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Cuối năm 1941, dưới sự
lãnh đạo của Đảng và
Tổng bộ Việt Minh, Ban

Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc -
Lạng được thành lập. Từ cuối
năm 1942 đến đầu năm 1944,
phong trào Việt Minh phát triển ở
các huyện Bắc Sơn, Tràng Định,
Thoát Lãng, Văn Uyên và Bình
Gia của Lạng Sơn, nhanh chóng
xây dựng cơ sở Nông dân cứu
quốc, Phụ nữ cứu quốc, Thanh
niên cứu quốc. Trong đó, vận
động, tập hợp thanh niên hình
thành các tổ chức Thanh niên
cứu quốc các xã, dưới sự chỉ đạo
trực tiếp của cán bộ Việt Minh do
Ban Việt Minh liên tỉnh Cao - Bắc
- Lạng tăng cường. Cuối năm
1943, hàng trăm thanh niên trong
tỉnh hoạt động trong các tổ, đội
Thanh niên cứu quốc đã hăng hái
tham gia các lớp huấn luyện
chính trị, quân sự được tổ chức
tại tỉnh; đồng thời, thường xuyên
tổ chức sinh hoạt, học tập văn
hóa, nghiên cứu báo chí cách
mạng, tập hát những bài ca cách
mạng, làm nòng cốt cho thành lập
các đội tự vệ trị an, tự vệ chiến
đấu ở các xã. Với sự chỉ đạo tích
cực của Cứu quốc quân, đầu
năm 1945, các đội vũ trang tuyên
truyền trong tỉnh được thành lập.
Hàng trăm thanh niên đã hăng hái
tham gia, làm nòng cốt cho việc
vận động, tổ chức phong trào
quần chúng cách mạng, chuẩn bị
nổi dậy khởi nghĩa.
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Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến
làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2018

KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN
HỒ CHÍ MINH (26/3/1931 - 26/3/2021)

TUỔI TRẺ LẠNG SƠN
PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN

NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH
NGUYỄN TUẤN NAM

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn 

Trước yêu cầu của tình hình cách mạng, giữa tháng 5
năm 1945, Tỉnh ủy lâm thời Lạng Sơn được thành lập. Sự
lãnh đạo tập trung của Tỉnh ủy là nhân tố quyết định thúc
đẩy tình hình Cách mạng tháng Tám mau chóng thắng lợi
trên địa bàn tỉnh. Cuối tháng 5 năm 1945, Tỉnh ủy Lạng Sơn
tổ chức các lớp huấn luyện chính trị, quân sự chuẩn bị lực
lượng vũ trang tuyên truyền cho khởi nghĩa giành chính
quyền thắng lợi trong toàn tỉnh, đã có hàng trăm thanh niên
nam, nữ trong tỉnh bí mật tham gia. Ngày 03/7/1945, được
sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đội vũ trang tuyên truyền huyện
Thoát Lãng phối hợp với đội vũ trang tuyên truyền huyện
Điềm He phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền,
giải phóng toàn huyện Điềm He. Sau khi huyện Điềm He
hoàn toàn giải phóng, tỉnh đã xây dựng địa bàn Điềm He
thành căn cứ tập kết lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa giành
chính quyền ở thị xã Lạng Sơn. Ban Việt Minh tỉnh đã đề ra
chủ trương tăng cường củng cố các đoàn thể cứu quốc làm
nòng cốt cho việc vận động, tổ chức lực lượng quần chúng.



Giữa tháng 7 năm 1945, diễn ra Hội nghị
củng cố Đoàn Thanh niên Cứu quốc tỉnh do
Ban Việt Minh tỉnh triệu tập tại Điềm He. Sau
khi thống nhất về hình thức, phương pháp vận
động, tổ chức phong trào Thanh niên Cứu
quốc trong tỉnh, hội nghị đã đề ra phương
hướng, nhiệm vụ của phong trào thanh niên
và cử ra Ban Chấp hành lâm thời Thanh niên
Cứu quốc tỉnh Lạng Sơn, cử đồng chí Triệu
Vạn Thắng làm Chánh Thư ký (Bí thư). Thực
hiện chủ trương của Tỉnh đoàn lâm thời, từ
cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 1945, phần
lớn các huyện đã thành lập Ban Chấp hành
Đoàn lâm thời Thanh niên Cứu quốc các
huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho sự chỉ đạo,
thống nhất phong trào thanh niên trong tỉnh.
Hội nghị củng cố Đoàn Thanh niên Cứu quốc
tỉnh do Ban Việt Minh tỉnh triệu tập tại Điềm
He được coi là mốc đánh dấu sự ra đời của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn. Đến
nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn
đã trải qua 13 kỳ Đại hội. Tổ chức đoàn toàn
tỉnh trong giai đoạn hiện nay gồm có 18 đơn
vị trực thuộc cấp tỉnh (Trong đó có 11 Huyện,
Thành đoàn và 7 Đoàn trực thuộc); có 593
Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở; 2.197 chi đoàn
với 48.378 đoàn viên.

