác
tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện. Mặt trận
Tổ quốc xã và các đoàn thể tổ chức lồng
ghép tuyên truyền đến tất cả hội viên, đoàn
viên cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
Mặt khác, xã chủ động phối hợp với Văn
phòng Điều phối huyện tổ chức nhiều chương
trình tập huấn về xây dựng xã nông thôn mới
nâng cao và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo,
tập huấn chuyên sâu, hội thảo về xây dựng
nông thôn mới nâng cao do tỉnh tổ chức, từ
đó vận dụng vào thực tế của địa phương.

Thực hiện chương trình tái cơ cấu nông
nghiệp, xã Chi Lăng có nhiều đổi mới trong
phương thức hoạt động. Xã phối hợp với các
đơn vị trường học, trung tâm, công ty mở 30
lớp tập huấn về quy trình chăm sóc cây na,
bưởi, cam canh theo hướng nông nghiệp
sạch tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hướng
dẫn nông dân cách sử dụng những loại phân
vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật trong chăm sóc
cây trồng. Diện tích đất trồng na của xã là 400
ha, bưởi diễn và cam canh là 100 ha, vải thiều
là 100,18 ha. Nhiều bà con nhân dân trong xã
tiếp tục mở rộng diện tích trồng mới cây bưởi,
na, cam canh…

Cách đây một thời gian, cây na ở đây trở
nên cằn cỗi, không mang lại giá trị kinh tế,
nhiều gia đình phải chặt bỏ diện tích lớn để
trồng loại cây khác. Sau đó có một Cựu chiến
binh trong huyện sáng chế ra dụng cụ cắt tỉa
cành và phương pháp thụ phấn cho na, giá trị
kinh tế của cây na được nâng cao. Từ đó, cây
na được hồi sinh trên đất Chi Lăng. Với giá trị
dinh dưỡng cao, na Chi Lăng được Cục Sở
hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ
cấp nhãn hiệu bảo vệ trên thị trường toàn quốc
và thế giới. Dọc theo quốc lộ 1A, trên dãy núi
Cai Kinh, từ độ xuân sang hè, xanh mướt một
màu của na. Từ khi cây na được chăm sóc
theo công nghệ VietGAP thì năng suất và giá
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trị dinh dưỡng càng cao. Những quả na Chi
Lăng có mặt trên thị trường toàn quốc và xuất
sang thị trường quốc tế, đó thực sự là niềm vui
và là động lực lớn cho những người dân.

Tham quan những vườn cây ăn quả, tôi
vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những giàn
phun nước nhỏ giọt hiện đại tại một số khu
vườn. Qua tìm hiểu tôi được biết đây là công
trình của hơn chục hộ dân có diện tích canh
tác liền kề cùng nhau đầu tư hệ thống tưới
nước hiện đại này, mô hình đảm bảo tưới cho
diện tích là 2,7 ha. Trong xã còn có 4 mô hình
tưới nhỏ giọt với diện tích 1 ha. Đây là bước
tiến mới trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất nông nghiệp, giảm được sức lao
động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay
toàn xã có 15 công trình thủy lợi lớn nhỏ,
trong đó có 3 hồ chứa, trạm bơm, đập dâng
và hệ thống kênh mương kiên cố hơn 10 km.
Việc tưới tiêu cho diện tích nông nghiệp được
xã lên kế hoạch quản lý, điều phối, khai thác
và vận hành đảm bảo điều tiết cấp nước tiết

kiệm, kịp thời cho diện tích hai vụ lúa, một vụ
màu và cây ăn quả. 

Do kịp thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng,
vật nuôi, áp dụng hoa học kỹ thuật vào sản xuất
nên hiệu quả kinh tế được nâng cao, đời sống
của bà con nhân dân chuyển biến rõ rệt, thu
nhập bình quân đầu người của xã đạt gần 43
triệu đồng/người. Tỷ lệ đói nghèo giảm xuống
mức thấp, trong xã chỉ còn 1,17% hộ nghèo. Bà
con nhân dân thấy hiệu quả và ích lợi từ việc
xây dựng nông thôn mới nên càng đồng lòng
hưởng ứng mọi phong trào thi đua phấn đấu
đạt các mục tiêu đề ra. Các tiêu chí của cuộc
vận động được thực hiện một cách triệt để.

Anh Mạnh cán bộ văn phòng, người dẫn
đường cho tôi tham quan một số điểm điển
hình của xã cho biết:

- Đường trục thôn trong xã gồm 35 tuyến
có tổng chiều dài 25,218 km, nay đã đổ bê
tông được 21,36 km. Đường ngõ xóm có 32
tuyến, hệ thống đường giao thông trên địa
bàn xã được giao quản lý cụ thể, duy tu, bảo
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dưỡng và nâng cấp theo quy định. Có được
kết quả này phải kể đến sự đóng góp của
nhân dân, nhất là những gia đình đã không
tiếc tiền, tiếc đất vì lợi ích chung của toàn dân
mà hiến cho xã từ vài chục đến vài trăm mét
đất để làm đường, xây dựng công trình, như
gia đình ông Nông Quốc Chấn hiến 300 m2,
gia đình ông Chu Văn An 150 m2, gia đình
ông Nông Văn Lành 50 m2 và còn nhiều gia
đình khác.

Ông Nông Quốc Chấn, người đã hiến tới
300 m2 đất chia sẻ: “Chúng tôi là những
người nông dân, đất đai đối với chúng tôi là
tài sản vô cùng quý giá. Tiền có thể làm ra
được còn đất thì không đẻ ra được. Nhưng
Đảng, Nhà nước đã chỉ cho chúng tôi bước đi
phát triển để đời sống của người nông dân
chúng tôi được cải thiện cả về vật chất và tinh
thần. Để góp phần hoàn thành mục tiêu chung
của xã, mọi người cùng được hưởng lợi ích
chung, cùng nhau phát triển thì gia đình chúng
tôi đóng góp chút tài sản nhỏ bé là một việc
đáng làm”.

Thật cảm động với suy nghĩ giản dị mà
sâu xa, giàu lòng nhân ái ấy, đây cũng là
một thành công lớn của lãnh đạo địa
phương trong công tác truyên truyền, những
chủ trương, đường lối của Đảng thấm sâu
trong cách nghĩ, cách làm của người dân xã
Chi Lăng. 

Cùng với phát triển về kinh tế, văn hóa
tinh thần là một nhu cầu không thể thiếu trong
cuộc sống. Mười ba thôn của xã được xây
dựng được Nhà văn hóa khang trang với đầy
đủ bàn ghế, trang âm, khánh tiết, sân chơi thể
thao... Ngay tại các thôn bản thường xuyên
diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể
thao đáp ứng nhu cầu cuộc sống tinh thần của
người dân.

Anh Lăng Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy xã
cho biết:

- Xã Chi Lăng có ba cấp trường học là
Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non. Các
cấp trường đều đảm bảo yêu cầu về diện tích
xây dựng, diện tích phòng, lớp và đảm bảo
đồ dùng phục vụ cho học tập, sinh hoạt được
công nhận là “Trường đạt tiêu chuẩn trường
chuẩn Quốc gia”. Riêng Mầm non xã Chi

Lăng là trường đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn
mức độ hai.

Chúng tôi đang hoài niệm về một thời
tuổi học trò thì tiếng phát thanh vang lên. Tôi
đưa mắt tò mò nhìn anh Thạch. Anh hiểu ý,
giải thích:

- Xã chúng tôi có Phòng Truyền thanh với
hệ thống đường dây truyền đến 13 thôn bản
trong xã, gồm 38 cụm loa. Thời gian hoạt
động tối thiểu là 2 tiếng/ngày. Nội dung phát
thanh là các tin tức hoạt động của xã, thông
tin tuyên truyền phổ biến về chủ trương,
chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà
nước, tin nổi bật trong huyện. Ngoài Đài
truyền thanh, xã chúng tôi còn có Trang
Thông tin điện tử với địa chỉ Trang tin Chi lăng
LSTT.VN/Uer, đăng tải tin tức hoạt động của
xã và huyện cung cấp.

Đi một vòng trong khu dân cư, nhà ở của
dân được xây dựng kiên cố hai ba tầng xen
lẫn những ngôi nhà mái ngói đỏ tươi. Các hộ
gia đình đều có công trình phụ gọn gàng ngăn
nắp, vệ sinh sạch sẽ. Các trang thiết bị và đồ
dùng trong gia đình hiện đại.

Thực hiện những tiêu chí về xây dựng
nông thôn mới, những kỹ năng làm giàu trên
mảnh đất nông nghiệp, người dân xã Chi lăng
mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Nhiều
hộ gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư theo mô
hình Hợp tác xã (HTX) và Tổ sản xuất. Theo
đúng quy định Luật Hợp tác xã, HTX Phượng
Hoàng thôn Quán Thanh thành lập tháng 7
năm 2016 được cấp Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh, gồm 19 thành viên, thu hút số
lao động thường xuyên hơn 30 người. HTX
chuyên cung cấp giống cây trồng, phân bón,
tiêu thụ sản phẩm và thành lập thêm nhiều Tổ
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm
hoa quả của HTX xuất ra thị trường được cấp
chứng nhận về chất lượng và an toàn thực
phẩm, có gắn nhãn mác, bao bì bảo quản. Với
hình thức chuyển đổi này, xã Chi lăng có thêm
nhiều dịch vụ. Hình thức bao tiêu sản phẩm
của địa phương được HTX và các Tổ sản xuất
đẩy mạnh. Hàng năm sản lượng hoa quả lên
tới hàng ngàn tấn, giải quyết được công ăn
việc làm cho một số người dân trong xã, tăng
thêm thu nhập.
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Đời sống vật chất và tinh thần được
nâng cao, ý thức chấp hành của người dân
về văn hóa, giáo dục, y tế cũng từng bước
phát triển. Mười ba thôn trong xã đều đạt
danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, tỷ lệ các
hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”
lên tới trên 90%; Đạt chuẩn xóa mù chữ ở
mức độ 2; Chương trình Phổ cập giáo dục
đạt chuẩn mức độ 3; Tỷ lệ học sinh tốt
nghiệp THCS và theo học chương trình cao
hơn đạt 92,6%; Tỷ lệ lao động được đào tạo
đạt 67%. Song song với công tác văn hóa
giáo dục, việc chăm sóc y tế cho người dân
cũng ngày càng được nâng cao. Các tổ
chuyên môn của xã triển khai tuyên truyền,
thực hiện tốt các chương trình: Tiêm chủng
mở rộng, Y tế - Dân số cộng đồng, Vệ sinh -
An toàn thực phẩm… Người dân xã Chi
Lăng tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 91%. Việc
giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được chú
trọng. Xã có Trung tâm cung cấp nước sạch,
vệ sinh môi trường nông thôn, đảm bảo cho
100% các hộ dùng nước sạch. Vệ sinh môi
trường được đảm bảo, đường làng ngõ xóm,
cảnh quan đảm bảo xanh, sạch, đẹp, không
có hoạt động làm suy giảm môi trường. Xã
xây dựng được 5 “Khu dân cư kiểu mẫu”
trong đó Khu dân cư Quán Thanh được
UBND huyện Chi Lăng ra Quyết định công
nhận đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới
kiểu mẫu” năm 2019.

Người dân tích cực tham gia phong trào
an ninh, trật tự xã hội, kịp thời phát hiện và
đấu tranh ngăn chặn những hoạt động phá
hoại, mất trật tự trị an. Lực lượng công an xã
được xây dựng ngày càng chuyên nghiệp,
tuyên truyền nâng cao hiểu biết về pháp luật
trong nhân dân, xử lý hiêu quả các mâu thuẫn,
tranh chấp phát sinh trong dân. Xây dựng hiệu
quả các quy ước, hương ước làng xã, niêm
yết công khai tại Nhà văn hóa các thôn để
người dân thực hiện. Xã không có tụ điểm
phức tạp về an ninh, trật tự xã hội có 78,5%
số thôn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật
tự. Ban Công an xã đạt danh hiệu “Đơn vị
Quyết thắng” liên tục trong 4 năm gần đây…

Với truyền thống kiên cường của mảnh
đất và con người Chi Lăng anh hùng, diện
mạo về một vùng quê nông thôn mới được

hình thành và đang trên đà phát triển. Trong
kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ,
nhân dân xã Chi Lăng vinh dự được phong
tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang
nhân dân”. Trong công cuộc đổi mới, xã Chi
Lăng được tặng thưởng Huân chương lao
động hạng Ba. Đây là nguồn động viên lớn
lao để cán bộ, nhân dân xã Chi Lăng phát huy
giành được những thành tích mới, 10 năm
liền thực hiện xây dựng nông thôn mới xã
được nhận 14 Bằng khen, Giấy khen của tỉnh
và huyện. Các tổ chức đoàn thể, xã hội của
xã được công nhận là những điển hình tiên
tiến như: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ
nữ, Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Cựu
chiến binh, Ban Công an, Ban Chỉ huy quân
sự xã… nhiều năm liền được nhận Bằng
khen, Giấy khen của tỉnh, huyện và các cấp,
ngành. Trong những thành tích đó không thể
không kể đến công sức đóng góp của các cá
nhân tiêu biểu như: anh Hoàng Minh Tuấn -
Phó Chủ tịch UBND xã, chị Hoàng Thị Lả,
anh Hoàng Việt Quang là công chức Tư pháp
hộ tịch, anh Hoàng Trung Thành, Chủ tịch Ủy
ban MTTQ xã, chị Lê Kim Dung, Chủ tịch Hội
LHPN xã... Đặc biệt, hai đồng chí đứng đầu
xã là Bí thư Đảng ủy Lăng Văn Thạch và Chủ
tịch UBND Hoàng Văn Khai được Thủ tướng
Chính phủ tặng Bằng khen. Cũng trong
những năm này, xã Chi Lăng vinh dự được
đón tiếp nhiều đoàn khách đặc biệt đến thăm
như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (năm
2015); Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường (năm
2018); Riêng năm 2019, xã Chi lăng vinh dự
được đón: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng
Quốc Hiển, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến
Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào
Xuân Sùng… Các đồng chí lãnh đạo và đại
biểu đã thăm hỏi, tìm hiểu tình hình mọi mặt
của Chi Lăng, động viên những thành tích mà
xã đã đạt được và chỉ ra những hạn chế xã
cần khắc phục.

Cội nguồn của thành công là sức mạnh
toàn dân. Mảnh đất xưa chôn xác quân thù,
ngày nay ngát một màu xanh no ấm. Trong
chương trình xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu
giai đoạn 2021 - 2025, hi vọng xã Chi Lăng sẽ
lại vượt lên đứng đầu để hào khí Chi Lăng mãi
còn vang.
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Chương 1

Liễu Tiền Tấn bị bắt!
Cái tin đó đã làm chấn động Ải Bắc. Tuyệt

đại đa số mọi người đều xem đấy là một trò

đùa, hoặc âm mưu phá hoại kinh tế của đám
người xấu xa nào đó.

Vì sao ư?
Vì đó là bà trùm nổi danh nhất nhì Ải Bắc,

là người duy nhất của vùng đất biên cương
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PHẬN LIỄU
(Trích tiểu thuyết “Phận liễu” của nhà văn Chu Thanh Hương -

Nhà xuất bản Công an nhân dân, năm 2020)

Lời BBT: Tiểu thuyết Phận liễu của Đại úy, nhà văn Chu Thanh Hương đoạt giải A
cuộc thi viết về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 4, giai đoạn
2017 - 2020 do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Tiểu thuyết xoay
quanh cuộc đời chìm nổi của Lương Thu Liễu từ một sơn nữ trở thành bà trùm buôn
lậu vùng biên với biệt danh Liễu tiền tấn. Tác phẩm khắc họa cuộc chiến chống buôn
lậu cam go, phức tạp giữa lực lượng công an và tội phạm buôn lậu nhất là khi tội phạm
đó là phái nữ, có vỏ bọc tinh vi và quyền uy. Với những mối quan hệ chồng chéo, những
nhân vật tưởng chừng như không hề liên quan đến nhau, tác giả cắt nghĩa số phận con
người bị đưa đẩy theo con đường xấu, trong sâu thẳm vẫn còn có tình yêu, tình bạn,
tình thương mà khi được khơi dậy sẽ giúp họ thức tỉnh lương tri. Tạp chí Văn nghệ Xứ
Lạng xin trích giới thiệu cùng bạn đọc.

Minh họa: THU THỦY



này được ghi danh vào Câu lạc bộ Nghìn Tỷ,
là người đã tạo nên những huyền thoại khét
tiếng bằng bản lĩnh và dã tâm. Mười chín tuổi,
cô ta đã từ bỏ giấy gọi nhập học của trường
Đoàn cao cấp trung ương để lên xe hoa với
con trai của gia đình giàu có nhất thị trấn Chân
Mây. Sau khi kinh tế mở cửa, nhờ hậu thuẫn
của nhà chồng, Lương Thu Liễu đã trở thành
người tiên phong trong hợp tác làm ăn với các
chủ hàng Trung Quốc. Lăn lộn trong thời kỳ
buôn lậu cực thịnh, cô ta nhanh chóng vươn
lên thành một bà trùm hàng lậu khét tiếng nhất
vùng biên Ải Bắc. 

Khi buôn bán hàng lậu đi vào thoái trào
khiến nhiều chủ hàng điêu đứng, Lương Thu
Liễu nhanh chóng chuyển đổi công việc làm
ăn, thành lập công ty Đại Phong Thu chuyên
về lĩnh vực hàng tạm nhập tái xuất. Đến khi
lực lượng chức năng đấu tranh mạnh mẽ với
hàng lậu, rất nhiều chủ hàng phá sản, thậm chí
đi tù, thì lĩnh vực tạm nhập tái xuất trở thành
huyết mạch kinh tế trọng yếu của Ải Bắc, cô ta
đường đường chính chính trở thành một
doanh nhân được người người ca ngợi, gia tài
cũng cứ thế mà phình lên khôn xiết kể. Cái tên
Liễu Tiền Tấn được ra đời từ đó.

Song, tiền không phải là điều duy nhất
làm nên tên tuổi của Lương Thu Liễu, điều
khiến cô ta trở nên khét tiếng chính là bản lĩnh
và trí tuệ gần như đã trở thành huyền thoại.
Nghe nói, khi còn chỉ là một kẻ gánh hàng lậu
vượt biên gặp phải cướp, cô ta đã một mình
đối mặt khiến những kẻ ác bá phải chùn tay.
Khi bị những kẻ cậy quyền thế giở trò đồi bại,
cô ta không ngại cho cả nhà hắn “rớt đài”, mãi
mãi không ngóc đầu lên được. Đến khi dấn
thân vào lĩnh vực hàng tạm nhập tái xuất, rất
nhiều người muốn làm nhưng không đủ tiền
tài và uy tín để thuyết phục chính quyền địa
phương, Liễu đã đến gặp thẳng Chủ tịch tỉnh
nhưng không phải để thuyết phục mà là đề
nghị. Ai cũng tưởng kẻ vuốt râu hùm sẽ có kết
cục bi thảm, không ngờ công ty Đại Phong
Thu lại thuận lợi khai trương, thịnh đường
phát triển và Liễu Tiền Tấn cũng trở thành
khách quen của giới chức chính quyền. Khi bị
đối tác đố kỵ thuê đầu gấu dằn mặt, cô ta đã
đuổi hết nhân viên ra ngoài, đóng cửa công ty
một mình bình thản đối mặt với ba mươi gã
côn đồ. Kết quả, không những cả Liễu Tiền
Tấn và công ty bình yên vô sự, mà số đầu gấu

này còn quay giáo trở cờ, đầu quân làm bảo
kê cho cô ta. Ba lần đối mặt với Công an, hai
lần bình yên vô sự đã là chuyện không tưởng,
lần thứ ba, Liễu còn khiến một Điều tra viên
tài ba nhất nhì Ải Bắc phải xin chuyển công
tác. Ngay cả cử nhân kinh tế xuất sắc từng tu
nghiệp nước ngoài, được rất nhiều công ty
săn đón cũng cam tâm tình nguyện làm thư
ký quèn cho Liễu, v.v... Những câu chuyện
đồn thổi đó đã khiến Liễu Tiền Tấn trở thành
một bà trùm đầy quyền lực, một huyền thoại
bất bại, vậy nên không ai tin cô ta lại dễ dàng
bị bắt như vậy.

Nhưng đến ngày thứ hai, giới “săn tin” đã
có nhiều nguồn chứng thực. Hiện nay Liễu
đang bị giữ tại trụ sở Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ
Công an và bị thẩm vấn bởi những điều tra
viên kỳ cựu nhất trong lĩnh vực kinh tế. Dư
luận lại một phen chấn động, nhưng không
phải vì Liễu Tiền Tấn gặp rắc rối với pháp luật,
nói cho cùng đó cũng không phải là lần đầu
tiên, mà họ tò mò muốn biết ai là người có đủ
bản lĩnh động đến vị đại gia có quyền lực và
tầm ảnh hưởng nhất nhì vùng biên ải này.

- Còn ai vào đây nữa, chính là Đại tá Cao
Xuân Tùng, người từng ba lần thua Liễu Tiền
Tấn nên đã lập lời thề, không bắt được cô ta
không trở lại vùng biên! - Mấy người trong
giới thạo tin lập tức tổ chức bàn tròn thảo luận
sôi nổi.

- Đại tá Cao Xuân Tùng? Có phải Phó
Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế ba không
“Không nhân nhượng, không thương lượng,
không lùi bước” không?

- Ấy, đâu chỉ là “Ba không”, nghe nói sau
khi xin chuyển về Bộ Công an, ông ta toàn
xung phong làm những vụ khó nhằn để trau
dồi năng lực, chỉ sau một thời gian ngắn đã
được mệnh danh là Tùng Mặt Sắt vì khui ra
được rất nhiều vụ buôn lậu và gian lận thương
mại trên khắp cả nước.

- Hoành tráng vậy mà lại từng bại trận
trước Liễu Tiền Tấn sao?

- Khi đó ông ấy mới chỉ là một điều tra
viên quèn, giờ không giống như ngày trước
nữa, Liễu Tiền Tấn gay go to rồi.

- Cũng chưa chắc, ngày đó ông ta là cảnh
sát quèn thì Liễu Tiền Tấn cũng chỉ là một cô
sơn nữ. Trước Đại tá Tùng từng có rất nhiều
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người muốn hạ bệ cô ta, nhưng chẳng phải
cuối cùng đều thân bại danh liệt đấy sao?

- Nhưng lần này có đơn tố cáo công ty Đại
Phong Thu lợi dụng hoạt động tạm nhập tái
xuất để buôn lậu về tận trung ương, nếu
không nắm chắc phần thắng, Đại tá Tùng dại
gì mà xuất đầu lộ diện?

- Ôi dào, ông không nghe câu “Cái gì
không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng
rất nhiều tiền” à? Những kẻ bị ông ta tóm chắc
là cân chưa đủ nặng, quen chưa đủ rộng, chứ
lần này người ta là Liễu Tiền Tấn, Tiền Tấn đấy,
mặt sắt hay mặt gì thì cũng phải nhũn thôi.

- Tôi không tin cô ta có thể một tay che trời
mãi, lần này Đại tá Tùng chắc chắn sẽ thắng.

- Tôi thì cá Liễu Tiền Tấn sẽ không thua.
Cứ như vậy, cuộc tranh luận càng hăng

hái bao nhiêu, người ta càng nín thở theo dõi
diễn biến sự tình bấy nhiêu. Dù sao, người
phụ nữ ấy cũng là kẻ nắm giữ huyết mạch
kinh tế của vùng đất này, cô ta mà ngã xuống
sẽ khiến nhiều kẻ vui mừng nhưng cũng rất
nhiều người bị đe dọa miếng cơm manh áo.
Họ hồi hộp, họ lo lắng, không khí căng thẳng
bao trùm khắp nơi, tưởng chừng như chỉ một
câu nói, một cái nhấc tay của người phụ nữ
ấy cũng đủ làm nên một cơn địa chấn.

Vậy mà lúc này, người có bản lĩnh làm
chao đảo cả vùng biên rộng lớn thênh thang
ấy lại vui vẻ nghe người khác kể về lời đồn
bên ngoài, giống như nghe một câu chuyện
phiếm hoàn toàn chẳng liên quan đến mình.

- Nếu không nghe tin đồn, tôi cũng không
nghĩ là mình lợi hại như vậy đấy, cậu có nghĩ
thế không?

- Hoàn toàn không, vậy nên tôi rất hy vọng
cô sẽ thành khẩn khai báo tất cả những hành
vi sai phạm của mình, thưa cô Lương Thu
Liễu, hay tôi phải gọi là Đại gia Liễu Tiền Tấn?

Người thanh niên trẻ tuổi trong sắc quân
phục màu xanh lá mạ có vẻ mặt hoàn toàn
tương phản với sự ung dung thoải mái của
người phụ nữ trước mặt. Thậm chí, Đại úy Hà
Xuân Vũ không giấu được ánh mắt tóe lửa và
sự phẫn nộ trong lời nói của mình.

Chương 2

Mùa thu miền Bắc mát mẻ lạ lùng. Trong
khi các tỉnh miền Trung, miền Nam, dù đã

bước vào đông, thời tiết vẫn còn oi nóng, thỉnh
thoảng lắm mới có một đợt rét nhẹ thì mùa thu
miền Bắc đã mang theo cái lạnh se se thơ
mộng tràn ngập khắp đất trời. Nhưng ở một
vài nơi, dù bên ngoài heo may lồng lộng thổi,
không khí vẫn hầm hập sục sôi, giống như
phòng làm việc của Cục Cảnh sát kinh tế Bộ
Công an lúc này chẳng hạn. Đại úy Hà Xuân
Vũ đang mặc bộ quân phục xuân hè màu
xanh lá mạ, điều hòa trong phòng chạy hết
công suất, vậy mà anh vẫn mặt đỏ phừng
phừng, mồ hôi rịn ra trên trán.

- Tôi hỏi lại lần cuối, cô có khai nhận
không?

Anh siết chặt tập hồ sơ cố gắng gìm giọng
nhìn thẳng vào người đối diện.

Đó là một người phụ nữ đẹp, nhưng không
phải cái đẹp theo tiêu chuẩn mặt V-line, số đo
ba vòng căng đét của mấy cô hot girl thời hiện
đại, mà là nét đẹp cổ điển với vóc người đậm
đà, cân đối cùng khuôn mặt tròn vành vạnh
như trăng rằm. Có lẽ vì vậy mà nước da trắng
muốt của cô ta càng thêm trơn mịn, tự nhiên,
khuôn ngực cũng tăng thêm một phần sức
sống, phập phồng sau làn áo ren dung dị, hài
hòa. Mới nhìn qua có lẽ ai cũng nghĩ đây là một
người phụ nữ giản dị, nhưng tìm hiểu kỹ mới
biết chiếc áo cô ta mặc kiểu dáng giản đơn
nhưng chất liệu vô cùng cao cấp, mỹ phẩm chỉ
vẻn vẹn vài ba món nhưng đều giá trị cả gia tài.
Có lẽ vì sử dụng toàn những đồ cao cấp như
thế nên người phụ nữ này nhìn thế nào cũng
không giống một người đã quá bốn mươi, chỉ
có đôi mắt phượng dài sắc sảo là hiện rõ ánh
nhìn của một người từng trải, đã kinh qua nhiều
sương gió. Tất cả hòa trộn lại tạo nên một vẻ
đẹp vô cùng đặc biệt, vừa rực rỡ, quyến rũ vừa
toát ra khí chất cao ngạo, quyền uy - Vẻ đẹp
của một Bà Trùm!

Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi cô ta
dùng thái độ của một kẻ đứng ở trên cao, bình
thản đáp lại sự nóng nảy, tức giận của Đại úy Vũ.

- Xin lỗi, nhưng tôi cũng nhắc lại lần cuối
là tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói gì.

- Đừng có giả vờ! Cả thành phố này đều biết
cô là bà trùm buôn lậu tai tiếng nhất vùng biên.

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì pháp luật
Việt Nam đã quy định, muốn kết tội một người
phải có chứng cứ xác thực, nếu không sẽ
thành vu khống đấy.
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- Vu khống ư? - Vũ càng tức giận. - Các
doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo cô, chúng tôi
cũng nắm được sổ sách, tài liệu rồi.

- Cậu cứ đùa, nếu thật là vậy thì họ đã
kiện thẳng ra tòa chứ việc gì phải qua công
an? Các cậu cũng tống cổ tôi vào tù chứ sao
còn phải ở đây bắt người ta khai báo?

- Cô!...
Ánh mắt Vũ càng tối sầm lại. Anh biết cả

tuổi đời và kinh nghiệm sống mình đều không
thể so được với người phụ nữ này. Khi anh
mới là một đứa trẻ, cô ta đã nổi tiếng khắp cả
vùng biên, khi anh bắt đầu chập chững vào
ngành Công an thì cô ta đã là một đại gia ít
người sánh nổi. Nhưng dù có thế nào thì cô
ta cũng không được phép xem thường anh,
tuyệt đối không.

- Đừng quá tự tin, chỉ cần Đoàn thanh tra
được thành lập thì những thứ đó cũng không
quá khó để tìm ra đâu.

- Phải vậy không? Theo tôi nhớ thì mấy
năm trở lại đây Tỉnh và Trung ương đã cử
không ít Đoàn thanh tra đến làm việc với công
ty của tôi và đều góp phần chứng minh Đại
Phong Thu trong sạch đấy.

Vũ không đếm xỉa đến sự mỉa mai của
Liễu, cười nhạt đáp.