Như vậy, cũng như nhiều tỉnh, thành đoàn
khác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn
được thành lập trong bối cảnh lịch sử hết sức
khó khăn của phong trào cách mạng cả nước.
Đồng thời, điều kiện, địa hình, địa bàn trong
tỉnh chủ yếu là đồi núi cao, bị chia cắt, không
thuận lợi cho việc đi lại; dân số Lạng Sơn chủ
yếu là dân tộc ít người, đời sống của người
dân thiếu thốn, dân trí thấp...  việc vận động
thành lập tổ chức Đoàn Thanh niên trong
những ngày đầu và phát động các phong trào
thanh niên, thực hiện công tác tuyên truyền
giáo dục, vận động thanh niên tham gia vào
tổ chức, tham gia vào các phong trào hoạt
động do Đoàn Thanh niên tổ chức gặp rất
nhiều khó khăn. Song, dưới sự chỉ đạo của
Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn, Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh Lạng Sơn đã nỗ lực, quyết tâm
cao, luôn bám sát sự chỉ đạo của tỉnh và tình
hình thực tiễn trên địa bàn để đề ra các mục
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong các kỳ
đại hội; hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc
các nhiệm vụ được giao; thu hút, tập hợp
ngày càng đông đảo thanh niên vào tổ chức;
các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở luôn được

quan tâm củng cố, kiện toàn và ngày càng
phát triển, đáp ứng được phong trào cách
mạng của Đảng, của dân tộc trong từng giai
đoạn lịch sử.  

Công tác tuyên truyền giáo dục của các
cấp bộ đoàn toàn tỉnh luôn được quan tâm đổi
mới, sáng tạo cả về nội dung và phương thức,
bám sát chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự
chuyển biến tích cực trong giáo dục chính trị
tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lý tưởng
cách mạng, lối sống cho cán bộ, đoàn viên
thanh niên góp phần nâng cao chất lượng
chính trị của người đoàn viên, tạo sự thống
nhất về tư tưởng trong toàn Đoàn. Cuộc vận
động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo
lời Bác” được thực hiện hiệu quả, với nhiều
hình thức đa dạng đã giúp cho cán bộ, đoàn
viên thanh niên hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan
trọng của cuộc vận động; công tác giáo dục
truyền thống được triển khai sâu rộng với
nhiều hình thức hoạt động phong phú, thiết
thực, tập trung vào dịp kỷ niệm các ngày lễ
của đất nước và của tỉnh đã thu hút hàng
ngàn đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia;
công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo
đức, lối sống, văn hóa, văn nghệ được đẩy
mạnh với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo
như mô hình câu lạc bộ pháp luật, mô hình trợ
giúp pháp lý, các cuộc thi, hội thi sân khấu
hóa... Việc đổi mới nội dung, phương thức
giáo dục của Đoàn được thực hiện đồng bộ,
có nhiều chuyển biến mới, với phương châm
gần gũi, thiết thực hơn, phát huy dân chủ, trí
tuệ và sự tham gia của đoàn viên, thanh niên;
mạnh dạn thử nghiệm và đưa ra các hình
thức giáo dục hiệu quả, thu hút sự quan tâm
của thanh thiếu nhi; kiên quyết đấu tranh
chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực
thù địch, góp phần xây dựng lớp thanh niên
có bản lĩnh và trung thành với sự nghiệp cách
mạng của Đảng và toàn dân tộc.