- Lần này Đoàn thanh tra là do chúng tôi
đề xuất, đảm bảo không có ai quen biết hay
liên quan gì đến công ty của cô. Ngoài ra tôi
còn biết rất nhiều người khuân vác hàng thuê
ở vùng biên, là những người biết rõ hoạt động
Đại Phong Thu hơn bất kì ai khác. Để xem lúc
họ chịu đứng ra làm chứng rồi cô còn lớn lối
được không?

Cuối cùng thì nét mặt của Liễu Tiền Tấn
cũng có chút thay đổi. 

- Xem ra lần này cậu nhất quyết dồn tôi
vào đường cùng?

- Phải thì sao? Chẳng lẽ cô nghĩ mình có
thể một tay che trời được mãi?

Người phụ nữ mỉm cười nhìn anh bình
thản, nhưng ánh mắt thì lóe lên điều gì đó thật
nguy hiểm.

- Tôi chỉ biết khi cậu còn là một đứa trẻ thì
tôi đã lăn lộn buôn bán rồi, nếu không vì nể
mặt “người gánh hàng lậu” đó, cậu nghĩ mình
có thể ngồi đây nói chuyện với tôi sao?

“RẦM!” Vũ không thể kìm chế hơn được
nữa, phẫn nộ đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt
người phụ nữ đối diện.

- Khốn kiếp! Không được phép nhắc đến
chị tôi! 

Người phụ nữ nhếch mép.
- Cậu không muốn nhắc hay sợ mọi

người biết số tiền nuôi mình lớn khôn từ đâu
mà có?

- Cô...
Trong đời Vũ chưa từng chịu đả kích như

vậy. Ai nói câu đó anh cũng có thể bỏ qua,
nhưng người phụ nữ này thì không thể, tuyệt
đối không! Nhưng ngay trước khi Vũ mất kiểm
soát, một giọng nói trầm ấm, đầy nội lực đã
vang lên.

- Ấy, đừng thấy tôi không ở đây mà bắt
nạt lính của tôi thế chứ!

Đó là một người đàn ông trung niên mặc
quân phục với quân hàm Đại tá, tuy đã xấp xỉ
tuổi năm mươi nhưng thân hình rất cân đối,
rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh vẫn phảng phất
vẻ anh tuấn, cương nghị ngày xưa. Đó chính
là Đại tá Cao Xuân Tùng, thủ trưởng trực tiếp
của Đại úy Vũ. Vũ còn chưa kịp phản ứng ông
đã mỉm cười: 

- Cậu đi làm việc của mình đi, ở đây để tôi
được rồi.

Vũ thoáng miễn cưỡng nhưng rồi cũng
đành phải rời đi, không khí căng thẳng cũng
tan dần theo bước chân chàng Điều tra viên
trẻ. Đại tá Tùng bước vào, vui vẻ rót một chén
chè xanh mát mắt và đẩy về phía Liễu.

- Cô thật là, đã biết tính cậu ấy rồi còn đùa
như thế...

Liễu cười đón lấy chén nước không hề
khách khí:

- Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu tôi chứ, anh
thừa biết ai làm việc với tôi đều gặp kết quả
ấy mà vẫn cố tình đẩy cậu ta ra, rõ là muốn
mượn tay tôi “chỉnh” lính hộ mình còn gì.

Trong cả cuộc đời buôn bán kinh doanh,
Liễu Tiền Tấn đã vô số lần phải đối mặt với các
cơ quan đại diện cho pháp luật, nhưng những
lần khó khăn nhất đều là đối đầu với vị Đại tá
này. Tuy ngoài mặt cả hai đều lịch sự hòa hoãn,
nhưng chỉ có họ mới biết cuộc đấu tranh giữa
mình và đối phương đang khốc liệt thế nào.
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- Tôi hoàn toàn không có ý đó, là tại bà
trùm Liễu Tiền Tấn quá lợi hại thôi. 

- Anh cũng tin vào những lời đồn thổi sao?
- Có lửa thì mới có khói, trừ khi cô dám

khẳng định Đại Phong Thu tuyệt đối không hề
sai phạm.

Liễu cười nhạt:
- Dưới kính hiển vi của các anh làm gì có

công ty nào sạch trong như nước? 
- Có sạch trong hay không chúng ta đều

biết. Đây là cơ hội cuối cùng, nếu thành khẩn
cô còn có thể được hưởng khoan hồng của
pháp luật.

- Chỉ có tội phạm mới cần hưởng khoan
hồng, tôi chỉ cần Nhà nước tạo điều kiện để
phát triển kinh tế thuận lợi mà thôi.

Đến lúc này thì không khí hòa hoãn giữa
cả hai đã hoàn toàn biến mất. Đại tá Tùng
thẳng thắn lật ngửa ván bài.

- Xem ra chúng ta không thể nào tìm
được tiếng nói chung, vậy thì chỉ còn cách đối
đầu bằng pháp luật.

Liễu cũng đứng dậy nhìn thẳng vào Đại tá
Tùng không khoan nhượng:

- Vậy thì tôi cũng không khách sáo, nếu
lần này các anh không tìm được sai phạm của
Đại Phong Thu, tôi nhất định sẽ kiện đến cùng
để đòi lại những tổn thất về uy tín và kinh tế
mà công ty phải chịu.

Cả hai người cùng ngừng lại, chỉ có ánh
mắt là tóe lên ánh lửa, cuộc chạm trán đầu
tiên sau 14 năm của họ đã lâm vào ngõ cụt.
Bất giác, Liễu buột miệng:

- Nếu điều đấy trở thành sự thật, anh có
hối hận vì ngày đó từng tha cho tôi không?

Đại tá Tùng bất ngờ, câu hỏi của Liễu
bỗng chốc kéo ông ra khỏi hiện thực ngột
ngạt trước mặt, trở lại thời điểm 14 năm về
trước. Khi đó, trong một khu rừng hoang
vắng câm lặng, một người phụ nữ nhỏ bé
đến đáng thương nhưng vẫn đứng thẳng
ngoan cố kiên cường. Hoặc có thể là còn xa
hơn nữa, trong buổi đốt lửa trại giao lưu giữa
hai chi đoàn thanh niên, có một cô nữ sinh
với đôi mắt phượng sắc sảo, thông minh vô
cùng. Tất cả đều hiện ra rõ nét, mát lành như
chỉ mới hôm qua. 

Ánh mắt Đại tá Tùng dịu đi đôi chút.

- Sẽ không, bởi khi đó người tôi giúp là
một phụ nữ mưu cầu sinh kế đáng cảm thông,
chứ không phải là một bà trùm.

Đó là lần đầu tiên trong suốt buổi nói
chuyện, không, có lẽ là trong tất cả những lần
đối đầu với lực lượng Công an mà Liễu Tiền
Tấn cảm thấy trái tim mình thắt lại. Đại tá
Tùng thì khẽ thở ra:

- Buổi làm việc hôm nay cả hai ta đều
không đạt được mục đích của mình, nhưng
trước khi kết thúc, tôi muốn hỏi lại cô một câu:
Hiện giờ Liễu có hạnh phúc không?

Liễu thêm một lần nữa khựng người và
ánh mắt thoáng mê mang. Cô hiểu điều Đại
tá Tùng muốn nói, nhưng đôi khi hiểu câu hỏi
không đồng nghĩa với việc có được câu trả lời.

- Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ nói cho anh!
Nói rồi cô ta gật đầu thay lời chào rồi

nhanh chóng rời đi.
Liễu vừa ra khỏi trụ sở Cục Cảnh sát kinh

tế đã có một chiếc Ranger Rover đời mới nhất
đợi sẵn. Từ trên xe, một người đàn ông còn
khá trẻ, khuôn mặt điển trai, nam tính cùng
dáng người cân đối, rắn chắc khiến người
khác dễ nhầm là vệ sỹ chứ không phải trợ lý
đắc lực nhất của cô. Đó chính là Hoàng Trung
Hải, chàng thủ khoa kinh tế của hai trường đại
học trong và ngoài nước, được rất nhiều
doanh nghiệp danh tiếng mời chào nhưng lại
từ chối để về làm thư ký quèn cho Liễu. Có
người nói anh vì ngưỡng mộ, có người nói là
vì trả ơn, nhưng hầu hết đều cho rằng số tiền
lương nhận được vượt quá sức tưởng tượng
mới là lý do chính khiến Hải cam tâm phục
tùng như vậy. 

- Giám đốc vẫn ổn chứ?
Hải có thể nhìn thấy ánh mắt bà chủ mình

đong đầy ký ức, nhưng rất nhanh đã trở lại
bình thường. Liễu bước lên xe, lấy từ trong túi
ra một chiếc điện thoại đang để chế độ ghi
âm. Hải không khỏi tiếc nuối:

- Nếu Đại tá Tùng không kịp thời xuất hiện
thì chúng ta đã thu được chứng cứ rất có lợi
từ tay Đại úy đó rồi.

Liễu bật cười:
- Nếu dễ dàng thế thì ông ấy đâu còn là

đối thủ lợi hại nhất của tôi nữa!
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- Giám đốc nói phải, vậy bây giờ chúng ta
sẽ đi đâu?

- Về Ải Bắc đi, tôi muốn ghé thăm nhà một
chuyến. 

- Thăm nhà ư? - Hải kinh ngạc nhìn qua
kính chiếu hậu. - Nhưng Ải Bắc cách thủ đô
quá xa, lỡ Công an lại triệu tập Giám đốc thì
sao? 

Liễu cười khẩy lấy từ trong túi xách ra một
tờ giấy, phe phẩy: 

- Cậu nghĩ tôi mất mấy ngàn đô mua cái
bệnh án này để làm gì? Trong đây đã ghi rõ
tôi mắc bệnh tim phải điều trị ít nhất là một
tháng, trong thời gian đó dù là ai muốn gặp
cũng chỉ có thể đợi thôi.

Hải bất ngờ rồi thầm khâm phục, quả
nhiên là bà chủ mà anh đã chọn, ngay cả cách
này cũng có thể tính ra. Hải không băn khoăn
gì nữa, nổ máy lăn bánh về nơi Liễu nói, để
lại phía sau một vị Đại tá vẫn thâm trầm, lặng
lẽ nhìn theo.

* * *
Chân Mây là thị trấn, cũng là tên của một

trong những huyện có đường biên dài nhất
tỉnh Ải Bắc. Nơi đây vốn là một vùng cao, bốn
bề là rừng nên chỉ cần phóng tầm mắt sẽ thấy
những thảm màu xanh trải dài hút mắt. 

Chiếc Ranger Rover khoan thai dừng lại
trước căn biệt thự xây theo kiến trúc Pháp. Từ
20 năm trước, đây vẫn là dinh thự bề thế, lộng
lẫy nhất thị trấn vùng cao bé nhỏ này, cũng là
nơi duy nhất khiến cho chủ nhân của nó cảm
thấy gần gũi và gắn bó vô cùng.

- Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!
Liễu thoải mái thả lỏng toàn thân ngồi

phịch xuống chiếc ghế salon êm ái. Hải không
vội đáp lại mà lặng lẽ nhìn ra chiếc cửa sổ lớn.
Bên ngoài, hoàng hôn đang rải ánh nắng sáng
vàng thẫm cả một khoảng trời.

- Tôi lại thấy nơi này ngoài cũ kỹ ra thì
chẳng có gì là tốt cả.

- Cậu nói gì cơ?
Hải giật mình bừng tỉnh, vội chối:
- Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi Giám đốc

còn cần gì nữa không thôi?
Liễu nhìn cậu một chút như thể cân nhắc

rồi lắc đầu:

- Mấy hôm nay phải cùng tôi đối phó với
Đại tá Tùng chắc cậu cũng mệt mỏi rồi, cứ
thoải mái nghỉ ngơi đi, không cần để tâm
những chuyện khác đâu.

Thoải mái nghỉ ngơi? Hải nhìn bà chủ của
mình không giấu được vẻ lạ lẫm. Trong thời
điểm dầu sôi lửa bỏng này, nếu là người khác
chắc đã vô cùng hoảng loạn hoặc điên cuồng
tìm giải pháp, vậy mà bà chủ của anh còn tâm
tình chạy về Ải Bắc thăm nhà và bảo thư ký
nghỉ ngơi. Rốt cuộc thần kinh cô làm bằng
thép hay lâm vào đường cùng nên nghĩ quẩn
rồi? Dù rất muốn hỏi câu đó nhưng anh biết,
một khi người phụ nữ này đã quyết định thì
ông trời cũng không thay đổi được. Vậy nên
anh đành lặng lẽ rời đi. 

Liễu thì bình thản bước đến mở toang
cửa sổ, gió mạnh mẽ ùa vào như muốn
dùng hơi thở của mùa thu khỏa lấp tất cả
mọi khoảng trống trong phòng và trong cả
trái tim cô.

“Nếu điều đấy trở thành sự thật, liệu anh
có hối hận vì ngày đó từng giúp đỡ tôi không?”

“Sẽ không, bởi khi đó người tôi giúp là một
phụ nữ mưu cầu sinh kế đáng cảm thông, chứ
không phải là một bà trùm”.

“Tôi muốn hỏi lại cô một câu. Hiện giờ
Liễu có hạnh phúc không?”

“... có hạnh phúc không?”...
Đã rất lâu rồi không ai chất vấn cô như

thế.
Đã rất lâu rồi không có người đào xới

quá khứ của cô lên như vậy, khiến cho rất
nhiều kí ức tưởng chừng đã bị lãng quên
đột ngột quay về, khiến cho cảm giác chua
xót, bi thương bị chôn chặt suốt bao tháng
năm dài lại trào lên không thể nào kiểm
soát được.

Không ai sinh ra đã là Bà Trùm, càng
chẳng có người nào muốn mình làm giàu
bằng con đường bất chính, tất cả đều là do số
phận an bài mà thôi.

Và cứ thế, lời nói của cố nhân giống như
cơn gió, quét qua tâm trí cô, vút bay lên tầng
trời xanh thẳm, sà xuống hàng liễu ở bên kia
bờ hồ, đánh thức một miền kí ức rồi bắt đầu
rì rào kể những chuyện ngày xưa...
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Tích xưa
Ông Hoàng Văn Páo - nguyên

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Chủ tịch Hội Di sản văn
hóa Lạng Sơn cho biết: Chợ Kỳ
Lừa được hình thành từ thế kỷ
XVII, gắn liền với tên tuổi của Đốc
trấn Thân Công Tài. Khoảng năm
Nhâm Tý 1672, ông được trọng
dụng, bổ nhiệm lên Lạng Sơn làm
Phó tướng nhận chức Đô đốc
Đồng tri giúp việc trấn giữ biên
thùy. Trong những năm làm quan
ở Lạng Sơn, ngoài việc chăm lo
phòng thủ Đoàn thành, giữ gìn biên
ải, Thân Công Tài nhận thấy tầm
quan trọng cũng như vị trí thuận lợi
trong việc mở mang thương trường
giao lưu buôn bán của Lạng Sơn
và chính ông là người khởi xướng
trong công cuộc này.

Nhân dân địa phương vẫn
truyền tụng rằng Thân Công Tài là
người đã cho san đồi, bạt đất mở
mang thành 7 con đường và lập nên
7 phường cho phố chợ Kỳ Lừa, tạo
cho trấn lỵ Lạng Sơn một khu buôn
bán phồn vinh, tấp nập, giúp cho
dân chúng trao đổi hàng hóa thông
thương xuôi ngược và qua lại biên
giới. Nhờ đó mà một vùng đồi gò
hoang vu rậm rạp, dân cư thưa thớt
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Phố đi bộ Kỳ Lừa
Ghi chép của Nguyễn Duy Chiến 

Náo nức mua bán đặc sản ở phố đi bộ Kỳ Lừa.

Những ngày đầu đông nơi ải Bắc, nhất là dịp cuối tuần, du khách thập phương và
người dân bản địa tản bộ đến phố Kỳ Lừa chung tiếng sli, lượn, nơi có nhiều hoạt động
văn nghệ, ẩm thực rộn ràng, nồng ấm.  

Bấy lâu nay, mỗi khi nhắc đến Xứ Lạng, mọi người đều nhớ đến câu ca dao “Đồng
Đăng có phố Kỳ Lừa/Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh...” với lời gọi thiết tha về miền
đất biên cương địa đầu của Tổ quốc. Nơi đây hội tụ nét văn hoá, giao thương kinh tế
của nhiều tộc người Lạng Sơn, chiếm vị trí quan trọng trong đời sống, tiềm thức của
nhân dân địa phương. 

ở mạn Bắc Đoàn thành nhanh chóng trở thành điểm
quần cư của nhiều tộc người, một cửa ngõ buôn bán
sầm uất, thu hút cả thương nhân ngoại quốc vào kinh
doanh. Và cũng nhờ đó mà người đời sau được biết đến
phố chợ Kỳ Lừa, một địa danh mà sau này trở nên nổi
tiếng ở vùng ải Bắc.

Truyền thuyết dân gian kể rằng, khi ở Xứ Lạng Thân
Công Tài có nuôi một đôi lừa rất khôn. Chúng được thả
rông, ngày ngày sang núi Kỳ Cấp ăn cỏ, chiều lại bơi
qua sông Kỳ Cùng về với chủ ở Đèo Giang (phía Nam
thành phố ngày nay). Song, từ ngày phát rừng mở chợ
thì đôi lừa đi đâu mất không về. Tìm không thấy mà cũng
không có dấu hiệu là đã chết. Người ta lấy làm ngạc
nhiên gọi là đôi lừa kỳ lạ, vì thế lấy ngay mấy chữ Kỳ
Lừa đặt tên cho chợ. 



năm 2019 có 3 triệu lượt khách đến
xứ Lạng, trong đó có hơn 2 triệu
lượt khách đến thành phố Lạng
Sơn. Tuy thế, thành phố chưa có
không gian vui chơi gắn với dịch vụ
thương mại phục vụ người dân và
giữ chân du khách. Nhằm tạo điểm
nhấn cho một thành phố trẻ năng
động, khai thác lợi thế về du lịch,
dịch vụ, thương mại, tạo không gian
văn hóa, giới thiệu sản vật địa
phương tới đông đảo du khách vào
ngày cuối tuần, Ủy ban nhân dân
thành phố triển khai xây dựng phố
đi bộ Kỳ Lừa. Đây là nhu cầu thiết
thực đáp ứng mong mỏi của nhân
dân và khách du lịch khi đến Lạng
Sơn và cũng là định hướng trong
việc khai thác có hiệu quả ngành
kinh tế ban đêm của thành phố
Lạng Sơn trong thời gian tới.

Theo bà Diệp, phố đi bộ Kỳ
Lừa được khởi công xây dựng từ
tháng 6 năm 2020. Trong giai đoạn
1 (từ nay đến tháng 10/2021),
không gian phố đi bộ trải rộng trên

các tuyến đường: Lê Lai, Lương
Văn Tri, Trần Quốc Toản, Bắc Sơn
và khu vực quanh chợ Kỳ Lừa với
tổng chiều dài 1300 mét. Thành
phố đã khẩn trương thực hiện
chỉnh trang hạ tầng, trang trí nhằm
tạo không gian sinh động của phố
đi bộ như: Cải tạo, nâng cấp vỉa
hè, thực hiện bó dây điện, dây cáp
viễn thông, thảm nhựa mặt
đường. Đồng thời, bổ sung hệ
thống điện chiếu sáng, lắp đặt
màn hình led, cổng chào, đèn
trang trí, lắp đặt camera an ninh,
hệ thống loa truyền thanh, hệ
thống wifi.
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Nhiều hoạt động văn nghệ, giao lưu tại phố đi bộ .

UBND thành phố Lạng Sơn công bố và trao quyết định thành lập lớp truyền dạy,
thực hành hát then, đàn tính cho 50 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trên địa bàn. Lớp học diễn ra trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 21/11/2020 tại phố đi bộ
Kỳ Lừa.

Ông Hoàng Văn Páo giới thiệu thêm: Chợ Kỳ Lừa có
nhiều gian, nhiều dãy, bày nhiều loại hàng hoá từ nhiều
nguồn đưa đến. Các mặt hàng bán ở chợ rất phong phú,
song chủ yếu là nông - lâm sản như: mộc nhĩ, nấm
hương, các mặt hàng thổ cẩm, sản phẩm của các nghệ
nhân người Tày, Nùng, Dao, Kinh sinh sống trong vùng.
Đặc biệt hồi và thuốc lá, hai sản vật của người bản địa.
Tuỳ theo mùa mà các loại hoa quả được bày bán như:
đào, lê, quýt, mận. Người miền xuôi mang đến những
nông cụ như: lưỡi cày, cuốc, liềm...

“Ngoài ra, các thương gia đến từ Trung Quốc sang
mang vải vóc, nông cụ đến “đối lưu” sản vật của Xứ Lạng
mang về nước. Từ khi có sự thông thương hàng hóa giữa
hai nước Việt - Trung, chợ Kỳ Lừa không họp theo phiên
nữa mà mở suốt các ngày, phục vụ cho nhân dân và du
khách gần xa. Hàng hoá trong chợ cũng phong phú hơn,
chủ yếu là các sản phẩm nhập từ Trung Hoa. Song, phiên
chợ Kỳ Lừa vẫn in sâu trong tiềm thức mỗi người dân Xứ
Lạng như một nơi giao lưu, gặp gỡ, một trung tâm văn
hoá hơn là trung tâm kinh tế’. Ông Páo nói.

Náo nhiệt với phố đi bộ
Bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

thành phố Lạng Sơn chia sẻ: Những năm gần đây, khách
du lịch đến với thành phố Lạng Sơn nói riêng, tỉnh Lạng
Sơn nói chung năm sau cao hơn năm trước, tính riêng



“Chúng tôi đã thành lập Ban quản lý và 7
Tổ giúp việc, ban hành quy chế, nội quy phố
đi bộ. Bố trí các bãi đỗ xe, xây dựng phương
án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi
trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa
cháy. Chính vì vậy, ngay từ đêm 16 tháng 10
khai trương phố đi bộ có hàng ngàn du khách
và nhân dân địa phương đến chung vui,
thưởng thức. Thời gian tới, từ 18 giờ đến 24
giờ các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần
sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn văn hóa,
văn nghệ đường phố, trò chơi dân gian, bày
bán các mặt hàng lưu niệm, ẩm thực, các sản
phẩm nông sản riêng có của Xứ Lạng. Điều
đáng mừng là sau hơn một tháng đi vào hoạt
động, mỗi tối đã có trên 12000 lượt du khách
đến tham dự, tạo nên sự đông vui, náo nhiệt
chưa từng có”. Bà Diệp chia sẻ.

Chúng tôi hòa mình vào dòng người trên
phố đi bộ Kỳ Lừa. Nơi đây, quả là tấp nập,
khách đến tham quan, trải nghiệm tuyến phố
đi bộ, thưởng thức các tiết mục đặc sắc: Ca
múa nhạc, múa lân, khiêu vũ, Flashmob cùng
các tà áo phảng phất mùi chàm xanh. Tiếng
hát Sli, lượn, đàn tính rộn vang, lôi kéo lòng
người.

Bà Trần Bích Hợp, hơn 70 tuổi, sinh sống
lâu năm tại phố chợ Kỳ Lừa phấn khởi cho biết:
Bên cạnh những sản vật sẵn có như hạt dẻ,
lợn quay, vịt quay cùng các món ăn vặt nổi
tiếng Lạng Sơn thì các huyện trong tỉnh cũng
mang đặc sản địa phương mình tham góp, bày
bán như hồng không hạt Bảo Lâm (huyện Cao
Lộc), bánh chưng đen (huyện Bắc Sơn), na,
khẩu sli (huyện Chi Lăng), thạch đen (Tràng
Định) thu hút khách đến mua, thưởng thức.
Người Tày, Nùng có câu “pây lỉn háng” tức là
đi chơi chợ, đi mừng chợ. Đi chợ cũng là dịp
giải trí, các thanh niên nam, nữ có cơ hội để
tìm bạn, giao lưu tâm tình. Vậy nên, khi đến với
phố đi chợ Kỳ Lừa, mọi người sẽ chào đón bạn
bằng những câu hát, giao duyên mặn nồng. 

Đêm dần về khuya, phố chợ Kỳ Lừa vẫn
còn đông người nán lại trò chuyện, thăm thú.
Những ngõ phố còn vương lại câu Sli, câu
lượn của từng tốp trai làng, gái bản đối đáp
qua lại...
(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)

Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
Không biết đâu xa, lời nói đẹp ấy rất
đúng với hoàn cảnh của Vi Thị Tuyến.

Vì khó sinh nên chị được đưa từ bệnh viện
huyện Lộc Bình ra bệnh viện tỉnh. Chưa kịp
mừng đứa con trai vừa được các bác sĩ cứu
chào đời thì đại hạn tai biến sau sinh ập đến,
Tuyến bị băng huyết không cầm. Máu dự trữ
trong bệnh viện đã hết, cả nhà nội ngoại theo
chị đi sinh, không ai cùng nhóm máu. Đang
khi tất cả đều lo lắng gần như mất hết hi vọng
vì chỉ còn ít phút nữa thôi có máu cũng khó
cứu được sản phụ. Vừa lúc ấy vô tình chàng
trai “Ngày lễ hội xuân hồng” của chúng ta đi
qua. Nghe tiếng lao xao ngoài hành lang
phòng huyết học, theo bản năng của một
thành viên Câu lạc bộ hiến máu, anh dừng lại
hỏi mọi người:

- Có chuyện gì đấy ạ?
- Chúng tôi cần máu cứu người
- Nhóm máu gì thế?
- Máu A.
- Tôi cho. - Chàng trai nói một câu gọn lỏn.
Dòng máu thắm đỏ của anh đã cứu sống

người mẹ trẻ đang cận kề cái chết trong gang
tấc. Hôm đó nhằm ngày 22 tháng 4 năm 2018.
Từ đó chàng trai Sầm Ngọc Thanh Cảnh,
thành viên Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện
có thêm một gia đình. Vợ chồng chị Tuyến gọi
anh là cậu Cảnh. Nhà bất kể có việc gì vui là
lại điện bảo cậu vào chơi. Lúc thằng con tròn
hai tuổi, vì dịch Covid-19 chị để con ở với
chồng, cất công cùng em cậu ruột xuống tận
thôn Pò Lim, xã Vân Nham, Hữu Lũng thăm
cha mẹ và gia đình cậu Cảnh. 

Cảnh sinh ngày 30 tháng 4 năm 1995.
Cách đây bốn năm, trong một lần xuống Hà
Nội thăm nhà bác ruột, cậu theo người chị họ
vào hiến máu ở Viện huyết học Trung ương.
Lần đầu tiên nhìn thấy người ta hiến máu để
cứu người cần tiếp máu duy trì cuộc sống.
Lần đầu tiên cậu biết thế nào là mắc bệnh tan
máu bẩm sinh. Nhìn người bệnh đặc biệt là
các em bé xanh xao gày còm ngơ ngác, yếu
đến không bước nổi vì thiếu máu, Cảnh nghĩ
thầm “Sao mình khỏe mạnh như thế này lại
không hiến máu cứu người nhỉ?”. Không dám
nói cùng ai nhưng ý nghĩ ấy luôn ám ảnh cậu. 
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Tháng 8 năm 2016, Cảnh bước chân vào
trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn, học hệ Trung
cấp. Ngay lập tức cậu tình nguyện trở thành
hội viên hiến máu tình nguyện trong Câu lạc
bộ của nhà trường. Hôm ấy, ngày 4 tháng 1
năm 2017, lần đầu tiên dự “Lễ hội xuân hồng
ngày chủ nhật đỏ” tại trung tâm thành phố, cậu
hồi hộp lắm, mong nhanh chóng đến lượt
mình, xem khi bị lấy máu người sẽ như thế
nào. Ồ, thì ra nó chẳng làm sao cả. Nghỉ một
lát, Cảnh rụt rè hỏi anh bác sĩ: “Em cho máu
lần nữa được không anh?”. Người  thầy thuốc
nghe không rõ cúi xuống hỏi lại. Phải lắng
nghe đến lần thứ hai anh mới hiểu lời Cảnh:
“Không được em à, 84 ngày nữa mới được
cho máu nhắc lại. Chịu khó chờ nhá!”. Nói
xong bác sĩ vui vẻ vỗ vai cậu thanh niên nhiệt
huyết rồi mỉm cười. 

Cảnh là một thanh niên nhiệt huyết và
vạm vỡ. Thế nhưng khi biết con hiến máu
tình nguyện cha mẹ cậu rất lo. Bố không nói
gì chỉ có mẹ bảo: “Cho máu cứu người là tốt
rồi. Nhưng con vừa khỏi bạo bệnh. Bố mẹ
sợ lắm.”

Tốt nghiệp lớp 12, Cảnh không đi thi đại
học nghĩ rằng, đại học ngon thì mình không
với tới, đại học làng nhàng thì khi ra trường
chẳng kiếm được việc làm. Cần việc làm kiếm
sống, vun vén kinh tế gia đình, việc gì cũng
được. Ở nhà Cảnh luôn giúp đỡ bố mẹ việc
nặng nhọc đồng áng, điều hành máy xay xát.
Khi nông nhàn, ai bảo ở đâu có công việc là
cậu nhận. Một lần làm mái tôn cho người ta
cậu đã bị ngã từ tầng ba xuống. Không còn
nhớ mình ngã như thế nào và vì sao mình
may mắn chỉ bị chấn thương sọ não nhẹ. Bất
tỉnh khi được cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức.
Không biết gì, trong suốt thời gian điều trị ở
bệnh viện Lạng Sơn. Hai mươi bảy ngày sau
mới tỉnh lại, chỉ biết giọng nói mình ngọng

nghịu khó khăn không rõ lời. Nhớ đến đây tự
dưng anh chàng “chủ nhật đỏ” của chúng ta
lại liên hệ đến phi công người Anh mắc Covid-
19. Cảnh chỉ sống như thực vật mất cả thẩy
có một tháng, ông ta trên dưới ba tháng gì đó,
tỉnh dậy phải tập đứng, tập đi, tập suy nghĩ
nhớ lại mọi chuyện như một đứa trẻ vậy. Đúng
là mình nằm đấy chỉ thở không biết gì chẳng
sao, còn cha mẹ anh chị người thân trông
nom ngóng chờ phút giây con tỉnh lại, hoặc
vĩnh viễn sống thực vật, thật kinh hoàng, thật
đau đớn  không sao tả nổi. Bố mẹ lo cho mình
là phải mà. Cảnh động viên mẹ: “Con biết
mình khỏe đủ sức hiến máu, bố mẹ yên tâm.
Càng cho máu đi con càng thấy khỏe hơn.
Thật đấy!”.

Mẹ cậu chỉ còn biết nhìn con âu yếm
nhưng lại buông nhẹ hơi thở dài.

Hai năm học xong Trung cấp Y, Cảnh học
thêm chứng chỉ phục hồi chức năng và tiếp tục
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Sầm Ngọc Thanh Cảnh tham gia hiến máu tại
hành trình đỏ Lạng Sơn năm 2020



học liên thông Cao đẳng Y tại
trường. Cậu có ước nguyện là
học xong sẽ kiếm được việc
làm, nếu không sẽ rủ bạn mở
phòng phục hồi chức năng
cho những bệnh nhân tai biến,
những bệnh nhân nặng cần
người trông nom tại nhà, hoặc
tại bệnh viện như giờ cậu
đang làm. 

Công việc trông nom,
chăm sóc người ốm nặng
không khó nhưng vất vả
nặng nhọc và bẩn thỉu, thiếu
chút tình người không làm
được. Nhất là còn thanh niên
chưa vợ như Cảnh, một
thanh niên cao ráo hoạt bát,
sẵn sàng nhảy múa ca hát
vui chơi cùng đồng đội. Có
thể nói, một chàng trai khá
bảnh và rất đàn ông lại có thể
một lòng chăm sóc từng bữa
ăn, lật trở, thay quần áo, tắm
rửa, dọn vệ sinh cho người
trọng bệnh với một trách
nhiệm không thể chê trách. Ai
tin, nếu như không có một
tấm lòng. Bởi đã là người
bệnh thì vô cùng khó tính,
người nằm liệt thực vật vất
vả theo một kiểu, người liệt
nhưng tỉnh táo, người bị tai
nạn gẫy chân gẫy tay, người
bệnh gầy nhỏ đã đành, có
bác nặng hơn 80 kg, người
dễ tính, người khó đăm đăm
suốt ngày cau có quát tháo…
đều phải chịu đựng, phải
phục vụ. Cha mẹ nhiều lần
khuyên cậu về quê quản cái
máy xay, đỡ việc đồng, việc
rừng, nhưng Cảnh không
muốn xa Câu lạc bộ hiến
máu tình nguyện, cũng mong
tự kiếm sống bằng chính khả
năng. Cậu không thấy công
việc mình đang làm vất vả,
không thấy hổ thẹn, không
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Sầm Ngọc Thanh Cảnh nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020

mặc cảm thua kém bạn bè. Rất vui khi mỗi lần cho máu cứu
sống được ai đó. Không cần biết đó là ai, nhưng chắc chắn có
người cần dòng máu hiến dâng của cậu. Thế là đủ. 

Kể từ “Lễ hội xuân hồng ngày chủ nhật đỏ” lần đầu tiên
của Cảnh, ngày 4 tháng 1 năm 2017 cho đến nay Sầm Ngọc
Thanh Cảnh đã có nhiều lần tự nguyện hiến máu. Không chỉ
hiến ở Lạng Sơn, cả thẩy 8 lần cậu tự một mình về Hà Nội đến
Viện huyết học Trung ương, hiến tặng máu khi cậu thấy đủ sức
khỏe và đã qua 84 ngày. Một mình rong ruổi đi, một mình rong
ruổi về. Tiền túi bỏ ra mua xăng, bữa ăn đạm bạc quán ven
đường mà lòng phơi phới vui, mà đầu óc thanh thản không
vẩn vơ nghĩ ngợi. 

Đoàn viên thanh niên Sầm Ngọc Thanh Cảnh 25 tuổi đời,
bốn năm tham gia Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện ở Lạng
Sơn, cậu là hội viên duy nhất cũng là người duy nhất đại diện
cho nhiều người tham gia ngày “Lễ hội xuân hồng” trong toàn
tỉnh được tham dự “Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn
quốc” trong tháng 6 năm 2020, Đại hội Thi đua yêu nước toàn
quốc năm 2020, được nhận Bằng khen của Bộ Y tế Việt Nam
tôn vinh thành tích chỉ thời gian bốn năm Sầm Ngọc Thanh
Cảnh đã 21 lần tình nguyện hiến máu nhân đạo. Đến hôm nay,
anh đã thực hiện được nguyện vọng của mình là trở thành kỹ
thuật viên phục hồi chức năng trong một bệnh viện. Dù giờ đã
xa quê hương cả trăm cây số, đến ngày đúng thời gian hiến
máu, Sầm Ngọc Thanh Cảnh vẫn về chi hội tại Lạng Sơn, thực
hiện ước nguyện hiến giọt máu đào tươi thắm của mình, để một
cuộc đời nào đó được ở lại với nhân gian vô vàn tươi đẹp và
trân quý.



Ởthôn Sơn Hồng, bà con rất quý mến
gia đình ông Hoàng Trọng Dũng, một
gia đình luôn đi đầu trong phong trào

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ông
Dũng là người dám nghĩ dám làm, có công
đưa cây mận cơm, mận lai táo và hồng không
hạt Bảo Lâm về trồng, phát triển rộng trong
thôn từ năm 1997 đến nay, mang lại hiệu quả
kinh tế cao. Ông và gia đình nhiều lần được
nhận Giấy khen và Bằng khen của các cấp
chính quyền.

Từ cổng chào của thôn Sơn Hồng đi thêm
3 kilômét, qua quãng đường bê tông khá rộng
hai bên là những thửa ruộng lúa chín vàng
ngan ngát đưa hương và qua cánh rừng thông
cao lớn xanh ngút ngàn đan xen những cây
sấu mới trồng là đến Nhà Văn hóa thôn Sơn
Hồng nhỏ xinh đứng trên đỉnh dốc. Tiếp tục đi
thêm 100 mét, rẽ phải xuống con dốc bê tông
ngoằn ngoèo, uốn lượn chỉ vừa đủ một xe máy
đi, hai bên là những vườn mận, vườn hồng,
vườn đu đủ sai lúc lỉu, vượt qua thung lũng, đi
hết con dốc cao là đến nhà ông Hoàng Trọng
Dũng. Nhà ông Dũng nằm ở cuối thôn Sơn
Hồng, căn nhà hai tầng rộng rãi có thế tựa
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Xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn là xã đầu tiên của huyện Cao Lộc đạt
chuẩn nông thôn mới vào năm 2015. Từ trung tâm thành phố Lạng Sơn đi theo đường
tỉnh lộ 4B, qua cầu Khuổi Sát, rẽ trái là tới địa phận thôn Sơn Hồng, một thôn thuộc xã
Gia Cát có 70 hộ dân với 346 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Nùng. Đời sống của bà
con trong thôn Sơn Hồng chủ yếu dựa vào nông lâm nghiệp (sản xuất nông nghiệp
chiếm 95%). Hơn mười năm trở lại đây, nhân dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ, đời sống của bà
con ngày càng được cải thiện. Được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc
và Đảng ủy, chính quyền xã Gia Cát trong chương trình xây dựng nông thôn mới, kết
hợp với việc nhân dân hiến đất làm đường và đóng góp công sức xây dựng cơ sở hạ
tầng, bộ mặt của thôn đã có nhiều thay đổi. 

Mô hình nhà sàn, ao cá, vườn hồng
của gia đình ông Hoàng Trọng Dũng



lưng vào núi, có rừng lát, rừng
thông che chở, mặt hướng nhìn ra
thung lũng mướt xanh những cây
hồng, cây mận, cây lát hoa, hồ cá,
vườn lan và dòng suối nguồn trong
veo suốt bốn mùa cung cấp nước
cho trang trại.

Ngay trước cửa nhà ông
Dũng là cây hồng hai mươi ba
năm tuổi quả to mọng sai trĩu
cành, khách đến thăm nhà ông
đều ghé lại chụp ảnh bên cây
hồng này, ông tâm sự: “Đây là
cây mồi của gia đình tôi đấy. Cây
này, quả to hơn hẳn các cây
hồng khác, hương vị thơm ngon,
ngọt sắc hơn cả. Có lẽ là nhờ
được cha tôi trực tiếp chăm sóc.
Cha tôi trồng cây rất mát tay,
nhưng mấy năm nay chân yếu
rồi, đi phải chống gậy đếm lần
từng bước, nên chỉ có thể chăm
nom được cây hồng này thôi, còn
dưới vườn dốc cao ông cụ không
xuống được”. Gia đình ông Dũng
hiện có bốn nhân khẩu, gồm ông
Hoàng Văn Thổ sinh năm 1946 -
người cha đáng kính, người cựu
dân công hỏa tuyến đã có gần
năm mươi năm tuổi Đảng, hai vợ
chồng ông Dũng và cậu con trai
Hoàng Văn Khởi sinh năm 1994
mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự
tại Đồn Biên phòng Hữu Nghị tỉnh
Lạng Sơn. Hai cô con gái của ông
Dũng đều học xong chuyên
nghiệp và xây dựng gia đình riêng
ở xa. Ông Hoàng Văn Thổ là
đảng viên cao tuổi, tuy chân tay
yếu nhưng đầu óc còn rất minh
mẫn, ông luôn dạy con trai Hoàng
Trọng Dũng và các con cháu phải
cần cù lao động, tích cực học hỏi,
sống có nề nếp, phép tắc, đề cao
chữ tín, phải đặc biệt quan tâm
đến việc noi gương Bác Hồ.
Chính vì thấu hiểu sự tâm huyết
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Ông Hoàng Trọng Dũng đang kiểm tra sâu bệnh
cây hồng không hạt Bảo Lâm

của cha mà ông Hoàng Trọng Dũng không ngừng học
hỏi, phấn đấu và nhiều lần nhận được Giấy khen, Bằng
khen về các nội dung “Thi đua yêu nước”, “Dân vận”,
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”.

Ông Dũng từng có lúc lúng túng vì người con trai
Hoàng Văn Khởi sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông
và hoàn thành nghĩa vụ quân sự lại mong muốn được
theo bạn bè cùng trang lứa đi làm công nhân ở các khu
công nghiệp dưới xuôi, hay đi xuất khẩu lao động sang
các nước khác. Ông phải tìm cách thuyết phục, phân
tích thiệt hơn để Khởi thấy rằng, đi làm công nhân hay
ra nước ngoài lao động cũng chỉ là làm công cho người
ta, trong khi gia đình sẵn vườn ruộng, có hiểu biết khoa
học kỹ thuật, có tiềm năng kinh tế, trang trại đang trên
đà phát triển mà nhân lực lại thiếu, lúc cao điểm vẫn phải
thuê thêm hàng chục nhân công, vậy thì tại sao không ở
lại để làm giàu trên chính quê hương mình, xây dựng
kinh tế địa phương theo hướng hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn. Dù làm cán bộ, làm kỹ thuật, làm kinh
doanh, hay làm nông dân, thì thước đo giá trị chính là
sự thành công của bản thân và uy tín với xã hội, chỉ cần
tâm huyết, say mê ắt sẽ ngày càng phát triển. Bằng



những lí lẽ chân thành mà thuyết phục ấy,
ông Hoàng Trọng Dũng đã “dân vận” thành
công con trai mình và nhiều thanh niên khác
ở lại địa phương làm ăn, cống hiến cho quê
hương Xứ Lạng. 

Gia đình ông Hoàng Trọng Dũng có
truyền thống làm nông - lâm nghiệp từ nhiều
đời nay, đời này qua đời khác đều miệt mài
gây dựng cơ nghiệp. Ông Dũng được thừa
hưởng từ gia đình hơn 20 héc ta đất. Có sẵn
đất đai, vợ chồng ông Dũng bảo ban nhau
chăm chỉ làm lụng, ngay từ những năm chín
mươi trồng được 17 héc ta rừng thông, đến
nay đã cao lớn cho thu hoạch. Gia đình ông
còn trồng được hơn 100 cây lát hoa, dự tính
chăm sóc mươi mười lăm năm nữa mới đến
kỳ khai thác. Trồng cây gỗ là xác định lâu dài,
phải mất 15 đến 20 năm mới bắt đầu cho thu
hoạch, nên gia đình vẫn chăm chỉ làm ruộng,
trồng rau, nuôi lợn, nuôi gà, vịt để lấy ngắn
nuôi dài, tận dụng lá rau già để chăn nuôi, rồi
dùng phân của vật nuôi đem ủ hoai để chăm
bón cho cây trồng. Năm 1994, qua bạn bè
giới thiệu, ông Dũng tìm hiểu đem cây mận
cơm và mận lai táo về trồng. Hợp đất, hợp
khí hậu, cây mận phát triển tốt chỉ vài năm
đã bói quả, đến nay mận là nguồn thu tương
đối ổn định của gia đình ông. Giống cây ông
Dũng mang về trồng cũng được nhân rộng
lên trồng trong toàn thôn, giúp bà con dần cải
thiện và nâng cao đời sống. Có thu nhập ổn
định từ ngay chính vườn nhà, bà con thôn
Sơn Hồng rất phấn khởi, mỗi vụ thu hoạch
đều có nhà mang biếu ông Dũng vài cân
mận, cân hồng, dẫu biết vườn nhà ông đang
sẵn. Bà con trong thôn cùng nhau chia sẻ
thành quả của gia đình, so sánh chất lượng
giữa các vườn để từ đó điều chỉnh cách
chăm sóc, thu hái được tốt hơn, ngày một
nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao giá
trị cây trồng. 

Hồng không hạt Bảo Lâm là đặc sản
nông sản bản địa của Lạng Sơn, được trồng
ở xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
từ nhiều đời nay, nổi tiếng từ rất lâu nhưng
đem đi trồng nơi khác không phải nơi nào
cũng hợp. Hồng Bảo Lâm được ưa chuộng

bởi vị ngọt, thơm, giòn mà không có hạt. Vỏ
quả hồng trơn bóng, dáng quả hơi thuôn dài,
có bốn đến sáu rãnh kéo dài từ cuống đến
giữa quả, mặt cắt ngang hình hoa thị tám đến
mười hai cánh đều nhau. Bà con thu hái khi
quả đã thật già, vỏ lên ánh vàng, đem ngâm
nước khoảng bốn ngày đêm thì hồng chín.
Quả hồng chín có màu ngả vàng, thịt quả
mịn, có hạt cát đường màu đỏ hoặc vàng
cam. Ông Dũng cho biết, năm 2020 hồng
không hạt Bảo Lâm loại một có giá bán
khoảng 60 đến 65 nghìn đồng một kilôgam.
Những quả hồng được xếp vào loại một phải
đạt được các tiêu chuẩn thơm ngon, ngọt
sắc, giòn, sạch (không lạm dụng thuốc tăng
trưởng và thuốc bảo vệ thực vật), thu hái phải
nhẹ nhàng, nâng niu để không bị bầm dập,
khi gọt hết vỏ ra thịt quả phải vàng cát mịn,
không bị đốm. Ngoài trồng hồng không hạt
Bảo Lâm và mận lai táo, gia đình ông Hoàng
Trọng Dũng còn trồng cây cóc, bưởi năm roi,
cam đường, quýt, măng tây, rau màu để tạo
sự phong phú cho vườn nhà, tăng thêm thu
nhập. Nghiên cứu các sách khoa học, ông
Dũng tự chế thuốc trừ sâu bọ sinh học bằng
cách ngâm ủ chuối chín với đường cát cho
lên men, khi phun sẽ pha chế phẩm thuốc trừ
sâu sinh học với tỉ lệ nước hợp lý và phun
đều khắp cây cối, rau màu. Nhờ vậy, rau, hoa
quả vườn nhà ông đảm bảo ngon, sạch, hàm
lượng dinh dưỡng cao, bán được giá, thường
có khách đặt hàng ngay từ khi chưa thu
hoạch. Năm 2019 - 2020, ông Dũng đầu tư
gần bốn trăm triệu để kè bờ suối, xây dựng
phong cảnh nhà sàn - ao cá - vườn lan nối
tiếp với vườn hồng, làm nơi tiếp đón các
đoàn khách về tham quan, hầu như tuần nào
trang trại của gia đình ông Dũng cũng có
khách ghé thăm và học hỏi, ông đang phấn
đấu để tương lai phát triển trang trại xanh của
gia đình thành một điểm đến sinh thái.

Năm ấy, thật tình cờ, cơ duyên hồng
không hạt Bảo Lâm đến với Hoàng Trọng
Dũng, trong một lần vào thăm nhà dì ở xã
Thạch Đạn, thấy vườn nhà dì có mấy cây
hồng chín vàng ươm, Dũng được mời ăn thử
và mê luôn. Quanh thôn dì ở, nhiều nhà khác
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cũng trồng hồng, Hoàng Trọng Dũng cất
công trở đi trở lại nhiều lần để tìm hiểu về
hồng không hạt Bảo Lâm, say sưa tìm hiểu
kỹ thuật trồng, chăm sóc rồi xin mua cây
giống mang về. Thương quý tấm lòng nhiệt
thành của ông, bà con xã Thạch Đạn không
bán mà tặng ông 80 cây giống này. Ông yêu
hồng và chăm cây cẩn thận, tỉ mỉ như chăm
con, 80 cây lớn đều tăm tắp, sau mười năm
thì bói quả, chất lượng quả ngon không thua
kém gì so với quả trồng ở các xã Bảo Lâm
và Thạch Đạn. Hồng nhà ông Dũng cho năng
suất cao, chất lượng thơm ngon, bán được
giá. Tiếng lành đồn xa, vườn hồng của gia
đình ông mau chóng được xã Gia Cát, rồi
huyện Cao Lộc biết đến, khuyến khích ông
và gia đình bắt tay vào mở rộng diện tích
trồng mới với diện tích 2,2 hécta làm mô hình
điểm áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất để người dân tham khảo, học
hỏi. Nhờ sự quan tâm của Đảng ủy và chính
quyền địa phương, gia đình Hoàng Trọng
Dũng có cơ hội tham gia các lớp tập huấn
chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan,
học tập các mô hình kinh tế, các chương
trình dự án về phát triển kinh tế, được ưu tiên
vay vốn từ các nguồn vốn phát triển nông
lâm nghiệp. Gia đình ông phối hợp với Phòng
Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện
Cao Lộc trong việc xây dựng quy trình trồng,
chăm sóc và bảo quản, từ đó tuyên truyền
vận động hội viên trong thôn trồng và phát
triển cây hồng không hạt Bảo Lâm. Ông
Dũng cung cấp cây con giống miễn phí cho
11 hộ gia đình có nhu cầu phát triển cây hồng
không hạt Bảo Lâm với khoảng 900 cây;
được huyện Cao Lộc mời làm báo cáo viên
phổ biến quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc
và bảo quản hồng không hạt Bảo Lâm cho
gần 900 lượt người trong xã Gia Cát và một
số người dân ở xã khác của huyện Cao Lộc. 

Đưa chúng tôi đi tham quan trang trại
của gia đình, ông Hoàng Trọng Dũng tự hào
chỉ cho chúng tôi khoảnh vườn 80 cây hồng
lứa đầu tiên mà ông mang từ xã Thạch Đạn
huyện Cao Lộc về trồng vào năm 1997.
Những cây hồng hai mươi ba năm tuổi đang

ở lứa tuổi đẹp nhất, trổ mã xanh tươi, thân
cây lên màu phấn trắng, quả sai chi chít. Vợ
ông Dũng đang trèo hái hồng, thấy chúng tôi
đến gần liền leo xuống, không quên đem
theo giỏ hồng vừa hái. Bà mời chúng tôi ăn
những trái hồng chín cây căng mọng, ngọt
lừ. Bà cho biết, nếu để chín cây, vỏ quả hồng
chuyển màu đỏ tươi, vị ngọt đậm đà nhưng
thịt quả mềm chứ không giòn như hồng đã
được ngâm. Nhược điểm của hồng chín cây
là hay bị chim chóc sâu bọ ăn, chín không
đồng đều, số lượng ít, không giòn nên trong
thương mại bà con thường thu hái quả xanh
đem ngâm nước cho chín đều. Cuối tháng
Tám đến tháng Chín âm lịch là mùa hồng
Bảo Lâm chín rộ được người dân thu hái,
đến tầm này đã gần hết vụ, chỉ còn một số
cây hồng chín muộn, nhưng chất lượng vẫn
ngọt, ngon.

Ngoài thời gian chăm chỉ ruộng vườn, ông
Hoàng Trọng Dũng và gia đình còn thực hiện
tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động
của địa phương, hưởng ứng phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở
khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”.
Ông bảo ban vợ con xây dựng gia đình hòa
thuận, hạnh phúc, đoàn kết, yêu thương giúp
đỡ bà con xóm giềng. Bản thân Hoàng Trọng
Dũng rất chịu khó tìm tòi, học hỏi khoa học kỹ
thuật, năm 2018 có hơn 160 lượt người đến
gia đình ông tham quan mô hình sản xuất
nông nghiệp, ông đã tận tình truyền đạt những
kiến thức, kinh nghiệm của mình cho mọi
người, qua đó sản lượng hồng tăng hai đến
ba lần, giúp nhiều hộ nông dân xóa đói giảm
nghèo. Ông Dũng chia sẻ, gia đình ông mỗi
năm thu nhập từ hồng không hạt Bảo Lâm
khoảng 200 triệu đồng, thu nhập từ cây mận
cơm và mận tam hoa khoảng 60 triệu đồng,
thu nhập từ trồng rau mầm và chăn nuôi
khoảng 180 triệu đồng, thu nhập từ khai thác
nhựa thông, rừng khoảng 300 triệu đồng. Tính
ra, bình quân thu nhập của gia đình đạt 160
triệu đồng trên một người một năm, đối với cư
dân nông nghiệp, nông thôn thì đây quả là một
con số đáng mơ ước. Ông chia sẻ với bà con
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nông dân bài học kinh nghiệm đúc kết được
qua mười lăm năm: Thứ nhất, thường xuyên
tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa
học kỹ thuật, đi tham quan các địa phương,
hộ gia đình để học tập thêm kinh nghiệm về
cách trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh;
Thứ hai, thường xuyên thăm vườn để phát
hiện sâu bệnh, nắm bắt quá trình sinh trưởng,
phát triển của cây để có biện pháp phòng trừ,
chăm sóc đúng thời gian; Thứ ba, ứng dụng
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm
sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo quản hồng
không hạt Bảo Lâm; Thứ tư, tuyên truyền, vận
động, hướng dẫn, giúp đỡ, chuyển giao và
chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân tích lũy
được phổ biến cho các hộ gia đình cùng thực
hiện; Thứ năm, từ kinh nghiệm học được qua
các đợt tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ
thuật, tham quan học tập thì bản thân cũng
phải dám nghĩ dám làm.

Ông Đặng Đức Sơn, Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gia Cát rất
phấn khởi khi nhắc đến Chi hội trưởng Chi
hội nông dân thôn Sơn Hồng, Tổ trưởng Tổ
hợp tác phát triển sản xuất hồng không hạt
Bảo Lâm: “Với vai trò của người Chi hội
trưởng, Tổ trưởng, ông Hoàng Trọng Dũng
luôn xứng đáng là một tấm gương chăm chỉ,
tiến bộ. Năm 2006, ông Dũng đại diện bà con
trong xóm xin được chính quyền cấp cho xi
măng, ông Dũng bỏ tiền mua máy trộn bê
tông, huy động bà con góp công sức làm
đường bê tông dài hơn 2 kilômét từ ngoài
đường liên thôn về tận xóm. Ông cùng với
chính quyền thôn, xã tích cực vận động bà
con hiến đất, đóng góp tiền và công sức xây
dựng đường bê tông liên thôn”. Do làm tốt
công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp
hội viên nên các thành viên Chi hội Nông dân
thôn Sơn Hồng luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau
phát triển kinh tế. Thực hiện Đề án 24-
ĐA/HNDTW của Hội Nông dân Việt Nam về
việc Xây dựng Chi hội nghề nghiệp, tổ hội
nghề nghiệp, ông Dũng phối hợp với Hội
Nông dân khảo sát nhu cầu của hội viên

trong việc thành lập tổ hội nghề nghiệp trồng
cây Hồng không hạt Bảo Lâm thôn Sơn
Hồng. Ông chủ trì, phối hợp với một số thành
viên thành lập “Hội sở thích phát triển cây
hồng không hạt Bảo Lâm”, nay là “Tổ hợp tác
phát triển sản xuất hồng không hạt Bảo Lâm”
với tổng số 23 thành viên chính thức và rất
nhiều thành viên không chính thức. Từ năm
2019 đến hết tháng 6 năm 2020 “Hội sở thích
phát triển cây hồng không hạt Bảo Lâm” xây
dựng thành công 6 mô hình kinh tế vườn
hồng không hạt Bảo Lâm, cá nhân ông
Hoàng Trọng Dũng đóng vai trò không nhỏ
trong việc cung cấp cây giống và phổ biến,
hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho các chủ
vườn. Dự kiến thời gian tới, “Tổ hợp tác phát
triển sản xuất hồng không hạt Bảo Lâm” sẽ
tiếp tục xây dựng thêm nhiều mô hình vườn
hồng không hạt Bảo Lâm. Ông Hoàng Trọng
Dũng nhiều lần được Ủy ban nhân dân tỉnh
tặng Bằng khen, năm 2019 ông được nhận
Bằng khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy và năm
2020 được Ban Dân vận Trung ương tặng
Bằng khen. Miệt mài lao động sản xuất nông
- lâm nghiệp, hăng hái vận động bà con nhân
dân trong địa phương tham gia phát triển
kinh tế, Hoàng Trọng Dũng xứng đáng là tấm
gương người nông dân điển hình tiên tiến.

Tham quan trang trại của gia đình ông
Hoàng Trọng Dũng, chúng tôi rất bất ngờ khi
bắt gặp những cây mận trổ hoa trắng muốt,
những đóa đào phai khoe màu hồng nhạt
trong sắc nắng lung linh. Mùa đông năm nay
tiết trời ấm áp hơn những năm trước, mới
cuối tháng Mười âm lịch mà nắng đã trải dài
thung lũng, dát vàng lòng suối, hoa mận hoa
đào nở thắm khắp triền đồi, ong bướm tụ về,
những chú chim xinh xắn lích rích gọi nhau
tíu tít chuyền cành. Đâu đó chợt vút lên tiếng
đàn tính hát then dặt dìu trầm bổng. Những
thanh âm róc rách véo von hòa quyện rót vào
lòng người những giọt thanh tao. Nơi trang
trại xanh mùa xuân đã về thật rồi… Mùa xuân
đến sớm.

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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HOÀNG KIM DUNG

Quá mùa mấư
Chài ới, phạ đin quá mùa mấư dá
Phạ lầm bâư mạy lấn lồng tâm
Phja hin slưởn châư hàm slịu slịu
Cáng mạy kheng chóp nó, chóp bâư

Slì phạ tối phjí pác tua cần ái théc
Lầm pặt phjâm noọng lùm lòa thuổn nả
Kẻm nả hồng, năng nựa mjạc mjào
Slẩn tin lục slao khấư phjức

Khau pjái mươi nài khao phjóp
Pjái tềnh toong bá noọng
Pjái tềnh mạy, tềnh bâư
Nài slán chang đét ón
Slán tềnh đuông bjooc mặn khao

Phạ quá mùa mấư ón én
Đây đén pjòi
Tua cần nhảng kha pây sày slì gian
Pây sày slì tông héo nháp
Chay cò slấn tềnh tổng nà
Tềnh rẩy chè kheo síc

Mùa mấư mà thâng tềnh đin tỉ khỏi!

Dịch:

Mùa sang
Trời đất chuyển mùa rồi phải ko anh?
Khi cành cây khẳng khiu ào ào trút lá
Khí lạnh loang ra từ núi đá
Cành cây mốc meo ứ nhựa, ủ chồi

Thời tiết sang mùa se sắt làn môi
Tóc em cứ vờn quanh đôi má
Làn da căng như muốn nứt 
Gót sen hồng khô đi tí chút

Núi hờ hững buông làn sương trắng muốt
Ôm hờ vai em
Khoác hờ trên ngọn cây, nhành cỏ
Luễnh loãng tan trong nắng sớm
Tan trên cánh hoa mận dịu dàng!

Trời sang mùa dịu êm
Nồng nàn
Những con người chạy đua với thời gian
Chạy đua qua mùa cằn cỗi
Gieo niềm tin trên những sá cày
Trên luống chè xanh tinh khôi!