Các phong trào hành động cách mạng
của Đoàn được triển khai mạnh mẽ. Trong đó
tiêu biểu như phong trào “Thi đua, tình nguyện
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “5 xung kích
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”,
“4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập
nghiệp”, “Tuổi trẻ Lạng Sơn chung tay xây
dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô
thị”, “Người tốt, việc tốt”, “Tuổi trẻ sáng tạo”,
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“Thanh niên khởi nghiệp”,
“Xung kích tình nguyện vì
cuộc sống cộng đồng”… 

Công tác xây dựng
đoàn tiếp tục có nhiều
chuyển biến tiến bộ, chất
lượng cán bộ đoàn, đoàn
viên từng bước được nâng
lên. Các chỉ tiêu về xây
dựng đoàn và kết nạp đoàn
viên mới luôn đạt và vượt
so với chỉ tiêu đề ra. Mặt
trận đoàn kết, tập hợp
thanh niên tiếp tục được
mở rộng với nhiều phương
thức, cách làm đổi mới,
tăng cường tháo gỡ khó
khăn cho cơ sở, đẩy mạnh
thành lập các tổ chức Hội
do Đoàn làm nòng cốt, tổ
chức nhiều mô hình, diễn
đàn nhằm thu hút, tập hợp
đông đảo lực lượng đoàn
viên thanh niên tham gia.
Công tác Đoàn tham gia
xây dựng Đảng và hệ thống
chính trị đạt được nhiều kết
quả quan trọng, trong đó
cuộc vận động “Đoàn viên
phấn đấu trở thành đảng
viên Đảng Cộng sản Việt
Nam” tiếp tục được đẩy
mạnh thực hiện. Tỉnh đoàn
đã phối hợp tham mưu với
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Chiến lược
phát triển thanh niên tỉnh
Lạng Sơn giai đoạn 2011 -
2020; chủ trì đề xuất xây
dựng Dự án tăng cường trí
thức trẻ có trình độ Đại học
về làm công chức xã giai
đoạn 2012 - 2016.

Các chỉ tiêu đề ra hằng
năm luôn được Ban
Thường vụ, Ban Chấp
hành Tỉnh đoàn thảo luận,
bàn bạc kỹ lưỡng và thống
nhất triển khai trong các
cấp bộ đoàn và được đoàn
viên thanh niên toàn tỉnh

4
Văn nghệ

Số 329-03/2021 - Xứ Lạng

Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức hoạt động về nguồn - Khu lưu niệm
đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng

tích cực hưởng ứng thực hiện với nhiều cách làm đổi mới, sáng
tạo, đột phá. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt mức đã đề ra, trong đó
có nhiều chỉ tiêu vượt mức và vượt mức cao như các chỉ tiêu về
công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kết nạp đoàn viên mới và
giới thiệu đoàn viêu ưu tú cho Đảng; thành lập tổ chức Đoàn, Hội
trong các doanh nghiệp; hỗ trợ vốn vay cho thanh niên phát triển
kinh tế; dạy nghề cho thanh niên nông thôn và tư vấn, hướng
nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hiến máu tình nguyện,
khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân; thực hiện các
công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh; tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ
bí thư đoàn cơ sở, bí thư chi đoàn, cán bộ tổng phụ trách đội, chỉ
huy đội và các lớp tập huấn, tư vấn khởi nghiệp; các hoạt động
giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo, xây dựng sân chơi, điểm vui chơi
cho thanh thiếu nhi; giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn;
trồng cây xanh bảo vệ môi trường; thực hiện các ý tưởng, sáng
kiến, giải pháp sáng tạo trong thanh niên...

Từ những kết quả đạt được đã tiếp tục ổn định tình hình
chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên; thanh niên trên địa
bàn tỉnh yên tâm, tin tưởng và thực hiện theo chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật và điều hành của Nhà nước,
tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; nhiều
vấn đề phát sinh trong dư luận thanh niên được giải quyết tốt
hơn; việc sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội vào thực
hiện công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh thiếu
niên được thực hiện nhiều hơn, hiệu quả hơn; việc nắm bắt tình
hình, dư luận trong thanh niên được thực hiện chặt chẽ hơn. Các
phong trào hành động cách mạng của Đoàn được các cấp bộ
đoàn toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt đã tạo môi trường cho đoàn
viên thanh niên được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành; các
công trình, phần việc thanh niên được thực hiện sâu rộng hơn,
hiệu quả hơn, giá trị cao hơn so với trước và đáp ứng tốt nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thu hút đông đảo đoàn