Mùa sang trên quê hương tôi!
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VŨ KIỀU OANH

Đàn tính
Anh nâng chén rượu lên
Nghe nồng nàn hơi thở
Em nâng cây đàn lên
Tơ lòng rung bỡ ngỡ

Này cơn mưa mùa xuân
Bay dạt dào trên lá
Kìa tiếng suối ngàn xa
Reo vui bên ghềnh đá

Tính tẩu so dây rồi
Tay tiên vờn trên phím
Em dạo nốt nhạc then
Trao nỗi niềm ước hẹn

Hơi rượu nhòa mắt cay
Núi rừng xa mờ tỏ
Anh cất lời hát then
Gửi tiếng lòng mong nhớ

Đàn then ai thánh thót
Lời then ai đắm say
Ơi men tình Xứ Lạng
Ru lòng người ngất ngây.

TẠ THU YÊN

Mùa lau chín
Biên ải bây giờ mùa lau chín
Trắng phơ phơ vẫy nẻo ta về
Mặc gió lạnh vô tình xô ngả rạp
Vẫn vùng lên, mềm mại dáng sơn khê

Biên ải mùa lau chín không ngờ
Tôn thêm đẹp quýt Bắc Sơn chín rộ
Đất thấm máu cha ông từng đổ
Giờ nên rừng cây quả trả ơn

Làng văn hóa nếp nhà sàn ấm cúng
Điện sáng đêm đêm không khỏa lấp sao trời
Cây đàn tính dìu câu then, câu lượn
Điệu sli hồn dân tộc bao đời

Đào đơm nụ gọi xuân về tươi đẹp
Thêm thương người canh giữ biên cương
Bông lau trắng theo ta xuôi về phố
Chín nhớ mười mong 

vẫn trắng muốt khiêm nhường.
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NGÔ BÁ HÒA

Khuổi Phụ
Khuổi Phụ xa tít trời mây
ở đây
người Mông hát mỗi ngày
bên chén rượu

Hương quế thơm không gian
cánh rừng xanh thời gian
suối chảy thành nỗi nhớ

Ngày nắng đổ
miếng quế tróc ra ngỡ ngàng
những bàn tay hàng ngày nâng chén
giờ nâng quế nhẹ bâng

Người Mông
ở Khuổi Phụ bao lâu chẳng rõ
giấc mơ dài qua nhiều đời
con đường đã ngắn hơn bước chân

Người Mông
tấm lòng thơm hơn hương quế
cây quế cho họ cuộc đời
giàu lên từ vị cay!



LƯƠNG ĐỊNH

Ngày xuân 
nhớ hội tung còn

Xa quê, Tết nhớ thẫn thờ
Cái thời tít tắp xa mờ núi non

Ngày xuân mở hội tung còn
Má em hồng ửng chẳng son phấn gì

Quả còn ước vọng bay đi
Ta gan ruột cháy, em thì dửng dưng

Thế rồi mưa trắng lòng thung
Thế rồi hội hết tưng bừng… chia xa…

Rồi ta bái biệt quê nhà
Rồi em ván đã người ta đóng thuyền

Hội còn bao lứa nên duyên
Bây giờ người nhớ, kẻ quên lẽ thường

Em mười hai tháng ruộng nương
Ta mười hai tháng phố phường ngược xuôi

Hội còn tiếc nhớ khôn nguôi
Thôi đành lễ vọng quê người cầu may…

PHẠM LỄ HÙNG

Cơm lam
Nắng vàng ươm phố chợ
Mẹ ngồi bán cơm lam
Miệng chào mời niềm nở
Lam chính tay mẹ làm

Nếp nương thơm nắng gió
Nồng nàn hơi sương đêm
Quyện ngọt bùi lạc đỏ
Dịu mát hương tre rừng

Hồn quê theo xuống phố
Đây hình bóng mẹ tôi
Cho con chia hạt bụi
Nâng chiếc ghế mẹ ngồi!

HÀ NGỌC THẮNG

Xuân mà
Xuân mà rẻng rẻng lồm
Mặn tào nhộn boóc phông
Mọi bản dẻ hôn dùng vui vẻ
Gần ké đảy tăng thượng thọ
Slao nàng báo nó pây hội xuân
Lít lít gòn bân slung chang bản
Bại pả a thảo toẹn
Pi quá mà
Xạ rườn đảy công nhận “Nông thôn mấư”
Bản tẩư mường nưa pây tầư ngải roải
Mọi tiêu chí đây miảc sli căn
Hất đây tỏn hoằn xuân pi mấư.
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NGUYỄN BÍCH THUẬN

Kỳ ảo Mẫu Sơn
Mẫu Sơn một ngọn núi cao
Đại ngàn bát ngát dạt dào sắc xanh
Bóng rừng dịu sắc nắng hanh
Bốn mùa bao ngọn gió lành mơn man

Cẩm tú cầu rực đại ngàn
Lời then hòa quyện tiếng đàn du dương
Dồi dào đặc sản quê hương
Gà đồi sáu cựa, ếch hương đồng hành

Cá hồi trên đỉnh non xanh
Nơi đây sơn thủy hữu tình mộng mơ
Bốn mùa núi Mẫu nên thơ
Bồng bềnh mây trắng hững hờ vắt ngang

Bao cô thôn nữ xốn xang
Câu sli, câu lượn như đang bỏ bùa
Búp tay sen giỏi thêu thùa
Dệt nên cảnh sắc bốn mùa lung linh

Đường hoa văn đượm ân tình
Ngời lên sức sống bóng hình ngàn năm
Gọi mời bè bạn lên thăm
Đường cua tay áo xe lăn bánh đều

Mẫu Sơn Xứ Lạng thân yêu 
Bốn phương du khách sớm chiều hẹn lênЉ

NGUYỄN CHI PHƯƠNG

Huyền thoại Xứ Lạng
Núi xa như thế Tiên nằm
Đồi gần như thể dưới chằm rùa bơi
Huyền tích xưa kể: Đất trời
Hồng hoang muông thú với người sống chung
Biết làm rẫy, sống ven rừng
Miền miền quả ngọt, vùng vùng hoa thơm
Một ngày thần núi Công Sơn
Gánh mang sính lễ cầu hôn Chóp Chài
Thấy hôn thê mặt khác người
Gánh lễ vội chạy… lễ rơi dọc đường
Vùng Hoàng Đồng, vùng Phai Luông
Còn bao “chứng tích” những hòn núi rơi
Hang nhũ thạch, có suối trôi
“Người Thẩm Khuyên” vượt núi đồi tiến ra
Ngàn năm di chỉ Mai Pha
Còn lưu dấu tích người xưa sống bầy…

PHẠM ANH VŨ

Mầm biếc
Cuốn lịch mỗi ngày mỗi mỏng
Tuổi ta thì cứ thêm dày
Sáng nay bóc tờ lịch cuối
Ô kìa! 

Mầm biếc đeo cây

Cánh nghiêng
Chậm bước chiều nay thoáng bóng em
Mưa rơi rây rắc nhẹ buông rèm
Dăm đôi én nhỏ ngang song cửa
Chạm sắc đào phai nặng cánh nghiêng.
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Từ ngày 11/12 đến 13/12/2020, HĐND
tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ
chức kỳ họp thứ hai mươi do đồng chí
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường
trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng
chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường
trực HĐND tỉnh chủ tọa đã kết thúc thành
công tốt đẹp.

Tại kỳ họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội (KT - XH) năm 2020, mục
tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Năm 2020
tỉnh Lạng Sơn đối mặt với nhiều khó khăn,
thách thức, chịu tác động không thuận của
tình hình kinh tế thế giới và trong nước; thiên
tai (mưa đá, giông lốc), dịch bệnh, đặc biệt là
đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây ảnh
hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi lĩnh
vực KT - XH và đời sống nhân dân. Trong bối
cảnh đó, với sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám
sát của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung
chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện các giải
pháp kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, tập trung
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh
doanh, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai,
dịch bệnh, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu
kép” theo chỉ đạo của Chính phủ, vừa phòng
chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo
đảm an sinh xã hội. Kết quả, tổng sản phẩm
trên địa bàn (GRDP) năm 2020 của tỉnh ước
đạt 2,09% (mục tiêu là 8,5 - 9%), trong đó
nông - lâm nghiệp tăng 3,06%, công nghiệp -
xây dựng tăng 2,35%, dịch vụ tăng 1,54%,
thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng
2,04%; GRDP bình quân đầu người đạt 43,4
triệu đồng.

Trong chương trình, các đại biểu chia
thành 4 tổ thảo luận, có 41 lượt ý kiến phát
biểu; 7 phiếu chất vấn của đại biểu, tổ đại
biểu. Các ý kiến đều thể hiện nghiêm túc, dân
chủ, thẳng thắn, tập trung có tính xây dựng
cao. Các đại biểu bày tỏ sự nhất trí cao với
các báo cáo, đề án, tờ trình, các dự thảo nghị
quyết trình tại kỳ họp. 

Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua
34 Nghị quyết; cho miễn nhiệm vụ đại biểu

HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
của 4 đồng chí; biểu quyết miễn nhiệm 3 Uỷ
viên UBND tỉnh và bầu bổ sung 4 Ủy viên
UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm các
đồng chí: Vũ Hoàng Quý, Tỉnh uỷ viên, Giám
đốc Sở Tài chính; Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh uỷ
viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đậu
Trường An, Tỉnh uỷ viên, Chánh Thanh tra
tỉnh; Hoàng Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc
Sở Nội vụ.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hoàng Văn
Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ
tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, các đại
biểu HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ
đạo quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.
Đồng thời phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm
của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại
biểu HĐND tỉnh để nâng cao chất lượng kỳ họp;
phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh xử lý tốt các
vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.

Sau kỳ họp này, các tổ đại biểu HĐND
tỉnh tiến hành tiếp xúc cử tri, báo cáo đầy đủ
kết quả kỳ họp đến cử tri toàn tỉnh, tuyên
truyền, vận động cử tri và nhân dân cùng thực
hiện Nghị quyết. Đồng thời, mỗi đại biểu cần
tích cực, chủ động nghiên cứu thực hiện đầy
đủ quyền hạn, trách nhiệm, gương mẫu chấp
hành pháp luật, thực hiện tốt chương trình
hành động đã báo cáo với cử tri, sớm tổ chức
triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh trong cơ
quan, đơn vị mình và vận động nhân dân cùng
thực hiện.

THANH HUYỀN
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Kỳ HỌP THỨ HAI MƯơI HỘI ĐồNG NHâN dâN TỉNH
KHoÁ XVI, NHIỆM Kỳ 2016 - 2021 



MùA THU NĂM 1962
Khoa mục “Tự rèn dụng cụ

để tác nghiệp” do giáo viên Vũ
Đức Phúc hướng dẫn. Bọn lính
trẻ chúng tôi thấy giáo viên tóc
đã muối tiêu, liền phá lễ tiết:
“Báo cáo đồng chí” chuyển
thành “Thưa chú”… “Chúng
con”… Chú nghiêm giọng:

- Trong lớp học của quân
đội, không phải ở ngoài đời mà
chú cháu, bố con…

Cả lớp được thể cười rộ lên.
Chú vui vẻ nói nhỏ nhẹ:

- Đây chỉ có hai cô con gái,
một đứa đã có chồng, bọn quỷ
đông thế này bố biết kén đứa
nào? Cả lớp trật tự, học tốt đã.

Chú mở tủ lấy ra mấy thanh
thép to bằng ngón tay cái, dài
chừng gang tay cho mọi người
xem. Lần lượt chú vùi từng
thanh vào lò than rực lửa, lần
lượt rèn từng cái làm mẫu, rồi chỉ
vào tôi:

- Đồng chí làm trước, mọi
người xem rút kinh nghiệm góp ý.

Tôi nhận hai thanh thép
đắn đo:

- Thưa chú, đây là loại thép gì?
Chú mỉm cười rất hiền:
- Tôi không rõ, thấy nó tồn

trong kho vật tư, lấy về làm học
cụ.

Tôi vùi vào lò than hồng một
thanh thép, còn một thanh để
cạnh lò:

- Chú cho cháu xin ít dầu
nhớt thải.
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HỘI  NGỘ
(Trích hồi ký “Đời thợ” của Trần Đình Nhân - Nhà xuất bản Mỹ thuật, năm 2020)

Minh họa: THANH SơN

- Dầu ở trong can, có cả khay lẫn ống, đồng chí tự lấy
- Chú bảo tôi, chỉ tay vào góc nhà xưởng.

Tôi đổ gần đầy cái ống bơ thịt hộp cao chừng gang tay.
Tôi rèn đã hình thành cái đột, anh em nhắc: “Mũi đột nhỏ
quá rồi!”. Tôi lắc đầu: “Không sao đâu”. Rồi vùi cái đột vào
lò than hồng. Một lát gắp cái đột đang đỏ rực, tôi cắm cái
đột vào ống bơ dầu. Chỉ nghe tiếng “xèo” - khói và mùi khét



của dầu cháy bốc lên trước sự ngỡ ngàng của
anh em học viên. Chú Phúc không nói lời nào,
chỉ nhíu lông mày vẻ suy nghĩ mông lung rồi
lại chăm chú xem tôi rèn cái đục. Phần lưỡi
hơi mỏng, anh em nhắc nhở.

- Mỏng quá rồi, gần thành lưỡi dao…
Tôi lau mồ hôi ướt đẫm cả trán và mặt:
- Anh em cứ yên tâm, chưa xong đâu.
Lần lượt từ cái đột đến cái đục được “tắm”

trong dầu rồi vớt ra. Mũi đột, lưỡi đục được
cắm xuống nền đất ẩm ướt, chờ nguội hẳn.
Từng cái được đặt lên mặt phẳng của đe, tôi
dùng búa tay gõ nhẹ lên phần đầu của mũi đột,
lưỡi đục. Chúng gẫy đầu mỏng, nhỏ trước sự
ngỡ ngàng của anh em học viên. Chú Phúc
nhíu lông mày:

- Đồng chí làm tiếp đi!
- Thưa chú, chờ nguội hẳn đem ra máy

mài hoàn chỉnh là xong. Đầu thép già đã gãy.
Khi mài sẽ sinh nhiệt ủ cho lưỡi đục, mũi đột
ổn định hơn.

Lúc này trên khuôn mặt lộ vẻ bồn chồn
căng thẳng chú hỏi:

- Đồng chí ở nhà đã làm rèn?
- Cháu là thợ điện, đôi khi cũng phải tự

làm dụng cụ đồ nghề của mình.
- Tại sao đồng chí biết cách làm vừa rồi?
- Đây là kinh nghiệm bố cháu chỉ bảo: Khi

chưa biết rõ chất thép, phải làm như thế và
thép tôi trong dầu có độ cứng, ổn định, hạn
chế bị ô xi hóa (han rỉ).

- Quê đồng chí ở đâu?
- Cháu ở Lạng Sơn.
- Cậu người dân tộc?
- Cháu là người Kinh. Bố mẹ cháu lên

Lạng Sơn lâu rồi.
- Trước khi lên Lạng Sơn, ông bà ở đâu?
Anh em xì xào lo cho tôi: “Tại sao chú hỏi

nhiều, dồn dập đến thế?”. Cuộc “đấu khẩu”
này khi nào mới kết thúc?

- Ngày trước bố mẹ cháu ở Hải Phòng. Bố
cháu là thợ nguội sửa chữa máy.

Nét mặt chú tươi lại nửa như chờ đón
điều gì nửa như hồi hộp:

- Xin lỗi, tôi hỏi điều này hơi quá: Ông bà
thân sinh của cậu tên là gì?

- Bố cháu là Trần Đình Su. Tên thường
gọi là Vận, lên Lạng Sơn gọi là Vần - Tài Vần.

Chú không kìm nổi tình cảm nữa, chạy lại
ôm chặt tôi vào lòng, nghẹn ngào:

- Cháu! Cháu của chú đây rồi! Nhờ chiêu
“bí truyền” mà ta nhận ra con cháu.

Anh em từ ngỡ ngàng đến vui mừng, xúc
động quây quần quanh hai chú cháu. Chú như
sực tỉnh qua giấc mộng:

- Đồng chí Nhân là con trai anh kết nghĩa
của tôi. Gần bốn mươi năm rồi anh em chúng
tôi chưa gặp nhau. Chuyện thật mà như mơ.
Các đồng chí làm bài đi. Mình ra ngoài sân nói
chuyện.

Trong xưởng anh em thay nhau rèn trên
ba bộ lò bễ đe búa. Tiếng sắt thép đập vào
nhau choang choang khô khốc, át cả tiếng
người nói cười. Chắc lúc này anh em đang
trao đổi về bài tập thực hành lẫn bình luận về
cuộc tao ngộ kỳ thú của chú cháu tôi.

Nhìn đồng hồ đeo tay, chú đứng dậy,
chúng tôi về xưởng. Người cuối cùng cũng đã
hoàn thành sản phẩm, đang lau khô, ngắm
nghía. Chú xem lần lượt của từng người rồi
nhận xét: “Bài học đạt yêu cầu, nhiều anh em
làm khá đẹp. Một vài anh em lưu ý, làm lưỡi
đục mỏng, khi tác nghiệp dễ bị gẫy, mẻ. Nếu
tôi non chùn lại mất độ sắc. Cách làm của
đồng chí Nhân là một kinh nghiệm quý, không
có trong sách vở, ta dễ làm trong mọi hoàn
cảnh. Ngày mai ta học tôi các loại thép và
thực hành tác nghiệp bằng máy mài, máy
khoan sắt thép”.

Chuyện hội ngộ kỳ thú của chú cháu tôi
không ngờ lan truyền trong đơn vị nhanh đến
thế. Anh em đến chúc mừng. Người thắc mắc,
tò mò hỏi: “Làm sao biết được?”, “Có thật
đúng không?”… Tối hôm ấy Ban Chỉ huy Đại
đội mời chú Phúc, gọi tôi lên mở cuộc “liên
hoan” nhẹ để chung vui. Anh Tiến chính trị
viên mở ngăn kéo:

- Mình còn hai bao Tam Đảo, cả nhà hút
“xả láng” đêm nay.

Cả phòng trò chuyện rôm rả, Đại đội
trưởng không quên nhắc chú Phúc:

- Anh nhớ mọi người có sáng kiến, kinh
nghiệm phải “nhập tâm”, ghi chép cẩn thận
làm bài giảng thêm cho các lớp sau.
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… Tám giờ tối, ai ngồi ở giường người ấy
yên lặng học bài lý thuyết, ngày mai ra thực
hành tác nghiệp máy húc gạt C100. Liên lạc
Đại đội tới đứng bên giường, tôi không biết,
anh vỗ vai:

- Cậu lên gặp Đại đội trưởng, anh ấy
đang đợi.

Tôi mặc áo quân phục, đội mũ chỉnh tề:
- Báo cáo thủ trưởng! Tôi có mặt…
Đại đội trưởng chỉ vào ghế bên:
- Ngồi xuống đây. Làm gì mà nghiêm

túc thế.
Tôi vừa ngồi xuống, chú Phúc cũng bước

vào phòng. Đại đội trưởng Lưu thân mật:
- Mời anh ngồi.
Anh rót nước mời mọi người. Chú Phúc

khen trà ngon đậm đà.
- Chè mộc Thái Nguyên “bà xã” gửi cho

một túi.
Anh Lưu quay sang hỏi tôi:
- Ở Lạng Sơn, cậu có quen biết ai ở Thị

đội, Tỉnh đội không?
- Báo cáo hai thủ trưởng, Tỉnh đội trưởng

Chu và Trưởng ban tham mưu Mã Tòng. Mỗi
lần sang làm việc em thường gặp, các anh
ấy rất quý bọn em. Còn Thị đội trưởng Chí
Thành là anh trai cậu bạn em, coi như anh
em trong nhà.

Đại đội trưởng phấn chấn, vui vẻ:
- Chuyến đi công tác này của anh Phúc

có cậu Nhân dẫn đường, lên làm việc với địa
phương, chuẩn bị cho phân đội thực hiện đợt
dã ngoại dài ngày.

Chú Phúc thật lòng nói:
- Tôi chưa tới Lạng Sơn nên không rõ địa

hình. Đồng chí Nhân nói khái quát xem.
- Báo cáo thủ trưởng, Lạng Sơn có nhiều

núi đá vôi. Khu dãy núi đá Cai Kinh là nơi ta
tổ chức dã ngoại thuận lợi hơn cả, vì nó tiện
đường Quốc lộ 1A và đường tầu hỏa  Hà -
Lạng, cách đơn vị chưa đến một trăm cây số
di chuyển thuận tiện.

Đại đội trưởng chăm chú nghe và có
chiều suy nghĩ cân nhắc kỹ:

- Tôi sẽ báo cáo với Ban giám hiệu trường.
Các đồng chí có thể gợi ý địa phương dành

cho một khu làm thao trường dã ngoại lâu dài
cho các khóa học sau. Anh Phúc cho ý kiến?

- Tôi thấy phương án của anh khả dĩ đấy.
Nhưng anh từ từ hãy báo cáo lên trên, chúng
tôi đi tiền trạm, trở về sẽ báo cáo cụ thể hơn.

- Cũng được! Kết hợp hai chú cháu về
thăm gia đình, một tuần được chưa?

Chú Phúc nhẩm tính:
- Thứ Bảy anh cho xuất phát, chậm nhất

thứ Năm chúng tôi có mặt ở đơn vị.
Thủ trưởng Lưu bắt tay chúng tôi:
- Chốt! Thứ Bảy tuần này đi, thứ Năm

tuần sau về. Các anh có hai ngày chuẩn bị
quân tư trang, giấy giới thiệu và lương thực
dã ngoại.

*
Đoàn tàu hỏa Hà - Lạng hôm ấy kéo hơn

chục toa chạy đều đều lướt qua những cánh
đồng lúa đang hoe vàng, những làng xóm
thấp thoáng trong lùm cây xanh cao vút. Chú
cháu tôi ngồi ngắm cho đã mắt. Đến ga Vôi
đã thấy rõ những đồi đất xanh thẳm làm bình
phong che chắn cho cánh đồng trải rộng quây
quanh làng xóm. Chú Phúc như nhớ về nơi
vợ con đang sinh sống:

- Ở Phú Thọ cô có ba sào ruộng, một bãi
sắn trên đồi sau nhà, chắc mẹ con cũng
đang chuẩn bị gặt hái. Qua vụ này sẽ vào
hợp tác xã.

- Ở trên đấy cô sống ra sao?
- Ba sào ruộng cấy hai vụ tạm đủ ăn, còn

sắn ngô ăn kèm, chủ yếu để chăn nuôi. Tiền
tiêu vặt có cái quán nhỏ bán lặt vặt ở cổng
nhà… Mình đi biền biệt chẳng giúp được gì.

- Lúc nào rảnh, chú cho cháu về thăm cô
và gia đình.

- Đời lính! Nói trước sao được, chú cũng
muốn lắm…

Tàu vượt qua cầu Lường là vào địa phận
Lạng Sơn. Núi cao, rừng già biếc xanh hiện
ra mỗi lúc một rõ. Một bên là núi đá bề thế cao
vút uy nghi hùng vĩ. Một bên là núi đất rừng
già đại ngàn đầy huyền bí. Đan xen giữa núi -
rừng là những cánh đồng lúa, bãi sắn, nương
ngô. Ngăn cách giữa bãi này với nương khác
là những bụi cây hoang dại hay hàng dã quỳ
đung đưa theo gió heo may sớm. Hoa dã quỳ
vàng tươi to như cái bát ăn cơm mùa này
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đang nở rộ, nổi lên trên thảm nhung diệp lục.
Chú Phúc tấm tắc khen:

- Đẹp quá! Đẹp tự nhiên hiếm thấy.
Tôi chỉ vào dãy núi đá trầm mặc thâm u,

hùng vĩ:
- Đây là dãy núi Cai Kinh nối với dãy núi

Bắc Sơn, tạo thành dãy vòng cung núi đá vôi.
Nó là đoạn cuối của mạch núi Hoàng Liên
Sơn. Nơi đây là căn cứ kháng chiến chống
thực dân Pháp của nghĩa quân, dưới sự lãnh
đạo của thủ lĩnh Hoàng Đình Kinh (Cai Kinh).
Nghe nói Hoàng Hoa Thám (Đề Thám) là một
tướng giỏi được cụ Cai Kinh tin yêu… Qua
khu vực này, tiếp đến là Ải Chi Lăng, một cửa
tử quân xâm lược phương Bắc kinh hoàng.
Nhiều tướng giặc đã bỏ xác ở đây, trong đó
có tên tướng sừng sỏ Liễu Thăng cũng bị
chém mất đầu tại trận. Qua Ải Chi Lăng tới
khu Đồng Mỏ, chú quan sát kỹ, nó là điểm
cháu muốn giới thiệu với chú và thủ trưởng
Lưu hôm trước.

Tàu rời ga Đồng Mỏ là bắt đầu tiếp cận
với mỏ đá Đồng Mỏ. Đoạn này nhiều chỗ chạy
sát vào chân núi đá, song song với đường
Quốc lộ 1A.

Tàu giảm tốc độ vì đường lên dốc, lượn
vòng nhiều lại kéo thêm toa xe. Đến gần ga
Bản Thí tàu lại bị tụt dốc, ba lần vẫn không lên
được. Trực ban ga Bản Thí phải điện về ga
Đồng Mỏ xin đầu tàu lên đẩy tiếp sức mới bò
qua dốc. Tàu bị chậm mất hơn hai giờ. Đến
ga Kỳ Lừa trời đã sẩm tối. Đèn sân ga đã bật
sáng để khách lên xuống tàu.

Hai chú cháu bước vào nhà, bóng đèn
điện 25W cuối nguồn vàng vọt mờ nhạt. Căn
nhà vắng ngắt, tôi gọi to:

- Bố mẹ ơi, con về rồi!
Mẹ tôi ở dưới bếp nói vọng lên:
- Con về rồi à? Đi xe nào mà về muộn

thế?
- Tàu bị trôi dốc ở Bản Thí. Thủ trưởng

con cũng về cùng thăm nhà.
Nghe có khách, mẹ đi vội lên nhà:
- Quý hóa quá! Mời ông ngồi nghỉ ngơi.

Con pha nước mời thủ trưởng.
Chú Phúc niềm nở:
- Chào bác! Bác cứ để em tự nhiên.

Bố vào nhà chào khách, đầu vẫn còn bết
nước.

- Xin lỗi anh, tắm cho đôi lợn xong, tắm
nốt cả mình. Nghe tiếng rồi mà vẫn vào
chậm…

Mẹ giục tôi:
- Trong bếp có nước nóng, con lấy ra

chậu thau cho thủ trưởng rửa mặt rồi ăn cơm.
Chú điềm đạm:
- Người nhà cả. Bác cứ gọi em là chú cho

thân.
Bố cầm chén nước mời, mắt nhìn khách

không chớp:
- Tôi thấy anh quen quen, ngờ ngợ chưa

nghĩ ra!
- Anh còn nhớ anh Tân đứng máy xẻ

không?
Bố gật đầu:
- Nhớ, nhớ chứ! Chú Tân ở Văn Ấp. Chú

ấy hy sinh khi đội du kích phối hợp với bộ đội
đánh Tây chống càn. Mà… chú Phúc phải
không? Đúng chú Phúc đây rồi… Mẹ nó ơi!

Mẹ tôi nghe thấy nói đến “chú Phúc” hết
sức ngỡ ngàng, chạy lên nhìn tận mặt, rồi thốt
lên:

- Trời phật linh thiêng dẫn chú cháu nó
gặp nhau, ở cùng nhau… vẫn không nhận
được ra chú cháu?...

- Có! Chú cháu em đã nhận được nhau…
Cũng nhờ ông già này đây - Chú quay sang
ôm chặt lấy bố! – Hai người đàn ông quá vui
mừng trong buổi hạnh ngộ kỳ thú mà chảy
những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn
khô từ lâu, khiến cả nhà xúc động.

Tôi phải nói xen vào để chuyển hướng:
- Chuyện dài lắm! Con đói bụng rồi. Chú

ra rửa mặt rồi vào ăn cơm.
Mẹ định đi nấu thêm cơm, chú ngăn lại:
- Không phải nấu nữa. Trong túi xách kia

toàn bánh mì nhà bếp phát cho chú cháu ăn
đi công tác.

- Cũng được! Tôi rán thêm mấy quả
trứng làm thức ăn - Mẹ tôi cầm rổ trứng gà
xuống bếp.

Cả nhà đang ăn nói chuyện vui vẻ, mẹ để
bát đũa xuống bàn:
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- Tôi đoảng quá! Mải nói chuyện quên
khuấy mất. Thím với các cháu ở đâu? Có
khỏe không?

- Chị biết vợ em là ai?
- Tôi chả biết tỏng! Hai người phải lòng từ

lúc cô Thắm mới mười lăm mười sáu. Sang
nhà chơi tôi còn dạy cách sàng sảy… Tôi theo
ông ấy lên Lạng Sơn, để lại cho cô Thắm quầy
bán gạo cho anh em xóm thợ!

- Vợ chồng em còn mắc một khoản nợ
chưa trả được!

- Cái quầy gạo ấy chứ gì? Quà mừng
cưới tặng chú thím đấy!

- Cảm ơn anh chị. Nhờ quầy gạo ấy cuộc
sống của vợ chồng em được ổn định. Anh em
xóm thợ Cầu Đất vẫn giữ được nếp sinh hoạt
như trước, bớt khó khăn hết tiền, hết gạo - chỉ
có chị bán chịu, có lương anh em mới đem trả.

- Tất cả nhờ bác cả Hoan chỉ bảo, cho
mượn vốn, vợ chồng tôi đâu có dư dả. Mà
cánh buôn chuyến cũng tốt, họ từ Thái Bình,
Nam Định ra giao hàng vài lần tin nhau, giao
hàng lần trước, chuyển sau mới thanh toán
sòng phẳng.