viên thanh niên tham gia thực hiện. Vai trò phụ
trách đội và công tác chăm sóc, giáo dục, bảo
vệ thiếu niên, nhi đồng được nâng cao hơn
trong các cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ
đoàn, đội toàn tỉnh; nhiều mô hình, giải pháp
nâng cao chất lượng tổng phụ trách đội và chỉ
huy đội được triển khai tốt hơn; nhiều hoạt
động giúp đỡ, giáo dục, phòng chống xâm hại
trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho
trẻ em được quan tâm thực hiện hiệu quả
hơn... Công tác xây dựng Đoàn, tập hợp,
đoàn kết các tầng lớp thanh niên và tham gia
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị
được triển khai thực hiện tốt; tỷ lệ thu hút
thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn và các
tổ chức Hội do Đoàn làm nòng cốt ngày càng
cao; có hàng nghìn đoàn viên ưu tú được giới
thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; có hàng trăm
cán bộ đoàn được giới thiệu sang công tác tại
các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ
chức chính trị - xã hội, đáp ứng tốt hơn nhiệm
vụ được giao. Công tác quốc tế thanh niên và
hội nhập quốc tế được quan tâm thực hiện tốt,
với nhiều mô hình và cách làm mới nhằm
nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế
cho thanh thiếu niên.

Các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã chủ động
tham mưu cho cấp ủy các cấp trong tỉnh chỉ
đạo thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi, tạo cơ chế thuận lợi để tuổi trẻ
học tập, rèn luyện và cống hiến. Tiếp tục tham
mưu cho Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 42-CT
/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo
đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn
2015 - 2030; Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn, giai
đoạn 2016 - 2020. Tham mưu ban hành Quy
chế 299/QCPH-UBND-TĐTN, ngày 26/4/2018
về phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân
tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2022.Љ

Các phong trào hành động cách mạng đã
phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng
tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc; các chương trình đồng hành với
thanh niên được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến
cơ sở, thể hiện tinh thần xung kích, tình
nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc
tham gia đảm nhận những việc mới, việc khó

và quan tâm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng
chính đáng của đoàn viên thanh niên; phát huy
sức mạnh tập thể, đoàn kết của các cấp bộ
đoàn; xã hội hóa và huy động nguồn lực, tạo
điều kiện để cụ thể hóa các phong trào thi đua. 

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn luôn được
Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn đánh giá hoàn
thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
được nhận nhiều cờ thi đua và bằng khen,
giấy khen cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu,
xuất sắc. Năm 2011 được Chủ tịch nước tặng
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất;
năm 2014 và 2018 được Chính phủ tặng cờ
thi đua; năm 2019 được Thủ tướng Chính phủ
tặng bằng khen; năm 2019 và 2020 được
Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc
dẫn đầu; ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân
được nhận nhiều bằng khen, giấy khen, biểu
dương, tuyên dương của các cấp, các ngành
từ Trung ương đến địa phương.

Nhìn lại chặng đường 90 năm phấn đấu,
xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là những
cống hiến, nỗ lực và kết quả đạt được trong
những năm gần đây, tuổi trẻ toàn tỉnh tự hào
thấy rằng, các cấp bộ đoàn dưới sự chỉ đạo,
lãnh đạo của Tỉnh ủy, của Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh,
thực sự là đội quân xung kích cách mạng, là
đội dự bị tin cậy của Đảng, nòng cốt chính trị
của các tổ chức và phong trào thanh niên Lạng
Sơn. Phát huy thành tích đã đạt được, để tiếp
tục khẳng định vai trò, trách nhiệm, vị thế và sứ
mệnh của tuổi trẻ trong giai đoạn mới, các cấp
bộ đoàn cần nỗ lực hơn nữa trong đổi mới nội
dung và phương thức hoạt động, trong công
tác vận động, tập hợp và giáo dục thanh niên,
cùng với Đảng bộ và Nhân dân Lạng Sơn
quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra, xây
dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát
triển, giàu đẹp văn minh. Cán bộ, đoàn viên
thanh niên trong toàn tỉnh cần tiếp tục nỗ lực
hơn nữa để xây dựng tổ chức đoàn ngày càng
vững mạnh, khẳng định bản sắc riêng của tuổi
trẻ Lạng Sơn, đóng góp quan trọng vào sự
phát triển giàu mạnh của tỉnh, viết tiếp trang sử
vẻ vang, hào hùng, giàu truyền thống của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn./.
(Ảnh trong bài do Tỉnh đoàn Lạng Sơn cung cấp)
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Ai cũng có một thời tuổi trẻ, ấy là mùa
xuân, mùa đẹp nhất của cuộc đời với biết
bao kỷ niệm in đậm trong tâm trí. Mùa

xuân của cuộc đời tôi bắt đầu và trôi qua không
hoàn toàn chỉ có hoa thơm lá biếc mà cũng có
gió lạnh, mưa buồn, nhưng cơ bản vẫn là mùa
xuân đẹp. Nếu tính mùa xuân của cuộc đời kể
từ khi chào đời đến khi hết tuổi thanh niên là ba
mươi nhăm năm, trừ đi hai mươi năm chuẩn bị
hành trang thì có mười lăm năm hoạt động
công tác Đoàn. Thời gian công tác Đoàn của tôi
trùng với thời gian hoạt động trong lĩnh vực dạy
học, một trong những lĩnh vực vẻ vang và cao
quý được xã hội coi trọng, mệnh danh là nghề
“trồng người”. 

Thời kỳ dạy học kiêm nhiệm công tác Đoàn
trong trường học từ năm 1964 - 1971, trong đó
dạy cấp 2  từ năm 1964 - 1967 làm Bí thư Chi
đoàn (thuộc Đoàn xã), dạy cấp 3 làm Phó Bí thư
Đoàn trường kiêm Bí thư Chi đoàn giáo viên.
Thời kỳ này Đoàn mang tên Đoàn Thanh niên
Lao động Việt Nam với phong trào “Ba sẵn
sàng” nổi tiếng.

Là một thầy giáo mới ra trường, tôi được Ty
Giáo dục phân về huyện Cao Lộc, Phòng Giáo
dục bố trí về trường cấp 2 xã Xuất Lễ giáp biên
giới Việt - Trung cách huyện lỵ 30 km. Sau hai
năm, Ty lại điều về huyện nội địa Bình Gia, một
trường mới thành lập cách huyện lỵ 20 km. Cả
hai nơi công tác đầu đời đều vùng sâu, vùng xa,
phải đi bộ hết buổi, hết ngày mới tới, cơ sở vật
chất trường chưa có gì. Nhìn cảnh trường đơn
sơ như nhà dân bên bờ suối với 4 giáo viên và
khoảng 30 trò, tôi thấy khó khăn phía trước,
nhưng với tinh thần “Ba sẵn sàng” đã được
Đoàn trang bị, tôi xác định trách nhiệm rồi vui vẻ
lao vào việc. Trường lớp đã vậy, nhà giáo viên

không có, tôi cùng các thầy, cô khác phải nhờ
vào nhà dân để ở một thời gian. Việc sinh hoạt
ở nhà dân nhiều lúc bất tiện với người làm việc
bàn giấy, lại phải làm về đêm, nhưng tôi xác định
cho mình cách sinh hoạt sao cho phù hợp với
hoàn cảnh, điều kiện thực tế.

Ngoài chuyên môn, tôi được giao phụ trách
công tác Đoàn (Bí thư Chi đoàn chung cả giáo
viên, học sinh) và công tác văn thể của trường.
Tôi coi đây là cơ hội để thể hiện mình. Hàng
ngày nhịn đói lên lớp buổi sáng, tối soạn bài
bằng đèn dầu hỏa, có tối lại xuống xóm dạy bổ
túc văn hóa. Ngày chủ nhật được nghỉ lại đi
thăm nhà học sinh, hôm thì cùng học sinh đi hái
củi, hái măng, hái chè về dùng, tối đến tập văn
nghệ cho học sinh ở gần trường với cây đàn
măng-đô-lin réo rắt. Trường cấp 2 nơi hẻo lánh
bắt đầu có không khí vui nhộn, sôi nổi từ hoạt
động của Chi đoàn. Đoàn xã tổ chức Đại hội, tôi
tham gia Ban Chấp hành. Hoạt động của Chi
đoàn trường học và Đoàn xã cùng phối hợp có
khí thế hơn, được Huyện đoàn biết và chú ý.
Lần đầu tiên được tiếp xúc với Bí thư Huyện
đoàn, tôi cảm thấy rất vinh dự. 