Ở ngoài dậu bông bụt ánh đèn pin loang
loáng.

- Bác Tài ơi! Mời bác lên trụ sở họp dân
phố nghe cán bộ về phổ biến chính sách mới.

Bố ra sân nói nhỏ nhẹ, từ tốn:
- Chú Chuyên báo cáo giúp. Em nó được

nghỉ tranh thủ về chơi, có cả thủ trưởng đơn
vị cùng về. Họp thế nào mai chú nói lại.

- Có khách bác cứ ở nhà. Là chính sách,
dân mình chỉ việc thực hiện…

Bố từ ngoài sân đi vào, chú Phúc ngỡ
ngàng hỏi:

- Lên Lạng Sơn anh thêm nghề tài xế?
Bố vê tiếp “tổ sâu kèn” rồi châm lửa nhả

khói:
- Ấy dà! Nghề ngỗng gì đâu! Mình lắp đặt

xong máy phốt phát, lại sang làm bên nhà
máy đèn. Mấy anh em tài xế quen biết, xe của
họ bị hỏng, mình sửa giúp. Có phụ tùng thì
thay thế, có khi phải tự làm nguội để khắc
phục. Nếu kéo xe về xưởng sửa chữa bị mất
nhiều thời gian, lại tốn kém… Đã gọi là giúp
nhau, mình không lấy công xá. Vui vẻ rủ nhau

đi uống ly cà phê hoặc vào tiệm ăn bữa cơm
tươi vui vẻ là quá rồi. Vì thế mà tình cảm của
anh em thêm thân thiện, cởi mở, bằng hữu
thêm đông.

Rồi bố tôi thủ thỉ kể chuyện cho chú Phúc
nghe:

… Ở xứ rừng núi biên ải này thực sự pha
tạp, người dân tộc bản địa, người Hoa ở bên
Tàu sang mới có, vài chục năm cũng có,
nhiều đời ông cha họ sang làm ăn sinh sống
ở Việt Nam, thành dân tộc Hoa của Việt Nam
cũng đông. Phần đông họ buôn bán, mở tiệm
ăn. Một số chuyên làm nông màu. Người Kinh
ở miền xuôi lên lâu đời, họ là quan chức được
triều đình bổ nhiệm đi biên viễn, mang theo
gia đình vợ con cùng lên. Những tướng quốc
đạo quân đi trấn ải, mãn nhiệm hạn, “đất lành
chim đậu” họ cũng ở lại sinh cơ lập nghiệp, rồi
đưa cả họ hàng, gia đình lên sinh sống, lâu
dần thành dòng họ người dân tộc bản địa. Có
những người vì éo le phải chạy lên sống thay
tên đổi họ, đổi luôn cả dân tộc. Những người
buôn bán giao thương bén duyên miền đất lạ,
ở lại an cư lạc nghiệp. Không ít cư dân ở đây
là những người nghèo khổ tha phương cầu
thực, phu phen được tuyển mộ đưa lên làm
đường, dựng nhà cho quan lại, khai khẩn đồn
điền trại ấp là lớp tận cùng của xã hội.

… Một lần chiếc xe tải của nhà buôn Tài
Và thuê anh Khắc lái bị hư hỏng có tới chục
ngày, mời thợ đến sửa không được. Khắc đến
tìm tôi xem giúp. Gần Tết hàng cần chuyển đi,
lấy về đều bế tắc. Tôi hẹn chiều mai thứ Bảy
mới có thời gian xem máy có gì Chủ nhật sẽ
làm. Khắc sốt ruột ba bốn giờ chiều đã đến
cổng ngồi chờ. Thấy tôi ra Khắc kéo đi luôn.
Qua cửa tiệm cao lâu anh bảo: “Ta vào uống
ly cà phê, ăn miếng bánh. Lát nữa sờ vào máy
tay chân toàn dầu mỡ, lem luốc muốn ăn cũng
ngại”. Mở nắp xe, Khắc quay máy, tôi tai nghe
mắt nhìn để chuẩn đoán “căn bệnh”. Mỗi lần
quay máy nghe ngóng để tìm ra các chi tiết
khả nghi để kiểm tra. Máy không có gì lo ngại.
Điện tìm từ đầu nguồn dây dẫn đến bugi đều
đánh lửa tốt. Tám giờ hơn, Khắc bảo “Muộn
rồi ta nghỉ ăn cơm mai làm tiếp”. Tôi nghĩ để
dở chưa bắt được con bệnh, ăn mất ngon ngủ
không yên giấc, nên tôi bảo “Ta cố một lúc,
túm được nó trói lại, mai làm thịt mới ngủ
yên”, Khắc cười: “Sợ anh đói mệt thôi, cánh
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xế ăn uống thất thường quen rồi”. Tôi lau tay
định vê điếu thuốc sâu kèn. Khắc gạt đi “Có
thuốc bao đây rồi” – Mồm nói chân bước lên
mở ca bin lấy diêm thuốc xuống. Hút điếu
thuốc và suy xét.

Điếu thuốc mới hết già nửa tôi chợt nghĩ
“Có thể nó ở đây!”. Khắc bên ấm trà vừa tới
“Con gì? Nó ở đâu anh?”. “Con bệnh! Tháo chế
hòa khí ra xem”, “Uống chén trà nóng cho tỉnh
táo đã anh. Để em tháo mang xuống anh xem”.

Khắc hì hụi tháo cụm chế hòa khí đem
xuống, tôi thận trọng vặn từng con vít để gọn,
mở nắp lấy từng chi tiết ra xem. Khắc ngồi
bên hồi hộp quan sát. “Tội nó ở đây!” – Tôi
đưa cái kim ba cạnh lên ngang tầm nhìn trước
bóng đèn, đầu tuốc nơ vít chỉ vào mũi kim ba
cạnh. Khắc dịch sát lại: “Nó bị mẻ đầu gãy
vát… Có lẽ tại em. Tháo ra xúc rửa, đánh rơi
xuống nền không để ý”. “Mai cậu đi hỏi sớm,
ai có thì mua dùng. Bí ta phải làm nguội. Nó
nhỏ nhưng phải chính xác, nên khá vất đấy”.

Hôm sau, gần chín giờ sáng, Khắc đến
nhà lắc đầu: “Chẳng đâu có, của ít hỏng cửa
hàng không mua về, nhà xe cũng không ai để
dự phòng”.

Tôi bảo Khắc mang bộ chế hòa khí sang
nhà máy đèn. Tôi sang trước chọn thép, chuẩn
bị lò nhỏ quay tay để rèn kim ba cạnh mới.

Rèn thô thì nhanh, nhưng lấy chính xác
thì lâu: mài giũa đo cặp dài ngắn, dày mỏng
đánh bóng thì hết sức cẩn thận, mất thời gian.
Khi nó đã định vị như bản gốc, mới đến bước
quyết định của vật thể đấy là tôi thép. Tôi già
quá dễ mẻ gãy, tôi non nhanh mòn chóng hư
hỏng, khi nung đỏ vật nhỏ mỏng dễ bị biến
dạng… đòi hỏi sự khéo léo, chính xác của
người thợ.

Anh em cặm cụi mải làm bỏ cả cơm trưa.
Làm xong lắp vào thấy êm rồi, mừng đấy
nhưng vẫn chưa yên tâm. Anh em đèo nhau
về vội để lắp thử máy. Thành – Bại! Cỗ máy
là trọng tài công bằng nhất. Biết là vậy, chúng
tôi mở ra xem xét kỹ càng, thận trọng lắp lại.
Khắc lắp vào máy tôi kiểm tra lần cuối. Khắc
nhảy xuống cầm tay quay trơn một hồi, rồi lên
ấn nút khởi động. Chiếc xe rung lên máy nổ
đều. Chạy galanti hồi lâu rồi nhấn ga máy nổ

ầm ầm. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Ngẩng
lên mặt trời đã khuất sau dãy núi Tam Thanh.

Ông Tài Và thấy xe sửa xong mừng lắm.
Xe nằm đấy, vừa qua ông thất thiệt nhiều,
thiệt đơn, thiệt kép. Thiệt kinh tế đã vậy,
thiệt chữ tín với khách hàng. Họ bị nhỡ phải
đi tìm mối khác… Thiệt này còn lâu mới bù
đắp được.

Mấy ngày sau mọi chuyện đã ổn định. Xe
máy êm ro. Ông Tài Và mời mấy bạn thân,
phần đông là đối tác làm ăn tới dự bữa tiệc
nhỏ, một lý do nữa là “Cảm ơn anh Tài” đã tận
tình giúp đỡ sửa chữa cho xe sớm trở lại hoạt
động và giới thiệu tôi với bạn bè thân hữu.
Ông đưa cho tôi bao lì xì đỏ tươi in chữ Lộc
tỏ lòng thân thiện: “Rất cảm ơn anh Tài” đã
tận tình giúp đỡ. Đây không phải là trả công
đâu. Nói đến công thì phải trả anh gấp nhiều
lần. Gọi là “lộc bất tận hưởng” có tý chút hoa
thơm cùng hưởng mở lối đi lại lâu dài…”
“Cảm ơn thịnh tình của quý ông - Tôi từ chối,
nói tiếp - Ngay từ đầu tôi đã nói với ông và
anh Khắc là làm giúp, may mà thành công. Đã
là giúp thì tôi xin phép không nhận tiền bạc.
Chỉ xin đón nhận tình cảm quý mến tôn trọng
nhau, tình bằng hữu tốt đẹp”. Khắc vỗ tay:
“Đại ca lãng tử! Chúng em là tài xế, anh là Tài
đại ca!”. Tài Và gật đầu tán đồng: “Từ nay anh
là Tài, Tài anh cả của làng tài xế. Không tài
mà thật Tài”.

Lâu ngày mọi người quen gọi mình là Tài,
hay ghép tên: Tài Vần. Cái tên cha mẹ đặt cho
được cất kín. Cho tới ngày ta giành được độc
lập, trong hồ sơ lý lịch mới bổ sung thêm tên
thực: Trần Đình Su. Quê quán: Làng Vọc,
huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tên thường vẫn
gọi là ông Tài - ông Tài Vần - ông bà Tài dễ gọi,
dễ nhớ, mộc mạc thân thương…

Bố tôi ngừng lời kể chờ tôi tráng ấm pha
nước trà mới. Trà ngon gặp bạn hiền tri ngộ,
các cụ được dịp hàn huyên. Cái gạt tàn thuốc
lá đầy đầu mẩu “sâu kèn” trên môi bố vẫn lập
lòe đòm lửa đỏ của điếu thuốc… Nếu không có
cuộc gặp gỡ này, nhiều chuyện kỳ thú như
“giang hồ - nghĩa hiệp”, chuyện tình sử của các
cụ mãi mãi được cất giấu kín trong kho tâm
thức. Mẹ vẫy tay làm hiệu, tôi ra cửa mẹ nói
nhỏ: “Con bắc thang lên chuồng chim bắt đôi
chim ra ràng ở tổ một tầng dưới nấu nồi cháo
ăn đêm, chắc hai anh em vui chuyện tới sáng”.
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Sơn An là một vùng nước
non cẩm tú, núi đá xanh
ngắt, đỉnh núi quanh năm

vương những cụm mây bông
lãng đãng. Bao quanh chân núi
là làng mạc và cánh đồng nối
nhau xa ngút tầm mắt. Mênh
mông đồng và mênh mông nước
bạc mà xưa gọi là vùng chiêm
khê, mùa thối. Song thiên nhiên
cũng khá công bằng. Để đền bù
cho những mất mát vì úng lụt,
nơi đây lại có rất nhiều thắng
cảnh tuyệt vời gắn liền với dấu
tích lịch sử dựng nước và giữ
nước. Từ đó sản sinh ra rất
nhiều hệ thống đền chùa, miếu
mạo, hang động linh thiêng,
huyền bí nên khách thập
phương đến thăm viếng, du lịch
rất đông. Nhờ đó người dân
cũng thêm được khoản thu nhập
phi nông nghiệp khá lớn. Những
năm gần đây, đời sống ngày
càng sung túc, văn minh, trào
lưu du lịch, thực ra là những
cuộc hành hương ngày càng
phát triển. Vùng đất “chiêm khê
mùa thối” này bỗng rộn rã hẳn
lên. Mới trên dưới mươi năm mà
đã có khá nhiều làng lên phố.
Làng Sơn An bây giờ đã thành
thị tứ. Cảnh trong làng, ngoài
phố khá nhộn nhịp. Nhờ vậy mẹ
con bà Tứ cũng đỡ hiu quạnh.
Bà đã  xấp xỉ bảy mươi tuổi
nhưng vẫn mạnh chân, khỏe tay
hơn nhiều người cùng lứa tuổi
trong làng, nhất là đôi mắt vẫn

44
Văn nghệ

Số 327-01/2021 - Xứ Lạng

Chuyện vui
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Truyện ngắn của DIỆP THANH

Minh họa: HoÀNG ĐIỂM

tinh tường và đầu óc còn khá minh mẫn. Ngày mùa bận
rộn bà vẫn còn ra đồng giúp anh con trai độc thân đã bốn
mươi tuổi đủ mọi thứ việc.

Nhà chỉ có hai mẹ con, ruộng vườn, nhà cửa cha ông
để lại cũng khá khang trang, đầy đủ chỉ hiềm một nỗi là sắp
gần đất, xa trời rồi vẫn chưa có người nối dõi. Anh Thiện -
con trai duy nhất của bà - chẳng hiểu tại sao duyên phận
lại hẩm hiu đến vậy. Bố anh hy sinh trong chiến dịch Điện
Biên Phủ khi anh mới bốn, năm tuổi. Mẹ anh ở vậy nuôi



anh khôn lớn. Vì cảnh mẹ góa, con côi nên
anh Thiện lấy vợ sớm khi mới chớm mười tám
tuổi. Mẹ anh có độc một mụn con nên muốn
sớm có thằng cháu nội nhưng suốt ba, bốn
năm trời không vẫn hoàn không. Chẳng biết
tại chồng hay tại vợ? Chắc là tại phúc phận
nhà mình thôi! Các cụ vẫn nói con độc thường
là cháu đàn. Đằng này, chờ đợi từng ấy năm
rồi mà vẫn vắng trơ, vắng trọi. Thế rồi vợ
chồng Thiện đành chia tay. 

Ly hôn được vài tháng anh Thiện bỗng
nằng nặc tình nguyện nhập ngũ.Tuy hoàn
cảnh éo le như vậy bà chịu đựng cũng quen
rồi đành phó mặc cho số phận. Tháng Hai
năm một chín sáu tám nhập ngũ thì tháng
Năm, anh Thiện lên đường vào Nam chiến
đấu. Biền biệt bảy, tám năm trời chẳng tin tức
gì. Sau giải phóng miền Nam lại đến chiến
trường Tây Nam, anh trở về với mẹ cùng
chiếc thẻ thương binh loại 4/4.  Bà cụ Tứ sung
sướng bao nhiêu lại gấp gáp lo cưới vợ cho
con bấy nhiêu. Chiều ý mẹ già, ngay mùa
đông năm ấy anh cưới vợ. Tuy là lần thứ hai
nhưng chuyện cũ đã lâu rồi, lại trải qua từng
ấy năm binh lửa nên làng nước, bạn bè coi
như đám trai tân. Chú rể khỏe mạnh, từng trải,
hiểu đời, cô dâu xinh đẹp, nết na…

Đúng là một đám cưới mẫu mực và tràn
đầy hạnh phúc! Hết năm này qua năm  khác,
vợ chồng Thiện vẫn là vợ chồng son. Còn bà
cụ Tứ lại càng tội nghiệp hơn vì thân già cứ
suốt năm đội lễ đi cầu trời, khấn Phật nhưng
càng héo hon, vô vọng. Bà than thân, trách
phận rằng mình ăn ở có đến nỗi nào hay là có
điều gì mãi từ kiếp trước thì bà xin tạ tội. Dù
cho trời Phật có bắt bà làm thân trâu ngựa để
bù được có người nối dõi, bà cũng xin tự
nguyện. Mẹ già đã vậy, anh Thiện cũng cảm
thấy mình là thằng đàn ông bất lực, vô phúc
với tổ tiên, cha mẹ, họ hàng, dòng tộc. Anh
sinh ra lầm lì, ít nói, càng trầm lặng bao nhiêu
thì lòng thương người của anh càng trở nên
sâu sắc, thực tế bấy nhiêu. May cho phúc
phận nhà anh là bà mẹ tuy thương con đến
héo hắt cả người nhưng vẫn còn khỏe mạnh,
tinh tường, khuyên bảo con củng cố niềm tin
và hy vọng. Chẳng lẽ ông trời không soi thấu
lòng mẹ con bà hay sao. Rỗi rãi thời gian, anh
Thiện cũng sắm một chiếc xe máy, gia nhập
đội xe ôm của làng Sơn An. Bây giờ số khách
du lịch, hành hương đến vùng anh ngày càng

đông. Đồng nghiệp của anh cũng đa số là anh
em trải qua đời lính. Ai cũng tất bật cóp nhặt
từng đồng, bởi đằng sau cái lũy tre làng kia,
anh nào cũng có cha già, mẹ yếu và những
chiếc tàu há mồm chờ đợi. Còn Thiện chủ yếu
làm cho khuây khỏa và để có thêm ít nhiều đỡ
đần đồng đội hoặc những người cơ nhỡ.       

Các thắng cảnh và di tích lịch sử được
công nhận thêm thì đền, chùa, miếu mạo cũng
theo đó được xây dựng, tôn tạo, mở rộng
thêm lên. Khách du lịch, tham quan ngày càng
đông hơn. Chớp thời cơ, các công ty, nhà
hàng cũng lập ra nhiều phương thức đưa đón
khách. Là người địa phương, bản tính thật
thà, chất phác vốn không lấy mục tiêu “chém
khách’’ kiếm tiền nên đội xe ôm cựu chiến
binh làng Sơn An vẫn là địa chỉ đưa đón được
khách tín nhiệm nhất. Ngoài việc phục vụ
khách thập phương suốt ngày đêm vô tư,
không vụ lợi, bất kể nắng mưa, rét buốt, kèm
theo là cách hướng dẫn, chỉ đường rất chân
tình, chu đáo thì với tư cách “chủ nhà” các anh
đã kết hợp với lực lượng công an sở tại giải
quyết rất công minh việc những tay “anh chị”,
“đầu gấu’ từ nơi khác đến đây bắt bí và chèn
ép những người làm các ngành nghề dịch vụ.
Con người có tiếng hiền lành nhưng quyết
đoán trong giải quyết mọi công việc một cách
quang minh chính đại như lời đồn đại chính là
anh lính xe ôm quen gọi là Thiện pháo. Nhiều
vụ hành khất giả nạt hành khất thật đều bị đội
xe ôm của anh Thiện vạch mặt. Một số tay
“anh chị” từ khắp thiên hạ dạt đến đây xưng
hùng, xưng bá cũng bị các anh dẹp gọn.
Người vạch ra kế hoạch và đứng mũi chịu sào
trong những vụ việc này đều là Thiện. Nhiều
câu chuyện, nhiều sự việc, nhiều tình tiết
được chắp vá, thêm bớt, xâu chuỗi lại với cái
lõi sự thật mang tính nhân bản sâu sắc khiến
anh nổi tiếng với biệt danh Thiện pháo. Biệt
danh này có cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Trước hết, anh là con liệt sĩ chống Pháp, bản
thân là thương binh chống Mỹ. Bản tính anh
rất hiền lành, chất phác và khiêm nhường.
Đúng như cái tên cha mẹ đã đặt cho anh là
Thiện. Mặt khác, anh cũng là lính pháo binh
và lại ở  đúng đơn vị đặc biệt có tên đầy đủ
khá dài là: “Trinh sát đo đạc đặc công pháo
binh” có nghĩa là trinh sát chuyên vẽ sơ đồ,
cảnh đồ và cung cấp phần tử cho pháo bắn.
Tuy nhiên do điều kiện thiếu khí tài, phương
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tiện nên anh trinh sát phải trực tiếp bò vào
mục tiêu đo vẽ, sờ nắn, tính toán chính xác
phần tử cho pháo. Đôi khi còn  phải nằm lại
ngay chính mục tiêu để sửa bắn nữa. Vì vậy
để bảo đảm cho hoàn thành nhiệm vụ, anh
lính này cũng có vốn võ nghệ tạm gọi là “đủ
dùng’’. Giờ đây, về lại đời thường, gặp khi
cần, anh luôn kịp tung nó ra rất đúng lúc, y
như là phát đạn pháo nổ đúng lỗ châu mai. Từ
đó cái tên Thiện pháo do các cựu chiến binh
trong đội xe ôm đặt cho anh đã nhanh chóng
lan ra khắp vùng như một biệt danh nổi tiếng.
Rất nhiều chuyện kể về anh, trong đó chuyện
anh cứu cô Dung nón là râm ran mãi mãi…

Từ ba, bốn năm trước, vào mùa lễ hội đầu
xuân, người ta thấy xuất hiện một vị khách
khá đặc biệt. Ấy là khi  chuyến xe ca sớm nhất
đáp xuống bến xe đầu chợ, tất cả khách trên
xe đã vội vã xuống hết, người ta nghe trên xe
vẫn có tiếng bác tài và một vị khách nào đó:

- Này, nhà chị kia, không xuống xe à? Đến
nơi rồi đấy!

- Sao lại đưa tôi đến đây? Đi đâu, về đâu
bây giờ ?

- Biết đâu được với nhà chị. Mời chị
xuống xe cho! 

- Thôi, cơ sự này thì cũng biếu chị cả tiền
xe luôn thể. - Anh lơ xe tranh quyền bác tài,
vừa nói vừa dắt tay chị khách, đẩy nhẹ xuống
cửa xe theo kiểu thôi thì cho đỡ rách việc.

Người khách xuống xe là một phụ nữ tuổi
trạc giữa khoảng ba, bốn mươi. Dáng người
cân đối, ăn mặc cũ kĩ. Tay phải chị xách theo
một bọc hành lý, gọi là túi hay cái bị cũng được.
Tay kia khư khư chiếc nón lá đã cũ nhưng có
vẻ chị ta quý lắm, bởi lúc thì chị móc cái quai
vào tận khuỷu tay, lúc lại ngửa nó ra, cắp vào
tận nách. Cứ loay hoay vì chiếc nón khiến dáng
chị rúm ró, co ro, đơn độc đến thảm hại giữa
cả một chợ người ồn ào, náo nhiệt.

Chiếc xe ca đã vụt qua và đám hành
khách cũng tản đi tứ phía, trơ ra mình chị ngơ
ngơ, ngác ngác như từ trên trời vừa rơi
xuống. Chị lếch thếch đến một quán hàng
nhưng không dám ngồi vào ghế mà lại ngồi
xổm ngay dưới đất. Thấy vậy, bà cụ bán hàng
với giọng nói đầy nhân hậu nhắc chị:

- Này! Sao lại ngồi thế kia? Ngồi lên đây
tôi hỏi.

Miệng nói, tay bà cụ dắt chị khách khốn
khó ngồi hẳn lên ghế.

- Nhà chị ở đâu? Đi chùa hay đi làm mà
cứ ngơ ngẩn như người mất hồn thế này?

- Đây là đâu hả bà? Cháu theo xe, đến
đâu thì đến, chứ có biết gì đâu.

- Gớm, toàn những đâu với đâu. Thế nhà
chị là thế nào? Ở đâu? Chồng con ra sao?
Làm gì? - Bà cụ hỏi một thôi, một hồi. Rồi như
chợt nhớ ra điều gì đó, bà kéo chị vào chiếc
ghế đầu chõng bán hàng, vừa bốc một bát
bún đầy, chan nước riêu cua nóng hổi, vừa
nói - Thôi hãy ăn đã. Đừng khách khí gì nữa.
Bà bảo thật đấy. Ăn đi! 

Vừa nói, bà cụ vừa cầm đôi đũa ấn vào
tay, còn tay kia đẩy bát bún đến tận trước mặt
chị. Từ đó các dãy quán có người dọn dẹp.
Trước đây rác rưởi bừa bãi, nước thải đổ lan
tràn, nhớp nhúa nay đã có hố rác, các rãnh
thoát nước được khơi thông, quét dọn nên
sạch sẽ, tinh tươm. Người có công đầu trong
việc này là chị đàn bà khốn khổ bước xuống
xe ca ngày nọ. Sau một thời gian đầu đường,
xó chợ, nửa ăn mày, nửa làm thuê, chị được
các vãi trong chùa, các bà quán trong chợ,
đồng lòng nhất trí đề nghị Ban Quản lý cho chị
ở nhờ một gian trong dãy nhà cuối chợ. Rồi
mỗi người giúp một tay, mỗi người cho một
thứ, chị Dung cũng có được một gian nhà che
mưa, trú nắng với giường chiếu, đồ ăn, thức
đựng đầy đủ như một gia đình độc lập.

Chính quyền địa phương và Ban Quản lý
chợ cũng tìm hiểu lai lịch chị. Chỉ biết chị khai
tên là Dung, chắc là đã có chồng, có con còn
ở đâu, tại sao lại bỏ đi đến đây thì chị không
thể nhớ ra được. Lý do duy nhất nói đi, nói lại
vẫn chỉ là: Thấy xe thì lên, đến đây, người ta
bảo xuống thì xuống. Đã vậy thì thôi chứ biết
làm sao? Tuy vậy vẫn phải “theo dõi”, đề
phòng. Người đàn bà tên Dung thật thà như
đếm, hiền khô. Ai mời thì ăn, ai cho gì thì lấy,
tuyệt nhiên không xin mà cũng không lấy của
ai. Thậm chí nhặt được tiền, vớ được của bỏ
quên cũng đưa cho Ban Quản lý hoặc tìm
người mất trả lại. Rồi bỗng mấy ngày liền
không thấy chị. Người ta trình báo, người ta
xôn xao, đồn đoán… Mãi đến bốn, năm ngày
sau lại thấy chị áo quần tươm tất, bước xuống
từ một chuyến xe với dáng vẻ rất đàng hoàng.
Sau khi xuống, chị còn theo anh lơ xe quay lại
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đuôi xe nhận mấy bao hàng và một cái khung
hình vuông bọc vải rất cẩn thận. Mọi người ùa
ra vừa ngỡ ngàng, vừa lạ lùng, lại như vừa
đón chị trở về nhà. Sau đó, mọi người mới vỡ
lẽ ra rằng chị vốn có nghề làm nón lá. Mấy
bao hàng kia là lá nón và những thứ vật dụng,
phụ phẩm dùng trong nghề. Cái khung vuông
bọc vải kia chính là mấy cái khuôn nón. Chắc
là chị đã đi đâu đó sắm sửa bằng số tiền chắt
chiu dành dụm được trong mấy năm qua. Kể
từ đó suốt ngày đêm chị cặm cụi làm việc. Mà
hình như công việc này đã khiến chị trở lại làm
người với tư cách công dân thực sự. Chị luôn
vui vẻ, hòa nhã trong giao tiếp, khéo léo, chỉn
chu trong công việc và đặc biệt khiêm tốn đối
với cộng đồng cùng chung sống. Lớp nón đầu
tiên chị gia công hết sức cẩn thận. Từ cái
vòng con cho đến cái vành to ngoài cùng đều
mảnh mai, đều đặn, trơn tru. Lớp lá lót trong,
lớp mo đệm giữa, cho đến lớp lá lợp ngoài
đều được là phẳng lì, hun trắng bong. Mũi
khâu đều tăm tắp, chóp nón khâu ghim rất già,
chắc chắn và tinh xảo. Các bà, các chị tranh
nhau lô hàng đầu tay của chị và bảo nhau
không quên vừa mua với giá mở hàng, vừa là
quà mừng cho chị khá hậu hĩnh. Dần dà chiếc
nón lá chị Dung trở thành món hàng như là
đặc sản, là quà lưu niệm khi khách đến hành
hương, du lịch vùng đất thần, đất Phật nơi
đây. Rồi “tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa”,
chuyện chị Dung điên điên, dở dở, cầu bơ,
cầu bất, lang bạt kỳ hồ đến nơi này, do tâm
linh thức tỉnh, một lòng, một dạ thờ thần, cúng
Phật nên đã thành người như bây giờ đấy! 

Người thật, việc thật, chẳng phải quảng
cáo nhưng ai cũng muốn thấy tận mắt. Đương
nhiên, thấy người rồi thì cũng phải mua bằng
được chiếc nón của “người ấy”. Không đủ
hàng để bán, các bà có con gái đang chờ
công việc, các chị rỗi rãi cũng rủ nhau đến cô
Dung học nghề khâu nón. Đúng là nón nơi đất
thiêng này, ai chẳng nâng niu, chẳng  yêu quý.

Chị Dung dở hơi, hành khất năm xưa, nay
đã thay đổi cả danh, cả phận. Và đương nhiên
nhan sắc mặn mà của người phụ nữ hồi xuân
cũng theo lẽ tự nhiên bừng nở. Nó không rực
rỡ, tươi hồng khêu gợi như các cô thiếu nữ
mà là ở tiếng nói ấm êm, khoan nhặt, ở cử chỉ
kín đáo và miệng cười đằm thắm ánh lên đôi
mắt đen xa xăm, sâu thẳm, đượm buồn. Nhìn

chị, tự nhiên người ta có ngay cảm giác từ
tâm, thương cảm như muốn đỡ nâng đỡ,
muốn cùng giúp chị gánh vác cuộc đời.

Thế rồi vào một đêm mưa dầm, gió bấc
giữa tháng củ mật, dãy nhà xưởng nón cuối
chợ xảy ra chuyện lớn. Đêm hôm đó, tổ khâu
nón vừa làm, vừa tán chuyện, tiếng cười râm
ran như pháo nổ. Cuối năm, Tết đến, đêm đã
về khuya, khi trở về nhà, ai chẳng có một gia
đình đầm ấm, nghĩ đến chị Dung, có một mình,
đêm hôm lẻ bóng, chẳng ai bảo ai, họ cứ gợi
đi, gợi lại trò gán ghép chị Dung cho người
này, người khác, nhất là với anh Thiện pháo.
Đến tận quá khuya họ mới ra về. Còn lại một
mình, chị Dung cũng buông màn, cởi áo ngoài
đi ngủ. Vừa nhắm mắt thiu thiu, sắp vào giấc
ngủ thì thấy một bàn tay to lớn lần vào ngực
mình. Giật mình tỉnh giấc, định với tay bật công
tắc đèn, thì ngay lập tức tay chị bị giữ chặt,
kèm theo một khối thịt khổng lồ đè ập lên
người chị. Do mấy năm liền thân cô, thế cô,
lúc nào cũng phải sẵn sàng ở tư thế tự vệ nên
chị nhận ra rất nhanh tính chất của sự việc.
Bình tĩnh, chị hỏi nhẹ nhàng ra vẻ thân mật:
Là ai đấy? Thấy vậy, tên gian buông tay chị ra
để sờ soạng. Ngay lập tức, chị dùng tay cào
vào mặt, đồng thời lấy hết sức co hai chân đạp
vào người nó và la lên kêu cứu. Mặt mũi tối
tăm vì bị móng tay cào, đồng thời bất ngờ vì
cú đạp quá mạnh, tên gian bật ngửa khỏi
giường. Chị nhanh tay bật sáng đèn rồi lấy
chiếc búa dự phòng cầm lên tay thế thủ. Ngay
lúc ấy có nhiều tiếng xe máy gầm rú bên ngoài
với rất nhiều người ùa đến. Thủ phạm rút dao
cầm tay rồi vội đạp cánh cửa đằng sau thoát
thân. Hắn vừa phóng ra cửa thì một bóng đen
nhanh như cắt ập tới. Hắn liều mạng xốc mũi
dao vào bóng đen để vọt đi. Nhưng ngay lập
tức tay hắn đau điếng, tê dại, con dao găm rơi
tuột xuống đất. Có một sức mạnh như sắt, như
thép của ai đó bẻ quặt hai tay hắn ra sau gáy,
kèm theo là tiếng nói sắc gọn:

- Thằng Cẩu vằn, tao đã theo dõi mày
hàng tháng nay rồi. Đồ chó! 

Và tiếp theo là một cú dập mặt nó xuống
đất, nhanh và mạnh như trời giáng.

Sáng sớm hôm sau, tin Thiện pháo bẻ tay
Cẩu vằn cứu cô Dung nón đồn đại khắp chợ
làng, bến xe. Tin anh Thiện bị đâm cũng làm
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mọi người lo lắng. Khi mấy tay lái lụa của đội
xe ôm từ bệnh viện về đến chợ mọi người mới
thở phào hể hả:

- Ai bảo chơi vào Trinh sát pháo binh?
Đêm qua bọn tao thực hiện đúng pháp luật
đấy, chứ cứ như “luật rừng” thì…

- Cũng bị xoàng thôi. Thế cùng, nó dám
cầm dao găm xỉa thẳng vào anh Thiện. Tuy
bất ngờ, nhưng vào tay đặc công, lập tức nó
bị bẻ quặt hai tay ra sau gáy. Anh Thiện chỉ
cảnh cáo bằng một cú dập mặt nó xuống đất
thôi. Mũi dao đâm trượt qua ngực, dính chút
phần mềm ở bả vai. Cánh này “nghị quyết’’
đưa vào viện, chứ anh ấy chỉ coi là “xầy da,
tróc vẩy’’ có hề hấn gì đâu. Thực ra cũng tình
cờ gặp ma thôi. Hôm ấy đội xe họp chuẩn bị
Tết. Xong việc có chút rượu bia nên về muộn.
Lúc qua xưởng nón thấy tiếng kêu cứu. Theo
lệnh sếp Thiện, đội hình triển khai ngay. Bọn
này ập vào cửa trước, sếp Thiện đón lõng cửa
sau. Đúng như  phương án đã dự kiến trong
kế hoạch. Bọn lưu manh đầu gấu ở đây, làm
sao qua mặt được đội này. Nhất là anh Thiện,
luôn nhắc phải để ý đến thằng Cẩu vằn vừa
ham tiền, vừa háu gái. Nó đã nhiều lần dò la,
theo dõi đám chị em ở tổ nón. Mắt nó cứ hau
háu khi gặp cô Dung. Thế mà đúng như dự
đoán, Thiện pháo thánh thật! -  Anh lái xe ôm
liến thoắng kể lại. 

Có ai đó khen và bình phẩm: 
- Chuyện thật mà nghe cứ như là tiểu

thuyết ấy!
- Còn hay hơn ấy chứ. Thử nghĩ xem,

cánh mình cứ tán dóc ghép anh Thiện với chị
Dung. Thế mà hóa ra “duyên kỳ ngộ”. Hình
như đất thần, đất Phật chúng mình, chuyện
tâm linh lúc nào cũng có, thời nào cũng có.
Phen này thì…thì… - Mấy chàng xe ôm nháy
nhau cười tủm tỉm.

Sau hồi đêm xảy ra sự việc, khai báo
xong với nhà chức trách, chị Dung vội vã đến
ngay bệnh viện. Mới đến trước cửa phòng
anh Thiện nằm, chị đã khóc thút tha, thút thít.
Vào trong phòng thấy anh Thiện quấn băng
trắng ở vai, chẳng kịp hỏi han anh lấy một câu
mà cứ ôm lấy mẹ anh Thiện, vừa khóc vừa
van xin:

- Con lạy bà, bà tha tội cho con. Chỉ vì con
mà anh Thiện ra nông nỗi này. Tại con, tại con

tất cả. - Chị sụp xuống ôm lấy đầu gối bà Tứ
đầm đìa nước mắt.

Rồi chị quay sang phía anh Thiện:
- Anh cũng tha lỗi cho em… em chẳng

biết làm sao bây giờ…
Hai mẹ con bà Tứ và mọi người vừa

thương, lại vừa thấy cám cảnh cho con người
khốn khổ này. Riêng bà cụ Tứ, người đàn bà
tuổi đã gần đất, xa trời, đã nếm trải bao nhiêu
nỗi đời cay đắng, trước cảnh tượng này bà
thấy thương chị Dung vô hạn. Bà nâng chị
Dung lên rồi ấn chị ngồi xuống ghế :

- Sao con lại khóc? (Sau này bà cứ tự hỏi
mình mãi rằng làm sao lúc ấy lại bật lên gọi
chị Dung là con. Thế mới lạ lùng). Thằng
Thiện nó chỉ bị qua loa thôi, mai là ra viện rồi.
Tội tình gì mà tha với chả thứ. Nín đi! 

Bà âu yếm vuốt nước mắt trên má chị
Dung, dịu dàng, ấm áp như mẹ với con. Có lẽ
suốt quãng đời khốn khổ cô đơn, chưa từng
có ai mở cõi lòng bao dung, độ lương, nhân
đức với chị như vậy. Chị bỗng nấc lên và ôm
chặt lấy bà cụ Tứ.

Thế rồi ân nghĩa thành tình duyên. Vào
những ngày làng Sơn An nô nức chuẩn bị đón
Tết thì đám cưới anh Thiện pháo và chị Dung
nón cũng rộn rã, tưng bừng không kém. Sau
khi cưới chị Dung, cái tính lầm lì, trầm tư mặc
cảm biến mất tăm, thay vào đó là một anh
Thiện năng nổ, hoạt bát nhưng đầy quyết
đoán. Anh chỉ tham gia với anh em đội xe ôm
khi mùa hội làng đến hoặc thi thoảng vào
những phiên chợ chính quá đông khách. Còn
lại, ngoài công việc sản xuất, chăm sóc gia
đình, anh dành thời gian cho công tác xã hội
vì kỳ Đại hội vừa rồi anh đã trúng cử chức Phó
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã. Làng Sơn An
cũng phát triển khá nhanh cùng với khu du
lịch nâng cấp, mở rộng. Khách thập phương
đến chiêm ngưỡng thắng cảnh, núi non, hang
động, kết hợp du lịch tâm linh ngày càng đông
vui, tấp nập. Nhà anh Thiện vui vẻ, ấm áp hẳn
lên, nhất là bà cụ Tứ. Sau khi có được cô con
dâu tuy là tứ cố vô thân, ăn xin, ăn mày ở chợ
làng, bà có hơi ngại về gia thế. Bù lại cô con
dâu thứ ba này lại thật sự tâm đầu, ý hợp với
bà. Từ nếp làm ăn đến cách cư xử, mặc dù
có đôi lúc thoáng như người mất hồn, nhưng
ngay lập tức chị lại trở về với phận dâu con
rất chân tình, hiếu đễ. Bà nghĩ rằng đó là thần,
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Phật của làng đã ban phúc cho mẹ con bà. Sự
sùng kính ngày càng tăng thêm nên tất cả
những ngày tuần rằm, sóc vọng tế lễ ở đền,
chùa bà đều cho con dâu đội lễ đi theo. Chị
Dung vốn dĩ được ấm thân như hôm nay, từ
thẳm sâu cõi lòng, chị cũng tin rằng thần, Phật
nơi này đã ban phúc cho chị.

Thế rồi sau ngày cưới chỉ hai ba tháng,
chị thấy trong người khó ở. Đã xấp xỉ bốn
mươi, chẳng lẽ lại “nhanh” đến thế? Chị lo ít,
anh lo nhiều hơn, còn bà cụ Tứ thì cứ như lửa
đốt trong lòng. Bà giữ rịt chị Dung ở nhà, cả
bà cũng vậy. Hội Phụ nữ xã đến thăm hỏi thì
vừa may, chị Chi hội trưởng lại kiêm nhân viên
y tế cộng đồng. Chị lập tức thống nhất với gia
đình đưa chị Dung ra trạm y tế xã thăm khám.
Ngay sau khi khám xong, biết kết quả, bà cụ
kêu trời, chắp tay vái lia, vái lịa. Nỗi mong đợi
suốt đời bà nay đã thành sự thật: Con dâu bà
đã mang thai hai tháng. Anh Thiện nhìn mẹ
mà thấy như muốn khóc. Anh cứ đi ra, lại đi
vào, hết nhìn mẹ lại nhìn vợ, lúc tủm tỉm cười,
lúc lại đỏ ửng mặt mày như xấu hổ.

Sang đầu mùa đông, chị Dung sinh cho
anh một cô con gái nặng gần ba ký. Bà cụ Tứ
như trẻ lại mấy tuổi. Thất thập rồi mới được
bồng cháu nội. Bà thương quý cháu nội bao
nhiêu lại càng săn sóc con dâu chu đáo bấy
nhiêu. Đúng là trời, thần, Phật đã ban ơn, ban
phúc cho nhà tôi. Vậy bà đặt tên cho đứa
cháu nội của bà là Phúc. Bố nó là Thiện, con
là Phúc. Đúng quá rồi còn…còn…bà còn mơ
nhưng chưa dám nghĩ tới.

Kể từ ngày có cháu nội, bà Tứ lên chùa
đã có người gọi là cụ. Đi họp Hội Người cao
tuổi, đi đâu với các vãi, bà cũng bế cái Phúc
đi theo, ra dáng lão bà lắm chứ. Thấm thoắt
cái Phúc đã đi lớp mẫu giáo hai tuổi. Càng lớn
nó càng hồng hào, kháu khỉnh bao nhiêu thì
mẹ nó lại càng rõ ra người đàn bà bước vào
tuổi hồi xuân tràn đầy hạnh phúc. Bố nó, anh
Thiện thì thôi rồi, cái gì làng xã cũng gọi đến.
Anh như con thoi dệt nên niềm tin, niềm mơ
ước cho mọi người, mọi nhà. Bởi một lý do
đơn giản là lời anh nói luôn đi đôi với làm.
Những việc anh đề xuất bao giờ cũng có tầm
xa nhưng rất thực tế. Như việc anh tham gia
Ban Quản lý dự án mở rộng khu di tích lịch sử
căn cứ chống Pháp của làng vì thực sự làng
Sơn An xưa, vốn là làng chiến đấu giữa vùng

địch nên sớm được tỉnh chấp nhận. Bố anh,
ông Lương thời chống Pháp từng là du kích
ở làng, sau đó mới vào bộ đội có tên gọi Sư
đoàn Đồng bằng. Bây giờ là Sư đoàn 320 nổi
tiếng. Là con của những người lính năm xưa,
anh hết sức trân trọng, gìn giữ và phát hiện
tìm tòi, phục dựng lại lịch sử của ngôi làng
kháng chiến một thời vô cùng kiên cường,
oanh liệt. Sau gần một năm lao tâm, khổ tứ
cùng Ban Quản lý, năm nay, làng Sơn An đã
là điểm đến hấp dẫn với du khách, nhất là
những người trẻ và du khách nước ngoài.

Nhìn gia đình cụ Tứ bây giờ, so với trước,
ai cũng thừa nhận là một trời, một vực. Nhưng
tận đáy sâu thẳm cõi lòng, cả ba người, nhất
là cụ Tứ, tuy không nói ra song vẫn mong trời,
Phật thí cho một thằng cu nối dõi. Càng ngày
bà càng năng đi lễ đền chùa. Bà khấn vái, cầu
xin những gì thì ai cũng đoán ra. Biết đâu bao
giờ trời Phật chẳng ban phúc cho những
người từ tâm, hiếu đạo.

Mùa thu năm ấy, cái Phúc đã vào lớp mẫu
giáo ba tuổi. Nhà cụ Tứ được đón bốn chiến
sĩ của một đơn vị bộ đội đến địa phương làm
công tác dân vận. Nhóm gồm toàn lính nghĩa
vụ trẻ măng, trong đó có một anh điển trai
nhất, tên là Tín làm tổ trưởng. Sau mười ngày
làm thủy lợi, đắp đường cho làng, nhóm được
phân công trực tiếp giúp gia đình thu hoạch
vụ mùa vì cụ Tứ là vợ liệt sĩ, con trai cụ, anh
Thiện là thương binh và gia đình có cháu nhỏ. 

Hôm nay, anh Thiện cùng bốn chú bộ đội
đi gặt đám lúa xa nhất của nhà ở cánh đồng
chiêm trũng. Sắp đến trưa, trời nắng chang
chang như đổ lửa thì đằng đông bỗng kéo
mây đen kịt. Nhìn trời, anh Thiện bảo mấy chú
bộ đội: “Này, thu dọn để về thôi, cơn đàng
đông vừa trông vừa chạy”. Chưa kịp thu dọn
xong, mưa đã sầm sập trút xuống. Thấy vậy
Tín bảo: “Lúa chín giữa cánh đồng chiêm
mênh mông nước thế này, bỏ lại không khéo
ngập hết. Đằng nào cũng ướt rồi, cố xếp lên
xe đẩy vào cái lều vịt kia đã”. Thế là cả năm
chú cháu cứ đội mưa mà xếp hết lúa lên xe,
rồi đẩy vào lều. Đúng như dự đoán, cơn mưa
kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Khi ngớt thì cánh
đồng đã trắng nước.

Chị Dung mang tới một xếp áo mưa và
một bọc bánh:
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- Ở nhà lo quá! Năm chú cháu sao khéo
bảo nhau thế? Mưa như trút nước mà vẫn
không thấy về. - Vừa nói chị vừa nhìn vào xe
lúa  đầy để trong lều vịt. Chị trách - Chỉ lo lúa
chứ không lo người. Bộ đội cả mà vẫn mắc
bệnh chủ quan. Mùa mưa ra đồng, tất cả đều
để áo mưa ở nhà. Mùa này nắng thì cháy da,
nhưng mưa trút xuống ngay lập tức. Mấy chú
cháu ăn tạm bánh rồi về, đến đầu giờ chiều ra
đẩy xe lúa về là xong. Có suy suyển gì đâu.

- Mẹ cái Phúc “lên lớp”  đúng quá. Thay
mặt cho đám lính trẻ, anh lính già này xin
nhận khuyết điểm chủ quan, thiếu cảnh giác. 

Mấy chú cháu vừa bóc bánh ăn, vừa cười
ha hả.

Ngay chiều hôm ấy Tín lên cơn sốt.
Người nóng như hòn than, hơi thở ra hầm
hập. Y sĩ đơn vị đến điều trị nói rằng anh bị
cảm vì đang nắng nóng gặp phải nước mưa
lạnh. Uống thuốc vào, mồ hôi ra là khỏi.

Những ngày này đang gấp gáp thu hoạch
vụ mùa nên mọi người đều ra đồng hết. Ở
nhà chỉ còn chị Dung và Tín. Nhìn Tín nằm
đấy, chị chợt nhớ lại cái giật mình như bị điện
giật khi chị bất chợt thấy anh bộ đội điển trai
nhất trong số bốn anh được phân công đến
ở nhà mình. Hình như chị đã gặp anh ta ở
đâu đó, mãi tự thuở nào hay là từ kiếp trước.
Chị không dám nghĩ nữa. Từ hôm ấy, chị cứ
để ý từ khuôn mặt đến bước đi, dáng đứng,
tiếng cười, giọng nói của Tín. Đôi lúc chị như
chợt nhận ra điều gì đó nhưng rồi lại như
không thể có. Trời xui, đất khiến thế nào hôm
nay anh ta lại ở nhà một mình. Chị đã nấu
xong nồi cháo, khoảng tám giờ sáng, chị
mang lại nơi Tín nằm.

- Này, cháu ơi, dậy đi! Dậy đi! Cố mà ăn
bát cháo hành nóng, đổ mồ hôi ra là đỡ đấy!

Tín ngồi dậy, anh nhận bát cháo nóng
bỏng, hơi bốc nghi ngút, nghe lời chị Dung,
anh húp liền mấy thìa cháo, như sợ nguội,
mất cơ hội ra mồ hôi. Chị Dung ngồi nhìn anh
bộ đội trẻ, như nhìn vào tít tận cõi nào. Vừa
lạ, vừa quen, vừa xa mà lại rất gần. Tín húp
tiếp một hơi nữa hết sạch bát cháo, đặt
xuống, rồi cũng ngước lên nhìn chị Dung. Có
một cái gì đó thân thương, ấm áp trộn lẫn sự
thiêng liêng, độ lượng từ người đàn bà lan tỏa
đến bên anh. Hai đôi mắt gặp nhau, người

đàn bà bật lên tiếng hỏi, nhưng cứ như là hỏi
tận đâu đâu chứ không hẳn là hỏi anh bộ đội.:

- Cháu tên là…à…à… là, cũng là Tín
phải không ?

Anh bộ đội giật thót mình ngơ ngác:
- Dạ, ngay từ hôm mới đến cháu đã giới

thiệu tên từng người với gia đình rồi mà? Cô
bảo cháu cũng… cũng… trùng… trùng tên với
ai à?

Rồi chẳng biết từ mãi nơi nào mách bảo,
tự nhiên Tín bật nhớ ra diều gì đó, nhưng lại
không sao diễn tả được bằng lời. Nó cứ mê
mê, hoặc hoặc lẫn lộn giữa có và không thể
có. Mãi rồi anh cũng chỉ có thể ấp úng hỏi ;

- Cô là… là cô…
- Là cô Dung mẹ em Phúc. Cháu đã

chẳng gọi suốt tuần nay rồi đấy thôi. Cháu là...
là… à mà thôi, cô lấy cho bát cháo nữa, cố ăn
đi, chóng khỏi. Rồi bỗng chị nhìn thẳng vào
sát mặt anh bộ đội lẩm bẩm như là với ai xa
lắm - Tên là Tín thật à? 

Rồi như nhận ra cái gì đó làm chị bàng
hoàng, hốt hoảng, đưa chị trở lại với sự thật
trước mắt. Chị nói với Tín nhưng cũng là tự
nói với mình :

- Ừ, chẳng là Tín thì là gì? Cô quên mất…
Anh bộ đội ngơ ngác nhìn chị Dung với

ánh mắt rất lạ lùng rồi vội vàng nằm xuống,
đưa hai tay kéo nhanh tấm chăn trùm kín mít
cả đầu. Chỉ thấy tấm chăn rung lên từng đợt,
chẳng biết Tín lên cơn sốt hay là anh khóc.
Chị Dung định bước xuống bếp cất dọn thìa
bát, nhưng chẳng hiểu thế nào, chị lại đến
ngồi ngay bên mép phản Tín nằm. Chị đưa
tay vỗ nhẹ lên lớp chăn màu xanh của lính,
nói rất nhỏ nhưng hàm chứa bao điều thiết
tha, trắc ẩn:

- Hãy cố nhắm mắt ngủ đi, rồi tất cả sẽ
qua khỏi con ơi! 

Chị đứng dậy thật nhanh, một tay buông
thõng, còn một tay đưa lên lau rất nhanh hai
hàng nước mắt chảy tràn trên má, như là sợ
có ai nhìn thấy… Mãi từ xa lắm, như là từ kiếp
trước, chị đã vô thức, vô tình làm một điều gì
đó mà thần, Phật và chính cái nhói đau của
lòng chị đã luôn nói với chị. Chị ước ao có
được một đứa con như Tín. Nhưng với thân
phận như chị, liệu có xứng đáng làm mẹ một
người lính?
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Đã đến ngày bộ đội làm công tác dân vận
chia tay dân làng Sơn An để về doanh trại.
Trước khi về, chỉ huy cho phép từng nhóm bộ
đội ở nhà dân được cắt tiêu chuẩn ăn tập thể
đưa về cùng gia đình liên hoan chia tay. Riêng
Tín, chỉ huy đơn vị thông báo là anh được cử
đi học lớp sĩ quan của Trường Quân chính
quân khu, thời gian mười tám tháng. Lòng Tín
vui như mở hội. Mới hôm nào… thế  mà anh
đã nhập ngũ được gần một năm rồi, nhanh
thật! Chẳng trách đến nhà đây ở gần tháng
trời rồi mà cứ tưởng như mới hôm qua. Bao
nhiêu là chuyện bất ngờ xảy ra, rõ ràng rồi mà
cứ tưởng như chưa từng có. Ngày mới đến ở
với gia đình, cái gì cũng e dè, lạ lẫm, rồi nó
qua đi rất nhanh, không biết từ lúc nào, từ đâu
nữa. Trước hết là cô Dung dành cho Tín sự
chăm sóc chu đáo, ân cần như mẹ với con.
Bây giờ Tín đã có thể nói như vậy sau những
gì thân thương, ấm áp, chân tình, thậm chí
như sâu nặng, thiêng liêng mà thằng bé đói
nghèo, mồ côi cả cha lẫn mẹ như Tín chưa
từng được nhận. Gần hai mươi năm làm
người rồi, bây giờ anh mới được biết thứ tình
cảm thiêng liêng mà người người gọi là tình
mẹ. 

Về phần gia đình, khi chị Dung nói với
chồng và mẹ về hoàn cảnh của Tín thì người
đầu tiên sa nước mắt là bà cụ Tứ. Cụ bảo:
“Nhà mình đã khổ, sao thiên hạ lại còn có
người khổ đến như thế? Ông Lương, bố
thằng Thiện hy sinh, mẹ ở vậy nuôi nó suốt ba
bốn mươi năm, nay được thế này là nhờ phúc
đức tổ tông, nhờ ăn ở hiền lành nên được trời,
Phật phù hộ, độ trì đấy các con ạ. Này để mẹ
đến xin với mấy ông chỉ huy cho nó làm con
cháu nhà mình thì phúc đức quá! Mà biết đâu,
đã là Lương, là Thiện, là Phúc rồi thì chẳng
lẽ…”. Cụ nhìn vào vợ chồng anh Thiện, nhất
là chị Dung với đôi mắt đầy khích lệ, tin tưởng.
Thế rồi lễ nhận cháu nuôi, con nuôi, anh nuôi
của gia đình cụ Tứ được tiến hành với sự nhất
trí cao của đơn vị và nỗi vui mừng, cảm động
của cả dân làng Sơn An 

Cụ Tứ, anh chị Thiện Dung và cái Phúc
đưa anh Tín ra tận đầu làng. Anh Thiện
chuyển chiếc ba lô từ vai mình sang vai Tín.
Cái Phúc đội trả chiếc mũ có ngôi sao lên đầu
anh nó với vẻ đầy tiếc nuối. Cụ Tứ ấn vào tay
Tín chiếc túi chứa đầy oản chuối, bánh kẹo,
trái cây, lộc chùa, lộc Phật. Cuối cùng là chị

Dung. Chẳng hiểu sao cuộc tiễn đưa này với
chị lại có nhiều cảm xúc vui, buồn đến thế.
Những ngày qua trong đáy sâu nhất cõi lòng
chị hình như có một thứ tình cảm thiêng liêng,
sâu nặng mãi tự xa xưa bị mất đi nay đã trở
về. Cái ngày xưa gặp lại đó hình như là Tín.
Cái hôm nay đang có là mối tình muộn nhưng
đắm say, sâu nặng với anh Thiện. Hai cái
cộng lại cho chị cảnh gia đình hạnh phúc. Chị
ước ao, cái ước ao của người phụ nữ, từng
trải qua một số phận quá éo le, đau đớn đến
nỗi không nhớ được đầy đủ cả về chính bản
thân mình. Hình như chị đã từng có và bây
giờ chị ước làm sao… Chị ôm chầm lấy Tín,
muốn khóc quá mà không sao khóc được.
Bỗng chị lắc mạnh vai Tín nói to :

- Ra trường nhớ về ngay với bà, bố mẹ
và em con nhé!

Tín nhẹ nhàng gỡ tay mẹ Dung ra để ôm
cái Phúc vào lòng, nói mà như là hứa:

- Anh rất nhớ lời mẹ, Phúc à!
Thấy vậy, cái Phúc chẳng biết nếp tẻ ra

sao, nó nhảy tót vào lòng chị Dung để đòi bế.
Có lẽ buổi đưa tiễn này nhà cụ Tứ là vui nhất.

*
Vào một ngày đầu mùa thu năm sau, cả

nhà cụ Tứ đến chầu chực suốt đêm ở Bệnh
viện huyện. Mới sớm tinh mơ, chị bác sĩ từ
phòng sản bước ra vui vẻ hỏi:

- Còn có ai là người nhà sản phụ Dung ở
đây không?

- Sao rồi ạ?
- Chị ấy đã sinh cháu trai!
Cụ Tứ chỉ kịp lắp bắp :
- Tôi…tôi …tôi  là… - Rồi cụ vội vã chắp

hai tay vái lia, vái lịa, gọi to - Ông Lương ơi,
con ông đền đáp được mong mỏi của ông rồi!

Và cụ sáp ngay vào đón lấy thằng cháu
nội của cụ từ tay bố nó, anh Thiện pháo. Cụ
ôm cháu vào lòng, nựng nó bằng những lời,
có lẽ đã chuẩn bị từ bao giờ, chỉ chờ dịp này
mới bật ra: “Ông là Lương, con ông là Thiện,
cháu gái của ông là Phúc, còn thằng cháu
đích tôn này đặt tên là Thành ông nhá! Lương
- Thiện - Phúc - Thành!”. Cứ bốn cái tên ấy
mà cụ gọi. Mọi người cứ ngẩn ngơ nhìn bà cụ
tóc trắng phau phau ôm thằng cháu nối dõi
của ba đời nhà lính mà rơi nước mắt.Љ
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Văn nghệ dân gian nói
chung, diễn xướng dân
gian nói riêng là bộ phận

quan trọng cấu thành nên
khuôn diện văn hóa của một
cộng đồng. Ra đời trong môi
trường dân gian, xuất phát từ
sự thăng hoa của cảm xúc, ca
xướng không chỉ có giá trị
nghệ thuật mà còn phản ánh
những đặc trưng văn hóa, xã
hội. Trong quá trình khai thác
các yếu tố văn hóa dân gian
phục vụ phát triển du lịch ở
một địa phương, diễn xướng
dân gian luôn được coi là
nguồn tài nguyên giàu giá trị.
Tuy nhiên, không phải lúc nào
việc khai thác này cũng đem
lại hiệu quả, nhất là với những
loại hình dân ca mang tính đặc
thù, vốn chỉ giới hạn trong
những không gian nhất định,
gắn với những cộng đồng nhất
định và phổ biến ở những giai
đoạn lịch sử nhất định.

Ra đời trong môi trường tín
ngưỡng dân gian, then là một
dạng thức bài ca nghi lễ, tương
tự như chầu văn của người
Kinh, chá của người Thái, mỡi
của người Mường, Hát bả trạo,
múa bóng của cư dân miền biển
và người Chăm Trung Bộ...
Đồng bào Tày, Nùng, Thái tin
rằng, qua việc diễn tả hành trình
thầy then điều khiển đoàn âm
binh từ mường Đất lên mường
Trời để dâng lễ vật, người ta có
thể thực hiện được ước mơ giao
tiếp với thần linh, cầu xin những
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KHAI THÁC GIÁ TRỊ CỦA THỰC HÀNH
THEN TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG

VIỆT BẮC TỪ KINH NGHIỆM MỘT SỐ 
LOẠI HÌNH DIỄN XƯỚNG DÂN GIAN

NGUYỄN THỊ SUỐI LINH, LÊ THỊ ANH, NGUYỄN NGỌC LANЉ

Giới thiệu then nghi lễ trong Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch.
Ảnh: PV

điều may mắn cho bản thân và cộng đồng thôn xóm. Vì vậy, mới
có then đón tướng, khai bươn, kỳ an, cấp sắc, chữa bệnh…[2]
Cũng như nhiều dạng thức diễn xướng tâm linh khác, trong quá
trình phát triển, then nghi lễ đã ăn sâu vào đời sống dân gian,
phân nhánh đa dạng như: hát then trong đám cưới, lễ hội, trong
giao tiếp hàng ngày, trong đời sống chính trị xã hội (tuyên truyền,
vận động). Đặc biệt phải kể đến then biểu diễn, mang đậm yếu
tố sân khấu, như một đặc trưng của nghệ thuật dân gian vùng
núi phía Bắc. Sau khi được vinh danh là di sản văn hóa phi vật
thể đại diện của nhân loại (13/12/2019), thực hành then có điều
kiện để đến gần hơn với các cộng đồng ngoài phạm vi văn hóa
Thái, Tày, Nùng, thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó
có hoạt động du lịch. Trên thực tế, không phải chỉ đến thời điểm
này, then mới được đưa vào khai thác phục vụ du khách, song
vẫn chưa nhiều sản phẩm độc đáo, ấn tượng trên nền di sản
then. Cũng như nhiều loại hình diễn xướng dân gian khác, then
có thế mạnh, đồng thời mang hạn chế nhất định, đặt dưới góc
nhìn của hoạt động khai thác du lịch. Để có định hướng, ý tưởng



phát triển các sản phẩm đặc sắc, việc tham
khảo kinh nghiệm của các mô hình khác là rất
cần thiết.

Diễn xướng dân gian truyền thống với
sự phát triển du lịch

Từ góc nhìn kinh tế du lịch, có thể thấy, diễn
xướng dân gian nói chung, âm nhạc truyền
thống nói riêng, đem đến những giá trị đặc biệt,
đáp ứng nhu cầu khám phá, trải nghiệm, giải trí
của du khách, nhất là khách du lịch quốc tế:

Trên hành trình di chuyển qua những vùng
văn hóa khác nhau, hướng dẫn viên suốt tuyến
có thể mượn một điệu dân ca thay cho tín hiệu
thông báo về điểm đến, giúp du khách cảm nhận
được hồn cốt văn hóa địa phương, ngay cả khi
họ không thực sự dừng chân để trải nghiệm văn
hóa.

Tại phòng đợi, nơi gửi hành lí trên phi
trường, một điệu dân ca êm ái giúp du khách
bớt sốt ruột vì chờ đợi. Trước khi hạ cánh, giai
điệu dân ca cất lên bất ngờ cũng có thể chạm
vào trái tim của lữ khách tha hương trước giờ
phút đặt chân về nơi đất mẹ.

Trong khách sạn, nên tạo ra những nơi hợp
lí để tiếp cận âm nhạc như khu tiếp tân, phòng
riêng, phòng spa, phòng thể thao, đọc sách, khu
điểm tâm. Việc khéo léo lựa chọn loại hình diễn
xướng hấp dẫn và cách thể hiện phù hợp là
cách để mang vào tiềm thức của người đến
thăm Việt Nam một ý niệm về âm nhạc dân tộc,
cũng là cách đem đến những giá trị mới lạ cho
chuyến đi của họ.

Trong nhà hàng, âm nhạc được xem như
một loại nhạc nền dễ chịu, tăng cảm xúc cho
thực khách, góp phần tạo nên sự hấp dẫn vị
giác.

Trong các không gian tham quan cần đến
chiều sâu như bảo tàng, triển lãm, khu di tích,
phòng trưng bày… âm nhạc dân gian, với tính
chất nhẹ dịu và sâu lắng của nó chẳng những
không phá vỡ yếu tố “tĩnh” mà còn góp phần tạo
chất xúc tác, giúp du khách chìm đắm vào thế
giới nghệ thuật.

Âm nhạc đặc biệt phát huy giá trị trong các
hoạt động du lịch mang tính chất lễ hội, nơi nó
là một trong những thành tố cơ bản nhất tạo nên
không khí sự kiện.

Trong mối tác động đa chiều của văn hóa
và du lịch hiện nay, nhiều thể loại diễn xướng
dân gian đã trở thành mục tiêu của nhiều đối
tượng khách du lịch khi tìm đến Việt Nam như
quan họ Bắc Ninh, ca trù, xẩm, cồng chiêng Tây
Nguyên, hò chèo ghe Nam Bộ… Và không thể

thiếu các loại hình dân ca, dân vũ của đồng bào
các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc. Khai
thác giá trị nghệ thuật truyền thống nhằm phát
triển du lịch là định hướng kinh tế xã hội của
nhiều địa phương, dựa trên nguồn lực tài
nguyên nhân văn sẵn có. Trong “kịch bản” chiến
lược của mình, địa phương và các doanh
nghiệp du lịch thường khai thác tối đa các đặc
sắc văn hóa dân gian, trong đó luôn có nghệ
thuật diễn xướng truyền thống. Từ Bắc vào
Nam, loại hình văn nghệ dân gian đã lần lượt
trở thành sản phẩm du lịch. Mặc dù áp dụng
rộng khắp, song không phải mô hình nào cũng
đạt được hiệu quả bởi diễn xướng dân gian gắn
với đặc trưng văn hóa của một cộng đồng cụ
thể. Có những giá trị mà chỉ trong môi trường
văn hóa của nó, người ta mới cảm thụ được. Về
mặt tâm lý cảm thụ âm nhạc, khán giả không dễ
hứng khởi với những điệu nhạc chưa “quen tai”.
Mặc khác, một bộ phận các loại hình diễn
xướng lại có âm hưởng buồn, tiết tấu đều đặn,
động tác đơn điệu lặp đi lặp lại, tạo cảm giác lê
thê, buồn chán. Khi bản thân diễn xướng chưa
tạo nên sức hút, thì các hoạt động liên quan
như: dạy hát dân ca, tham gia hát đối đáp, thi
hát múa, viếng tổ nghề, thăm nhà nghệ nhân
cũng sẽ khó có sức hấp dẫn du khách. Thêm
vào đó, dân ca chỉ đem đến những rung cảm
thẩm mĩ trọn vẹn khi được đặt trong không gian
truyền thống, trong sự tương tác của một loạt
các yếu tố liên quan như thời gian, không gian,
khán giả. Khi lồng ghép trong các chương trình
du lịch, diễn xướng dân ca có thể bị ngắt khỏi
môi trường tự nhiên với những ràng buộc hữu
cơ của nó. Việc phát triển các loại hình diễn
xướng tín ngưỡng (bài ca nghi lễ) thành diễn
xướng sân khấu thông thường (như hát văn và
hát then biểu diễn) đã từng vấp phải những
tranh luận trái chiều với hai luồng ý kiến: một
bên cho rằng đó là sự phát triển tự nhiên của
nghệ thuật, giúp dân ca dễ phổ biến, đến gần
cộng đồng, thích ứng với thị hiếu đời sống; một
bên e ngại làm mai một giá trị văn hóa gốc, điều
mà Luật di sản đã nhấn mạnh: Bảo tồn, phát
triển Di sản phải đặt ra tiêu chí hàng đầu là bảo
tồn yếu tố văn hóa gốc.

Sự khó khăn khi khai thác dân ca phục vụ
du lịch còn đến từ nguyên nhân khách quan phía
du khách. Với dòng khách nội địa, tỷ lệ những
người yêu thích, hứng thú với nghệ thuật dân tộc
không cao (điều này đã được khẳng định trong
nhiều cuộc khảo sát). Du khách có thể thích thú
mặc một bộ áo tứ thân, cầm cây đàn tính để
chụp ảnh, song không nhiều người ngồi xem hết
buổi biểu diễn hay tìm hiểu kỹ về lịch sử, đặc
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điểm, cách chế tác, sử dụng nhạc cụ dân tộc.
Khách quốc tế bất đồng ngôn ngữ, không hiểu
rõ về tập tính văn hóa, cũng khó cảm nhận hết
vẻ đẹp của diễn xướng truyền thống, nếu thiếu
người thuyết minh sâu sắc. Vượt qua những hạn
chế trên, một số địa phương, đơn vị đã có
hướng đi hiệu quả trong chiến lược bảo tồn di
sản và khai khác di sản trong phát triển du lịch. 

Kinh nghiệm khai thác một số loại hình
diễn xướng dân gian trong hoạt động du lịch
ở Việt Nam

Trường hợp 1: Xẩm Hà Thành và cuộc
cách mạng tự làm mới để chủ động tiếp cận
khán giả: Xẩm là hình thức dân ca gắn với
không gian biểu diễn đặc biệt và những nghệ
nhân có số phận đặc biệt - những người khiếm
thị dùng tiếng hát để mưu sinh nơi “đầu đường
xó chợ”. Trong hoàn cảnh ấy, xẩm vốn dĩ có giai
điệu buồn, thậm chí não nề, lời ca thể hiện
những tâm sự day dứt về cuộc sống. Tuy nhiên,
cũng bởi đặc trưng là nghệ thuật mang yếu tố
“đường phố”, phải chủ động tìm kiếm công
chúng phục vụ cho mục đích mưu sinh, nên xẩm
đã sớm thích nghi: chuyển từ chợ quê (xẩm
chợ) sang đô thị (xẩm tàu điện). Một số điệu
xẩm được cải biên, đặt lời để thích nghi với
không khí rộn ràng nơi phố xá, đem đến niềm
vui cho người nghe, hơn là kể chuyện tâm sự
buồn của bản thân mình. Hiện tại, trong khi
nhiều nhà hát ca múa nhạc dân tộc đìu hiu vì
khán giả trẻ quay lưng thì một số nhóm xẩm
hình thành tự phát song lại duy trì hoạt động
theo hướng  “chuyên nghiệp hóa” một cách ổn
định như câu lạc bộ xẩm Hà Thị Cầu, xẩm Hải
Phòng, xẩm Hà Thành... Trong số đó, du khách
thủ đô và cộng đồng mạng đã khá quen thuộc
với nhóm xẩm Hà Thành cùng những suất diễn
đều đặn vào tối thứ 7 hàng tuần trên phố cổ và
các MV nghệ thuật phục dựng làn điệu dân ca
truyền thống với những hình thức mới mẻ. “Làm
mới di sản cũ” là hướng đi mà xẩm Hà Thành
theo đuổi và thu nhận được thành công. Sự làm
mới này thể hiện trên nhiều phương diện như:

Kết hợp giữa yếu tố truyền thống với đặc
trưng văn hóa phương Tây để tạo dựng không
gian biểu diễn độc đáo, phù hợp trong khai thác
du lịch: nghệ thuật đường phố. Hình ảnh nhóm
nghệ sĩ biểu diễn say mê dưới tượng đài vua Lê
Thái Tổ vừa gợi nhớ về không khí “xẩm chợ”
một thời, song lại phảng phất nét lãng tử của
những nghệ sĩ du ca ở một nền văn hóa đầy lạ
lẫm với du khách Việt.

Khai thác tính thời sự trong lời thơ dân ca,
tạo ra những tác phẩm âm nhạc gây chú ý, đem

đến thích thú cho khán giả nhiều lứa tuổi, như
“xẩm Trà đá”, “xẩm Rượu bia tối kị lái xe”…

- Đẩy cao yếu tố nghệ thuật trong các sản
phẩm âm nhạc với sự đầu tư nghiêm túc và tỉ
mỉ từ kịch bản, cảnh quay, trang phục, diễn viên.
Yếu tố thẩm mĩ, điều vốn không được khai thác
ở di sản truyền thống đã phát huy tác dụng trong
môi trường hiện đại.

Trường hợp 2: Vở diễn Tứ phủ: Bước
đột phá với nghệ thuật thực cảnh

Nghệ thuật sân khấu thực cảnh là loại hình
biểu diễn được thực hiện dựa trên cảnh quan
thực tế ngoài trời, bao gồm các yếu tố thiên
nhiên như sông hồ, biển cả, núi rừng, đình
chùa... hài hòa với đời sống, lịch sử của con
người bản địa [5]. Đồng thời, đây cũng là hình
thức nghệ thuật kết hợp chất liệu sân khấu
truyền thống với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng
hiện đại làm tăng độ chân thật. Sân khấu nghệ
thuật thực cảnh có thể được coi là một bước
phát triển vượt bậc trong việc khai thác nghệ
thuật để thúc đẩy du lịch, quảng bá hình ảnh địa
phương. Nhờ đó, giúp người nước ngoài không
chỉ biết đến Việt Nam qua các loại hình nghệ
thuật quen thuộc mà còn giúp cho người Việt
Nam có cơ hội tiếp cận với loại hình nghệ thuật
mới để khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc
mình. Việc xây dựng vở diễn Tứ phủ - thực cảnh
thứ tư ở Việt Nam góp phần đưa tinh hoa di sản
văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu đến gần cộng
đồng, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch văn hóa
đặc sắc. Trên website chính thức, thực cảnh Tứ
phủ được khẳng định với ý nghĩa văn hóa - du
lịch: “Không chỉ đóng vai trò tạo cảm xúc cho
người xem thông qua thính giác, âm nhạc trong
vở diễn Tứ phủ chính là con đường dẫn dắt
khán giả qua những trải nghiệm khác nhau về
văn hóa, con người và lịch sử Việt Nam”, “Vở
diễn có địa điểm thuận lợi tại trung tâm thủ đô
Hà Nội, gần các di tích văn hóa, thời lượng hợp
lý sẽ mang đến trải nghiệm văn hóa Việt không
thể quên cho du khách”. Nhiều công ty lữ hành
du lịch nước ngoài đã đặt hàng và coi “Tứ phủ”
là một sản phẩm du lịch đáng quan tâm khi đến
Hà Nội.

Nói về kinh nghiệm khai thác di sản văn hóa
trong phát triển du lịch sau thành công của
“Thuở ấy xứ Đoài” và “Tứ phủ”, đạo diễn Việt Tú
nhấn mạnh điểm then chốt: muốn ra được với
toàn cầu, người nghệ sĩ cần có sự nhận diện địa
phương, nghĩa là bám chặt vào cái bản sắc, hồn
cốt văn hóa (và để đảm bảo hồn cốt ấy, trong
các vở thực cảnh, anh luôn ưu tiên dùng diễn
viên là nghệ nhân và những người nông dân
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thực sự). Bên cạnh đó, đạo diễn nhận định: Phải
làm văn hóa một cách văn hóa, văn hóa có thể
mang tính địa phương nhưng ngôn ngữ phải
toàn cầu. Ngôn ngữ toàn cầu có thể phá bỏ mọi
rào cản để chạm tới cảm xúc người xem”. Điều
này có thể được hiểu ở hai cấp độ. Thứ nhất,
ngôn ngữ (lời ca, lời thoại, thuyết minh) trong vở
diễn cần được thông dịch giúp khách nước
ngoài nắm được tinh thần vở diễn. Thứ hai, cần
cân nhắc kết hợp giữa các tinh hoa truyền thống
với phương tiện, biểu tượng nghệ thuật toàn
cầu, bởi nghệ thuật, ở một phương diện nhất
định, cũng có chức năng truyền tải thông tin,
như một dạng thức ngôn ngữ đặc biệt.

Trường hợp 3: Ca Huế trên sông Hương
- bài học về việc giữ gìn không gian diễn
xướng truyền thống.

Sông Hương - dòng sông thuộc về một tỉnh
duy nhất đã trở thành linh hồn xứ Huế. Gần như,
mọi thú vui của người Huế đều gắn bó với dòng
Hương giang, nơi cội nguồn nảy sinh và hội tụ
của bao sinh hoạt văn hóa đất cố đô này. Âm
nhạc Huế cũng không nằm ngoài quỹ đạo ấy.
Huế vốn là vùng dân ca nổi tiếng với những điệu
hò mái nhì mái đẩy, những điệu lí bay bổng,
mượt mà. Huế còn có một dòng âm nhạc cung
đình trang trọng. Ca Huế nằm giữa hai dòng
nhạc ấy với chất trữ tình sâu lắng, hàm chứa
bao hỷ, nộ, ái, ố trong cuộc đời người dân cố
đô. Cũng như đua  thuyền, ngủ đò, thả thơ, ca
Huế dường như gắn chặt lấy dòng sông Hương
mà sinh tồn, trong suốt mấy thế kỷ. Trong khai
thác du lịch Huế, trải nghiệm ngồi thuyền rồng
nghe ca Huế trở thành “món ăn” quen thuộc,
như một mặc định văn hóa, rằng đã đến Huế
phải nghe ca Huế sông Hương và chỉ nghe ca
Huế trên sông Hương. Khai thác dân ca trong
du lịch cần sự mới lạ song nét truyền thống
mang tính chất bản sắc, hồn cốt văn hóa sẽ phát
huy hiệu quả nếu được bảo tồn trong một không
gian nguyên vẹn. 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả khai
thác giá trị của then trong hoạt động du lịch
vùng Việt Bắc

Trong kinh doanh du lịch địa phương, một
sản phẩm mang tính đặc thù có ý nghĩa quan
trọng góp phần tạo nên bước đột phá. Đó là sản
phẩm mang ý nghĩa khác biệt, độc đáo và đặc
sắc so với sản phẩm du lịch thông thường,
nhằm thu hút du khách, mở rộng thị trường du
lịch, khai thác tốt tài nguyên du lịch, các tiềm
năng, lợi thế của địa phương để phát triển du
lịch một cách bền vững. Đối với vùng văn hóa
Việt Bắc, nơi cư trú tập trung của đồng bào Tày,

Nùng, thì then là một trong những yếu tố có thể
tạo ra tính chất đặc trưng ấy.

Từ kinh nghiệm của xẩm, hầu bóng, ca
Huế, có thể thấy, trong khai thác diễn xướng dân
ca phục vụ hoạt động du lịch, cả hai yếu tố
truyền thống và mới lạ nếu được áp dụng hợp
lý, dựa trên việc tôn trọng đặc trưng, bản sắc
của mỗi loại hình dân ca, thì đều đem lại hiệu
quả theo những cách khác nhau: đột phá như
“Tứ phủ”, “xẩm Hà Thành” hay lặng lẽ mà bền
bỉ sinh sôi như ca Huế, đờn ca tài tử, hò sông
nước Nam bộ... Thực hành then, ở cả dạng thức
nguyên mẫu gắn với môi trường tín ngưỡng hay
dạng thức phát triển mang màu sắc biểu diễn
nghệ thuật cộng đồng đều có giá trị riêng và thế
mạnh trong khai thác du lịch. Một trong những
thế mạnh nổi bật nhất là sự hấp dẫn, lôi cuốn
trong làn điệu và sự linh hoạt trong cách thức
diễn xướng. Từ tầm khái quát và vĩ mô, các nhà
quản lý văn hóa, nghiên cứu du lịch đã đưa ra
những giải pháp tổng thể cho then như một tài
nguyên du lịch nhân văn. Ở bài viết này, tác giả
đề xuất một số giải pháp khai thác giá trị then
nhằm phát triển hoạt động du lịch vùng Việt Bắc
như sau:

Tập trung làm tăng giá trị của then trong
ấn tượng của du khách

Yếu tố tăng giá trị ở đây được hiểu theo hai
nghĩa. Thứ nhất, biểu diễn then cần được đầu
tư toàn diện và chuyên nghiệp, tạo ra sự đột phá
nghệ thuật. Trên thực tế, nhiều mô hình du lịch
cộng đồng đã khai thác dân ca đúng với tính
chất dân gian: do nhân dân sáng tạo, lưu truyền,
biểu diễn, thưởng thức, đánh giá. Và lẽ dễ hiểu,
với tính chất đó, chất nghệ thuật trong những
màn trình diễn dân gian này bị giới hạn. Là một
sản phẩm du lịch, thiết nghĩ, sức hấp dẫn của
nghệ thuật dân gian cần được đẩy mạnh, khiến
du khách không chỉ nghe để biết, mà phải nghe
để thích thú, ngưỡng mộ, say mê. Muốn vậy, đội
ngũ nghệ sĩ dân gian cần được đào tạo bài bản
từ các đơn vị chuyên nghiệp, được rèn luyện
thường xuyên qua các liên hoan nghệ thuật, dân
ca. Hội liên hiệp du lịch các tỉnh trong khu vực
có thể tổ chức những cuộc thi hát then, đàn tính
(hay các loại hình dân ca phục vụ du khách
khác) dành cho cộng đồng làm du lịch để họ có
ý thức tự rèn luyện và có thêm nhiều kinh
nghiệm biểu diễn. Thứ hai, giá trị của then cần
được ghi nhận bằng một yếu tố định lượng: giá
vé. Kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng ở
nhiều địa phương cho thấy, “giá rẻ” không phải
lúc nào cũng là điểm thu hút. Ngược lại, đôi khi
chất lượng lại được cảm nhận thông qua mức
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giá mà du khách phải bỏ tiền ra mua. Trên thế
giới, các show diễn nghệ thuật truyền thống luôn
được đánh giá cao, trước hết trên phương diện
giá vé. Nếu như đến thăm các thành phố Kyoto,
Tokyo, Kumakura… của Nhật Bản, du khách có
thể tham quan, thưởng thức các loại hình âm
nhạc, sân khấu truyền thống với giá vé rất đắt.
Nếu mua vé vào xem một show diễn ở nhà hát
Kabuki (một thể loại sân khấu truyền thống,
được đông đảo tầng lớp người Nhật Bản trung
lưu, bình dân yêu thích, Kabuki gần với cải
lương Việt Nam) giá vé khoảng 17.000 yên.
Xem một vở kịch Noh (sân khấu âm nhạc kịch
cổ điển Nhật Bản) giá vé khoảng 12.600 yên,
một vở rối theo phong cách truyền thống Nhật
Bản khoảng 3000 yên.

Ở Hàn Quốc, để vào nhà hát xem các nghệ
nhân diễn Samulnori hoặc Pansori (sân khấu
âm nhạc truyền thống Hàn Quốc) phải mua vé
với giá khoảng 30.000 đến 40.000 won. Tất
nhiên, giá vẻ ấy phản ánh đúng chất lượng nghệ
thuật và sự đầu tư về tiện nghi, kỹ thuật, cung
cách phục vụ. Điều này, ta hoàn toàn có thể tính
đến và tham khảo khi áp dụng cho các khu du
lịch Việt Nam nói chung, vùng Việt Bắc nói riêng,
dù mỗi loại hình diễn xướng truyền thống có
những đặc trưng khác nhau.

Mở rộng phạm vi truyền thông cho then
theo cách vừa đảm bảo bản sắc truyền
thống, vừa phù hợp với thị hiếu xã hội. Đây
là hướng đi chung của nhiều loại hình nghệ
thuật. Hiện nay, nếu tìm hiểu về then qua các
công cụ tìm kiếm truyền thông phổ biến, người
dùng chỉ thu được những kết quả tản mạn, khó
lọc lựa trong đó những sản phẩm tinh hoa. Nên
chăng, các câu lạc bộ then và đơn vị nghệ thuật
chuyên nghiệp có thể theo hướng đi của xẩm
Hà Thành, chủ động tìm đến khán giả bằng
những sản phẩm nghệ thuật đã được dàn
dựng, đầu tư bài bản, có tính hấp dẫn. Khi khai
thác then trong hoạt động du lịch, ta có thể có
cái nhìn rộng mở, coi nó như một sản phẩm
hàng hóa đặc biệt. Khi công chúng biết đến
then nhiều hơn, thấu hiểu và thích thú với nghệ
thuật diễn xướng đặc biệt này, họ có thể tăng
động lực để tìm kiếm những tour du lịch tìm về
cội nguồn nảy sinh của nó. Trong phục vụ du
khách, các đơn vị du lịch nên lựa chọn tiết mục
phù hợp, hạn chế được nhược điểm phổ biến
của các loại hình dân ca (thường dài, buồn,
nhịp điệu đều đặn, khó tạo ấn tượng từ lần đầu
thưởng thức). Ví dụ, ở khu Bảo tồn làng nhà
sàn dân tộc sinh thái Thái Hải một đơn vị làm
du lịch cộng đồng nổi tiếng ở Thái Nguyên, các

tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống đưa
vào chương trình du lịch thường sôi động, cuốn
hút hoặc tha thiết, dễ nghe như pựt lằn, lượn
Nàng ới, dá hai, phong slư… Bản thân nhóm
tác giả, khi nghe pựt lằn lần đầu tiên đã cảm
thấy bị cuốn hút bởi điệu hát giao duyên vô
cùng tươi vui, sinh động, và càng ấn tượng hơn
khi bà con địa phương hài hước gọi đó là “Rap
Tày”. Với những điệu dân ca như thế, không
những du khách cảm thấy phấn chấn khi
thưởng thức mà còn có thể học theo một cách
không quá khó khăn. Điệu dân ca, vì thế, có thể
trở thành món quà lưu niệm vô giá mà du khách
được mang về.

Cần sưu tầm, chọn lựa những làn điệu
hấp dẫn, dễ nghe, mang đậm đặc trưng truyền
thống làm nhạc nền cho các không gian văn
hóa, du lịch cộng đồng ở địa phương, góp
phần tạo ra “khí vị thính giác”, để du khách mỗi
khi đặt chân đến Việt Bắc đều chìm trong không
khí của then và mỗi khi nghe giai điệu then sẽ liên
tưởng đến không gian văn hóa vùng cao. Đó là
cách tạo ra “sản phẩm du lịch đặc trưng”, điều mà
nhiều địa phương đang thiếu.

Sử dụng âm nhạc then trong các hoạt
động du lịch đường phố, du lịch đêm: 

Mô hình phố đi bộ với nhiều hoạt động văn
hóa nghệ thuật đặc trưng vừa mang tính vùng
miền, vừa có sự giao lưu tiếp biến với những
loại hình văn hóa mới. Đây sẽ là điểm nhấn thu
hút khách du lịch bởi những nét mới mẻ bên
cạnh giá trị về cảnh quan thiên nhiên và đời
sống bản làng. Hiện nay, tại các đô thị lớn đều
đã có những chương trình biểu diễn nghệ thuật
sinh động mang màu sắc văn hóa đường phố
như diễn xướng dân gian ba miền trên con
đường hoa Nguyễn Huệ nhân dịp festival nghệ
nhân Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật trên phố đi
bộ quanh Hồ Gươm, chương trình “Hoàng
thành diễn xướng dân gian” trong khu trung tâm
Hoàng thành Thăng Long. Ngoài ra, để có sự
kết nối điểm đến, cần xây dựng hệ thống chợ
đêm một không gian không đơn thuần mang
tính thương mại mà hoàn toàn có thể lồng ghép
các hoạt động văn hóa giàu bản sắc của địa
phương, mở ra tương lai để phát triển du lịch tại
các thành phố trung tâm của khu vực. Trong
chiến lược phát triển du lịch, nhiều địa phương
thuộc khu vực Việt Bắc (như Cao Bằng, Tuyên
Quang)  đang từng bước đầu tư xây dựng mô
hình du lịch biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực
đường phố, du lịch đêm loại hình du lịch mới
mẻ, thu hút đông đảo du khách và mang giá trị
lâu dài. Đây là những không gian thích hợp để
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tích hợp các giá trị hiện đại và truyền thống,
trong đó không thể không kể đến yếu tố âm
nhạc và diễn xướng dân gian.

Có thể tạo đột phá bằng du lịch nghệ
thuật - sự kiện với việc lên ý tưởng, đầu tư
cho một vở diễn thực cảnh lấy cảm hứng
từ văn hóa miền núi phía Bắc mà hồn cốt là
then. Ngày nay, thị hiếu nghệ thuật của cộng
đồng ngày một nâng cao, những chương trình
nghệ thuật chất lượng luôn có sự thu hút mạnh
mẽ. Du khách đã đặt vé đến Hội An, về Sài
Sơn để xem thực cảnh (dù giá vé khá cao,
tương xứng với sự đầu tư hoành tráng), chúng
ta có thể đặt niềm tin vào điều tương tự đối với
du lịch Việt Bắc - không gian văn hóa đầy sắc
màu nhưng vẫn còn nhiều giá trị chưa được
khai thác, như một sản phẩm du lịch đặc thù
và hấp dẫn.

Thực hành then là tổng hòa nhiều giá trị: tôn
giáo, văn hóa, nghệ thuật và tri thức bản địa về
vũ trụ quan, nhân sinh quan. Hành trình từ lúc
xây dựng hồ sơ đến khi di sản được ghi nhận là
một con đường gian khó, tuy nhiên, công tác giữ
gìn, bảo tồn di sản giữa guồng quay của cuộc
sống sẽ còn gian truân hơn gấp bội. Chúng tôi
cho rằng, sự bảo tồn bền vững nhất chính là bảo
tồn trong phát triển. Để làm được điều đó, cần
lấy then làm chất liệu văn hóa, một nguồn tài

nguyên nhân văn giá trị để khai thác trong hoạt
động du lịch, theo hướng vừa làm mới, vừa bảo
tồn những giá trị truyền thống. Đây là hướng đi
cần được cân nhắc và nghiên cứu trong chiến
lược phát triển du lịch vùng núi phía Bắc.
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Lật giở từng trang cuốn tạp chí Văn nghệ xứ
Lạng số 310 tháng 8 năm 2019, tôi dừng lại ở
trang thơ. Cái tựa đề “Mắt na” đã thu hút sự tò mò
của tôi. Và rồi, bài thơ khiến tôi ấn tượng, cứ đọc
đi đọc lại. Bản thân tôi từng là người trải nghiệm
với công việc trồng và chăm sóc na nhọc nhằn đó,
từ khâu trồng, làm cỏ, tỉa cành và hái na, nhưng
khi đọc bài thơ này tôi không khỏi ngỡ ngàng trước
sự phát hiện, liên tưởng độc đáo của Vân Du.
Những hình ảnh và con người tưởng như đã quá
đỗi thân thuộc bỗng chốc vào thơ trở nên vô cùng
mới lạ. “Mắt na” còn lay động tôi bởi một hồn thơ
tràn đầy tình yêu: yêu con người, yêu quê hương,
yêu cuộc sống…

Em gieo tình trong đá
Tưới bao nước mắt mồ hôi
Một vùng xứ sở lô nhô đá tai mèo đan xen với

những khoảng đất phe-ra-lit nâu vàng, khô khốc -
dãy núi Cai Kinh huyền thoại năm xưa lại chính là
nơi sinh ra “vàng trên núi”. Cư dân nơi đây đã dày
công ươm những mầm na vào đá núi. Còn với góc
nhìn của Vân Du đó không chỉ là một mầm cây mà
còn là mầm “tình”. Chữ “tình” gợi ra bao yêu dấu,
bao hi vọng về một mái ấm đủ đầy, hạnh phúc nhờ
cây na - loại cây trồng chủ lực của người lao động
vùng đất Chi Lăng - Hữu Lũng. Và những mầm
“tình” đó được chăm bón, tưới tắm bởi những giọt
“nước mắt, mồ hôi”. Ai đã từng (dù chỉ một lần) làm
công việc chăm sóc na hẳn sẽ thấu hiểu muôn

ngàn nỗi gian truân của người trồng na. Na là một
loại cây phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của
vùng đá vôi cheo leo, hiểm trở. Vì vậy, người lao
động thường phải vượt qua vài kilomet đường núi
chênh vênh mới lên đến khu vực canh tác của
mình. Mồ hôi đã thấm mặn từng bước đi. Và đôi
khi những phiến đá tai mèo, những chiếc lá cỏ
gianh sắc như lưỡi dao tem khứa vào tay, chân
khiến người lao động bật máu, rơi lệ. “Tưới bao
nước mắt mồ hôi” là hình ảnh thực, rất thực, không
hề có sự cường điệu. Là một người tuy không ở
đất na Chi Lăng (Quê Vân Du ở huyện Lộc Bình-
Lạng Sơn) nhưng vẫn thấu cảm được nỗi vất vả,
lam lũ của người dân lao động trồng na, đó chắc
hẳn phải là một trái tim vô cùng tinh tế, nhạy cảm.
Thật đáng trân quý!

Mặn hóa ngọt rồi anh ơi
Mắt na đang ngóng anh về núi
Mạch thơ cứ như đang lớn dần lên cùng với

sự sinh trưởng của cây. Tất cả những ngày tháng
lam lũ ấy được bù đắp bởi vị “ngọt” của thành quả
lao động. Những mắt na sáng trong như đang
ngóng chờ anh. Sang đến khổ thơ thứ hai, nhịp
thơ có vẻ nhanh và rộn ràng hơn:

Ơ kìa người ta quẩy gánh như hội
Gái lên núi gùi sọt tung tăng
Trai đi xuống tay nắm đòn ngực 

tràn sức trẻ
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Mắt na
Em gieo tình trong đá
Tưới bao nước mắt mồ hôi
Mặn hóa ngọt rồi anh ơi
Mắt na đang ngóng anh về núi

Ơ kìa người ta quẩy gánh như hội
Gái lên núi gùi sọt tung tăng

Trai đi xuống tay nắm đòn ngực tràn sức trẻ
Những chiếc thúng đầy mắt na 

sáng như mắt mẹ
Hối hả mừng vui!

Đá chênh vênh không chùn đôi chân anh bước
Dốc cheo leo chưa đủ chí em sờn
Mắt đôi ta như mắt na của núi
Lỡ chạm nhau thương ngọt đến say lòng

(Vân Du - In trên tạp chí Văn nghệ xứ
Lạng số 310 tháng 8 năm 2019)

ĐẾN VỚI BÀI THơ HAY



Những chiếc thúng đầy mắt na 
sáng như mắt mẹ

Hối hả mừng vui!
“Ơ kìa”… Một chút ngạc nhiên,

một chút mừng vui xen lẫn. Hình ảnh
người người, nhà nhà quẩy gánh thu
na đông vui, tấp nập, hối hả được ví
“như hội”. Đoạn thơ đặc biệt lôi cuốn
bởi hình ảnh những cô thôn nữ khỏe
khoắn “tung tăng” gùi sọt và chàng
trai miền sơn cước gánh na: “đi
xuống/tay nắm đòn/ngực tràn sức
trẻ”. Vân Du gợi tả hình ảnh chàng
trai đang gồng mình lên giữ chắc
gánh na nặng trĩu trên vai, vững từng
bước chân xuống dốc đá cheo leo.
Qua đó, ta cảm nhận được vẻ đẹp
của người lao động vạm vỡ, khỏe
khoắn, tươi vui đang làm chủ thiên
nhiên, bắt thiên nhiên phải sinh lợi
phục vụ cuộc sống.

Nếu câu thơ của Tế Hanh:
Dân chài lưới làn da ngăm rám

nắng
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm

để “định vị” chất riêng của người dân
chài lưới trong bài “Quê hương”, thì
có lẽ câu thơ “Trai đi xuống tay nắm
đòn ngực tràn sức trẻ” cũng đủ sức
nặng để Vân Du “định vị” chất riêng
của người dân lao động miền sơn
cước nơi đây.

Không khí lao động hối hả, vui
tươi, khỏe khoắn ấy còn được Vân
Du gợi thêm bằng một hình ảnh so
sánh “mắt na sáng như mắt mẹ”. Sự
liên tưởng khá thú vị, mới lạ, độc đáo
ấy như đong đầy sự “hối hả mừng
vui” của người lao động trong vụ mùa
bội thu. Như vậy “tình” đã hóa “mừng
vui”, hóa hạnh phúc! Chút mặn mòi
của “nước mắt mồ hôi” đã hóa vị
“ngọt” của na, vị “ngọt” sau những
ngày nhọc nhằn vất vả.

Sẻ chia với những gian lao, hòa
trong niềm vui vô bờ của người dân
trong vụ mùa bội thu, Vân Du còn
lắng lại cảm xúc:

Đá chênh vênh 
không chùn đôi chân anh bước
Dốc cheo leo chưa đủ chí em sờn
Tôi như nghe thấy tiếng thơ cuả

Y Phương nhắn nhủ con:
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Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung

không chê thung nghèo đói
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con”

(Nói với con)
Và tôi đã bắt gặp những người con trai, con gái bản tôi đang

tung tăng quẩy gánh với tình yêu quê hương mãnh liệt, với ý chí
mạnh mẽ, can trường Đá chênh vênh/Dốc cheo leo không đủ làm
sờn chí, không thể làm chùn đôi chân của đôi nam thanh nữ tú,
của “người đồng mình”. Họ không nhỏ bé, không yếu đuối mà
luôn mạnh mẽ, hăm hở xây dựng quê hương, bản xứ bằng tình
yêu vô cùng nồng hậu. Trong nhịp bước họ còn rộn ràng một niềm
lạc quan bất tận, một ý chí vượt khó đến quật cường. Để rồi:

ЉMắt đôi ta như mắt na của núi
Lỡ chạm nhau thương ngọt đến say lòng
Tình yêu lao động, tình yêu quê hương làm thăng hoa thêm

tình yêu đôi lứa, ngọt ngào như vị na của núi rừng. Đọc thơ Vân
Du, ta say cái chân thực của câu chữ, ta say cái bay bổng của
hình ảnh. Những ánh mắt “chạm nhau” sẽ còn “say” mãi trong
tình yêu vĩnh cửu, “say” mãi trong lòng bạn đọc.

Với thể thơ tự do phóng khoáng, cách ngắt nhịp linh hoạt,
giọng thơ đầy sức sống và nhiều hình ảnh thơ ấn tượng, bài  thơ
“Mắt na” của Vân Du đã mang đến cho người yêu thơ những dư
vị ngọt ngào, mới lạ của tình yêu con người, yêu quê hương, yêu
cuộc sống của “người đồng mình” trong cuộc sống còn nhiều vất
vả, nhọc nhằn. Được biết, bài thơ đã được nhạc sĩ Bùi Minh Tấn
phổ nhạc và bài hát Mắt na - nhạc Bùi Minh Tấn, lời thơ Vân Du
- đã giành giải cao tại Giải thưởng hằng năm (2019) của Hội
Nhạc sĩ Việt Nam.



1. Tối 7/12/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo
Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch cùng Tổng cục Chính trị
Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Nghệ sĩ
Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Cuộc
thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải
biên cương”. Được phát động từ tháng 5 đến
tháng 9 năm 2020, Cuộc thi ảnh nghệ thuật với
chủ đề “Tự hào một dải biên cương” nhận được
sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các nghệ sĩ
nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên, công dân
Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại
Việt Nam. Trong số gần 7.000 ảnh dự thi, gần
4.100 ảnh đơn và 400 bộ ảnh của 745 tác giả gửi
tham dự, Ban Tổ chức đã lựa chọn 21 tác phẩm
xuất sắc để trao giải, gồm: 2 giải Nhất, 3 giải Nhì,
6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; đồng thời lựa
chọn hơn 190 tác phẩm trưng bày triển lãm tại
Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội
(quận Đống Đa, TP Hà Nội). Tỉnh Lạng Sơn có 6
tác phẩm của 3 tác giả được chọn trưng bày triển
lãm, tác phẩm “Đêm đông Mẫu Sơn”, “Vũ điệu mùa
xuân” của NSNA Lưu Minh Dân; tác phẩm “Lễ cấp
sắc người Dao”, “Lễ cầu mùa”, “Trên đỉnh Mẫu
Sơn” của Đỗ Văn Dương và tác phẩm “Cột cờ
Lạng Sơn” của Chu Văn Minh.

HOÀNG HƯƠNG
2. Ngày 12/12/2020, Hội Văn học Nghệ

thuật tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chất
lượng sáng tạo tác phẩm Ký. Tham dự có lãnh

đạo Hội Văn học Nghệ thuật, đại diện các Chi hội
Thơ, Nghiên cứu lý luận và Phê bình cùng toàn thể
hội viên Chi hội Văn xuôi. Tại Hội nghị, các hội viên
được Thượng tá, nhà văn Đỗ Tiến Thụy, Trưởng
Ban Văn xuôi, Tạp chí Văn nghệ quân đội chia sẻ
kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình sáng tác và
những kiến thức cơ bản về thể Ký: định nghĩa thể
Ký; yêu cầu để có một tác phẩm Ký hay; kỹ năng
thâm nhập thực tế; nghệ thuật tổ chức văn bản; lời

thoại nghệ thuật; bố cục nghệ thuật. Qua hai buổi
tập huấn, các hội viên đã trao đổi, thảo luận sôi
nổi, đồng thời lĩnh hội được những kiến thức, kỹ
năng cơ bản, cũng như kinh nghiệm thực tiễn
nâng cao năng lực sáng tác, sáng tạo tác phẩm ký
có chất lượng. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết
thực trong chuỗi các hoạt động thực hiện kế hoạch
của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh năm 2020.

NGỌC HẰNG 
3. Ngày 15/12/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

chủ trì Hội nghị giao ban công tác báo chí, văn
hoá, văn nghệ, khoa giáo 6 tháng cuối năm
2020. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở,

ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí địa
phương và cơ quan báo chí Trung ương thường
trú tại Lạng Sơn. 6 tháng cuối năm 2020, công tác
báo chí, văn hoá, văn nghệ đạt được một số kết
quả nổi bật, điển hình là việc tập trung phản ánh
kịp thời, đầy đủ những sự kiện chính trị, đặc biệt
là đại hội đảng các cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu
Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;
công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tại Hội nghị, đại
diện các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ đã
trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn những kết quả đạt
được và những hạn chế còn tồn tại như: số lượng
biên chế chưa đáp ứng yêu cầu công việc; chất
lượng cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện hoạt
động báo chí lỗi thời, ảnh hưởng đến chất lượng
hoạt động; công tác phối hợp giữa một số đơn vị
chưa chặt chẽ… Đồng thời, các đại biểu cũng đưa
ra một số kiến nghị, đề xuất liên quan đến các vấn
đề: cơ chế phối hợp, tạo môi trường thuận lợi cho
hoạt động báo chí; đầu tư, nâng cấp, đổi mới các
phương tiện, thiết bị để nâng cao chất lượng
truyền dẫn âm thanh, hình ảnh truyền hình, xuất
bản tạp chí; bổ sung biên chế… Phát biểu kết luận
Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực, cố
gắng của các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ,
khoa giáo trên địa bàn, đồng thời, đề nghị các cơ
quan báo chí, tạp chí đẩy mạnh tuyên truyền kết
quả Đại hội Đảng bộ các cấp và tuyên truyền về
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,
kết quả Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh và toàn
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quốc. Tiếp tục tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, các ngày lễ
lớn của đất nước và của tỉnh. Đồng chí cũng chia
sẻ với những khó khăn của các cơ quan báo chí,
đề xuất phương hướng giải quyết và đề nghị các
cơ quan báo chí tiếp tục hoạt động đúng với tôn
chỉ mục đích, phản ánh thông tin kịp thời, chính
xác, bám sát các sự kiện thời sự diễn ra trên địa
bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền,
góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế
hoạch của tỉnh đề ra trong năm 2021.

4. Ngày 16/12/2020, tại Lạng Sơn, Cục Kỹ
thuật Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp
với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh: Bắc Ninh,
Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn,
Cần Thơ, Phú Yên, Vĩnh Long tổ chức Hội nghị
Sơ kết công tác tuyên truyền biển, đảo năm

2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi
Trường Giang - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương, Bí thư Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo
Trung ương; Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải - Ủy
viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính
ủy Hải quân; Đại tá Ngô Văn Thành - Bí thư Đảng
uỷ, Chính ủy Cục Kỹ thuật Hải quân và lãnh đạo
tỉnh Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo, chuyên viên
Ban Tuyên giáo các tỉnh. Năm 2020, Cục Kỹ thuật
Hải quân đã phối hợp với các địa phương thực
hiện phương châm “Trách nhiệm, tích cực, chủ
động, đổi mới, hiệu quả”, triển khai các hoạt động
tuyên truyền về biển, đảo với nhiều cách làm mới,
sáng tạo. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào,
cuộc vận động về biển, đảo như: Cuộc vận động
“Nghĩa tình biên giới, hải đảo”; tổ chức “Hành trình
biển, đảo quê hương”; triển lãm và trưng bày tư
liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những
bằng chứng lịch sử và pháp lý”… Phát biểu tại Hội
nghị, Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải - Ủy viên
Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Chính ủy
Hải quân đề nghị: Cục Kỹ thuật Hải quân và Ban
Tuyên giáo các tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
về biển, đảo; tích cực chủ động thông tin, xây
dựng kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức thực hiện
hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên
về nội dung, chương trình, cách thức tiến hành khi
tuyên truyền tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục đổi

mới nội dung, vận dụng tổng hợp linh hoạt, đa
dạng hoá nhiều biện pháp để tiến hành tuyên
truyền cho phù hợp địa bàn, thời gian, đối tượng,
nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số... Nhân dịp
này, 09 tập thể và 09 cá nhân có thành tích trong
công tác tuyên truyền về biển, đảo được nhận
Bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân. Tại Hội nghị,
Cục Kỹ thuật Hải quân ký kết Chương trình phối
hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2021 với lãnh đạo
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy của 8 tỉnh, thành phố.
Theo kế hoạch, Hội nghị năm 2021 sẽ diễn ra tại
tỉnh Cao Bằng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao
Bằng đăng cai.

HOÀNG VI
5. Ngày 19/12/2020, Hội Văn học Nghệ

thuật tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao chất
lượng sáng tạo tác phẩm ảnh nghệ thuật; Tổng
kết hoạt động Chi hội Nhiếp ảnh năm 2020. Tới

dự có lãnh đạo Hội VHNT và toàn thể hội viên Chi
hội Nhiếp ảnh. Tại Hội nghị, các hội viên được
nghe NSNA Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Báo
ảnh, báo Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghệ
thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao đổi một
số vấn đề về xu thế phát triển ảnh nghệ thuật thời
kỳ kỹ thuật số ở Việt Nam và thế giới; những vấn
đề cần tập trung trong sáng tạo tác phẩm và xử lý
hậu kỳ. Cùng ngày, Chi hội Nhiếp ảnh tổ chức tổng
kết hoạt động Chi hội năm 2020, ông Nguyễn
Thanh Bình, Chi hội Phó Chi hội Nhiếp ảnh trình
bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020,
phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020 dù
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 các hội viên vẫn
tích cực, chủ động sáng tác, tham gia nhiều cuộc
thi, liên hoan ảnh trong tỉnh, khu vực, trong nước
và quốc tế và gửi tác phẩm đăng tải trên tạp chí
VNXL. Kết quả đạt được của các hội viên: 1 Huy
chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại Liên hoan
Ảnh nghệ thuật Khu vực miền núi phía Bắc lần thứ
20 năm 2020; 1 giải Khuyến khích và 1 tác phẩm
được chọn treo tại Cuộc thi và triển lãm Ảnh nghệ
thuật Việt Nam năm 2020; 6 ảnh được chọn treo
triển lãm tại cuộc thi “Tự hào một dải biên cương”;
đặc biệt, có 1 tác phẩm của hội viên tham gia cuộc
thi Nhiếp ảnh Quốc tế Orhan Holding đoạt “giải
Đặc biệt” ở đề tài ảnh tự do đơn sắc. Chi hội đã
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thống nhất danh sách đề xuất Hội VHNT khen
thưởng tập thể Chi hội Nhiếp ảnh và 5 cá nhân có
thành tích xuất sắc năm 2020.

CHU TUYỂN 
6. Ngày 20/12/2020 tại Hội Văn học Nghệ

thuật, Chi hội Thơ tổ chức Tổng kết hoạt động
năm 2020. Tới dự có ông La Ngọc Nhung, Chủ

tịch Hội VHNT, các hội viên Chi hội và một số cộng
tác viên. Ban Chấp hành Chi hội Thơ báo cáo kết
quả hoạt động năm 2020, đề ra phướng hướng,
nhiệm vụ năm 2021. Buổi tổng kết đã khái quát lại
những hoạt động của hội viên Chi hội Thơ trong
năm 2020 như tham gia sáng tác thơ, truyện ngắn,
ký, xuất bản sách, tham dự tập huấn, thực tế sáng
tác, kết quả đạt được qua các cuộc thi, công tác
phát triển hội viên… qua đó biểu dương những hội
viên có đóng góp tích cực và đề cử danh sách hội
viên tiêu biểu nhận Giấy khen của Chủ tịch Hội
VHNT. Phát biểu chỉ đạo, ông La Ngọc Nhung,
Chủ tịch Hội VHNT đánh giá cao những thành tích
của hội viên Chi hội, định hướng hoạt động trọng
tâm Chi hội Thơ cần thực hiện trong năm 2021 để
góp phần vào sự phát triển của Hội VHNT tỉnh
Lạng Sơn.

MAI THUẬN 
7. Ngày 21/12/2020, Hội Văn học nghệ thuật

các Dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức Lễ trao
Giải thưởng sáng tác Văn học nghệ thuật và
Kết nạp hội viên năm 2020. Tại buổi lễ, Hội VHNT
các DTTS Việt Nam đã điểm lại một số hoạt động
chính của Hội năm 2020, đề ra phương hướng
nhiệm vụ năm 2021; Ban Tổ chức trao giải thưởng
cho 50 tác phẩm đoạt Giải thưởng sáng tác Văn
học nghệ thuật năm 2020 gồm: 9 Giải B (không có
giải A), 15 Giải C, 25 Giải Khuyến khích, tặng
thưởng 1 tác phẩm; Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ
sáng tạo năm 2020 cho 145 tác phẩm; Kết nạp 49
hội viên mới. Tỉnh Lạng Sơn vinh dự có tác phẩm
âm nhạc “Về Bắc Sơn quê em” của nhạc sĩ
Nguyễn Văn Tân đoạt giải Khuyến khích và 3 hội
viên Hội VHNT được xét kết nạp hội viên mới Hội
VHNT các DTTS Việt Nam năm 2020.

NGỌC HẰNG

8. Ngày 27/12/2020, tại Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh, Chi hội Sân khấu - Âm nhạc tiến
hành Tổng kết hoạt động năm 2020. Tới dự có

đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội và toàn thể hội
viên Chi hội. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tân, Chi hội
trưởng Chi hội Sân khấu - Âm nhạc thông qua báo
cáo tổng kết năm 2020 đánh giá tình hình hoạt
động trong năm của Chi hội, đề ra phương hướng,
nhiệm vụ năm 2021. Trong năm qua, các hội viên
Chi hội đã tích cực tham gia hoạt động sáng tác,
biểu diễn nghệ thuật, có nhiều tác phẩm đoạt giải
thưởng cao trong các cuộc thi sáng tác ca khúc
của Trung ương và địa phương. Buổi tổng kết là
một hoạt động ý nghĩa, để các thành viên Chi hội
Âm nhạc Sân khấu cùng nhìn lại những thành tích
đã đạt được trong năm qua, đoàn kết, gắn bó,
động viên lẫn nhau khắc phục những mặt còn tồn
tại, tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, giữ vững
tình yêu với nghệ thuật, nhằm lan tỏa, quảng bá
những tác phẩm âm nhạc có ý nghĩa trong đời
sống cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung
của Hội VHNT tỉnh.

LÝ SÁNG 
9. Ngày 30/12/2020 Cục Thống kê tỉnh

Lạng Sơn đã tổ chức họp báo công bố số liệu
thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn năm
2020. Dự buổi họp báo có đại diện các sở, ban
ngành của tỉnh; đại diện các cơ quan thông tấn
báo chí của trung ương và tỉnh Lạng Sơn.Năm
2020, tỉnh Lạng Sơn phải đối mặt với nhiều khó
khăn, thách thức, tình hình thiên tai, dịch bệnh,
đặc biệt là đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp,
gây ảnh hưởng lớn, tác động trực tiếp đến mọi
lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.
Trong bối cảnh đó tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo điều hành, tổ chức triển khai các giải pháp
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh,
thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng
chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm
an sinh xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn
(GRDP) ước tính tăng 2,09%. Khu vực nông, lâm
nghiệp, thủy sản tăng 3,06%, đóng góp 0,56 điểm
phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công
nghiệp và xây dựng tăng 2,35%, đóng góp 0,58
điểm phần trăm, khu vực dịch vụ tăng 1,54%,
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đóng góp 0,75 điểm phần trăm, thuế sản phẩm trừ
trợ cấp sản phẩm tăng 2,04%, đóng góp 0,10
điểm phần trăm vào mức tăng chung. Tổng thu
ngân sách trên địa bàn ước đạt 6.203 tỷ đồng,
giảm 10,6% so với năm 2019. 

10. Ngày 4/1/2020 tại Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh, Cụm thi đua các cơ quan Hội - Hiệp
Hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua,
khen thưởng năm 2020 và phương hướng,
nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có đại diện Phòng

Nghiệp vụ Thi đua khen thưởng, Ban Thi đua khen
thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ làm công
tác thi đua các đơn vị thành viên Cụm thi đua các
cơ quan Hội - Hiệp Hội. Hội nghị đã thông qua dự
thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen
thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ
năm 2021; đề xuất UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho
Hội Chữ thập đỏ - đơn vị dẫn đầu về các phong
trào thi đua, tặng Bằng khen cho 2 đơn vị: Hiệp Hội
Doanh nghiệp và Hội Cựu thanh niên xung phong
tỉnh; thống nhất bầu Hội Đông y làm Cụm trưởng,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm
Cụm phó Cụm thi đua năm 2021. Tại Hội nghị, các
thành viên Cụm thi đua Hội - Hiệp Hội phát động
và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

NGUYỄN PHƯỢNG  
11. Chiều 6/1/2021 tại Hội trường Hoa Sim

diễn ra buổi gặp mặt người yêu thơ và ra mắt
tập thơ “Với người tri kỷ” của tác giả Nguyễn
Ngọc Kỳ (Hàn Kỳ). Tới dự có đại diện lãnh đạo
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, các đồng chí nguyên

lãnh đạo Hội, cán bộ Văn phòng Hội, một số hội
viên chi hội Thơ cùng đại diện gia đình tác giả.
“Với người tri kỷ” là một trong những tác phẩm
thuộc Đề án bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn
học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Tuyển tập thơ gồm 152 bài được chọn lọc từ 6 tập
thơ đã xuất bản của tác giả Nguyễn Ngọc Kỳ:
Người miền núi, Mạch ngầm, Hạt tình, Lời biển
gọi, Một thời để nhớ và Tình ca ban mai. Tại buổi
gặp mặt, các vị khách quý, những người yêu thơ
cùng chia sẻ, giao lưu những tác phẩm thơ ca và
bày tỏ niềm trân trọng, yêu mến, chúc mừng ấn
phẩm thơ ra đời sau gần nửa thế kỷ bén duyên
với thơ ca của Cựu chiến binh, kiến trúc sư
Nguyễn Ngọc Kỳ. 

HOÀNG HƯƠNG
12. Ngày 7/1/2020, Hội Văn học Nghệ thuật

tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên
chức năm 2020. Tham dự có Ban lãnh đạo Hội và

toàn thể cán bộ Hội VHNT. Hội nghị đã thông qua
báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm
2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng
tâm năm 2021; báo cáo tổng kết phong trào thi đua
của công đoàn Hội VHNT năm 2020; báo cáo hoạt
động của Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019
- 2021; báo cáo công khai tài chính của cơ quan,
Công đoàn cơ sở 2020, dự toán ngân sách 2021;
Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân
nhiệm kỳ 2021 - 2023 gồm 3 thành viên; tiến hành
ký kết giao ước thi đua Hội VHNT tỉnh năm 2021...
Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội VHNT tặng Giấy khen

63
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 327-01/2021 



cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016
- 2020; 1 tập thể và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm 2020. 

13. Ngày 8/1/2020, tại Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh, Chi hội Văn xuôi tổ chức tổng kết
hoạt động năm 2020 và gặp mặt đầu năm 2021.

Tới dự có lãnh đạo Hội VHNT và toàn thể hội viên
Chi hội. Năm 2020, các hội viên Chi hội Văn xuôi
có nhiều tác phẩm đăng tải trên Tạp chí VNXL; 1
hội viên được xét công bố tác phẩm và 2 hội viên
được xét hỗ trợ hoàn thành tác phẩm; nhiều hội
viên đoạt giải thưởng các cuộc thi sáng tác của
Trung ương và địa phương: 1 hội viên đoạt giải
thưởng sáng tác truyện ngắn do Tạp chí Văn nghệ
Quân đội tổ chức và giải thưởng của Liên hiệp các
Hội VHNT Việt Nam, 1 hội viên đoạt giải A cuộc
thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký đề tài  “Vì an
ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn
2017 - 2020 do Bộ công an phối hợp với Hội Nhà
văn tổ chức, 6 hội viên đoạt giải thưởng sáng tác,
quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí
về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 -
2020 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ
chức, 3 hội viên đoạt giải cuộc thi sáng tạo tác
phẩm báo chí về xây dựng nông thôn mới do Hội
Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức; đặc biệt Chi hội
Văn xuôi vinh dự có thêm 1 hội viên được kết nạp
vào Hội Nhà văn Việt Nam. Từ những thành tích
đã đạt được, Chi hội Văn xuôi đề xuất Hội VHNT
tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể và 3 hội viên có
nhiều thành tích xuất sắc. 

NGỌC HẰNG
14. Ngày 09/01/2021, Hội Bảo tồn dân ca

tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo sở Văn hóa thể
thao và du lịch, đại diện lãnh đạo Trung tâm văn
hóa, thể thao và truyền thông một số Huyện, đại
diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan,
đại diện chủ nhiệm một số câu lạc bộ dân ca
trong toàn tỉnh và các thành viên Ban Chấp hành,
Ban Thường vụ Hội. Năm 2020, thực hiện nhiệm

vụ tỉnh giao, Hội Bảo tồn dân ca đã tổ chức thành
công Liên hoan dân ca tỉnh Lạng Sơn lần thứ
Nhất tại huyện Văn Quan nhân dịp kỷ niệm 110
năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri với sự
tham gia biểu diễn của hơn 300 nghệ nhân. Năm

2021, UBND tỉnh tiếp tục giao cho Hội Bảo tồn
dân ca chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên
môn, các địa phương tổ chức các hoạt động giao
lưu dân ca tại 5 điểm ở các địa phương trong tỉnh.
Hội Bảo tồn dân ca của tỉnh Lạng Sơn hiện có
hơn 800 hội viên.

HOÀNG VI
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Hội Văn  học
Nghệ thuật tỉnh
Lạng Sơn vô
cùng thương tiếc
báo tin: Ông
Nguyễn Mạnh
Tùng sinh ngày
07 tháng 11 năm
1945, thường trú
tại số nhà 131
đường Trần
Quốc Toản,
phường Hoàng
Văn Thụ, thành
phố Lạng Sơn là
hội viên Chi hội
Nhiếp ảnh Hội

Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn. Do tuổi cao
sức yếu đã từ trần ngày 6 tháng 1 năm 2021
(tức ngày 24 tháng 11 năm Canh Tý) tại nhà
riêng, hưởng thọ 76 tuổi. Ông Nguyễn Mạnh
Tùng được an táng tại nghĩa trang Cầu Ngầm
phường Tam Thanh  thành phố Lạng Sơn.

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã đến
phúng viếng và chia buồn cùng gia quyến. 

TIN BUồN