Hè năm 1965, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức
Đại hội thanh niên “Ba sẵn sàng” tại huyện
Tràng Định trong hội trường bằng tre ở một làng
của cánh đồng Thất Khê. Huyện đoàn Cao Lộc
chọn cử tôi và một đoàn viên nữ học sinh lớp 7
tham gia đoàn của huyện đi dự là một vinh dự
lớn đầu tiên trong đời. Chỉ trong một đêm, tôi
viết xong bài thơ “Vườn hoa Xứ Lạng”; trong giờ
văn nghệ sau giải lao, tôi mạnh dạn xin Đoàn
Chủ tịch Đại hội trình bày. Ngâm xong bài thơ,
cả hội trường vỗ tay rào rào, Bí thư Tỉnh đoàn
Phan Trung Long đến bắt tay và xin bài thơ. Lần
đầu tiên dám ngâm thơ của mình trước Đại hội
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hàng nghìn người, có đại biểu Trung ương
Đoàn, lãnh đạo tỉnh và khách mời tỉnh bạn Cao
Bằng, lại được Bí thư Tỉnh đoàn bắt tay, tôi tự
thấy hơi “liều” nhưng rất vinh dự, có phần mạnh
dạn, tự tin hơn, cảm thấy mình “lớn lên” một
chút. Bế mạc Đại hội, Ban Tổ chức công bố
khen thưởng phong trào “Ba sẵn sàng” và khen
thưởng thành tích văn nghệ, thể thao trong Đại
hội. Một bất ngờ đến với tôi là được tặng “Huy
chương Bạc” về bài thơ ngâm trong Đại hội. Đây
là một niềm vui khó tả với tôi. Lên nhận tấm
“Huy chương” màu bạc lấp lánh do Bí thư Tỉnh
đoàn gắn cho, tôi xúc động, mắt cũng lấp lánh
cùng nụ cười tự hào của tuổi trẻ, cảm giác như
tâm hồn có cánh bay lên và thầm hứa trong lòng
sẽ cống hiến hết mình cho Đoàn Thanh niên Lao
động Việt Nam! 

Năm 1968, tôi đi học trường Đại học Chính
trị chuyên đào tạo giáo viên dạy chính trị các
trường cấp 3, đại học, cao đẳng và trung cấp
chuyên nghiệp không được tiếp tục làm công
tác Đoàn.

Ra trường, tôi được Ty Giáo dục phân
công về trường cấp 3 Điềm He (Văn Quan) và
lại được làm công tác Đoàn trường với cương

vị Phó Bí thư đoàn trường phụ trách văn nghệ,
thể thao kiêm Bí thư Chi đoàn giáo viên hơn
hai mươi đoàn viên, đa số là sinh viên Đại học
Sư phạm Hà Nội và Thái Nguyên mới ra
trường. Khối lượng công việc cả chuyên môn
và công tác Đoàn khá nặng nề nhưng với tinh
thần “Ba sẵn sàng”, tôi coi đây là dịp để tự
khẳng định mình và cống hiến sức trẻ nên rất
hồ hởi, phấn khởi. 

Trường đóng ở một quả đồi thấp sau chợ
Điềm He bên sông Kỳ Cùng chảy qua. Tập thể
giáo viên ở cạnh chợ, trong một dãy nhà cột
ngói lợp ngói âm dương trát vách, mỗi giáo
viên một phòng vừa để ngủ và làm việc, điện
đài không có, phải thắp đèn dầu làm việc. Các
giáo viên ở tập thể phần lớn trẻ, mới ra trường,
chưa có gia đình riêng, nhu cầu về hưởng thụ
và sinh hoạt văn hóa tinh thần và vật chất đều
rất thiếu. Trong hoàn cảnh ấy rất dễ nảy sinh
những suy nghĩ và tâm trạng buồn chán, nhất
là lúc “nhàn cư”.

Là Bí thư Chi đoàn giáo viên và Phó Bí thư
Đoàn trường, tôi đề xuất với đồng chí Bí thư
Đoàn trường và Bí thư Chi bộ một số việc để tạo
ra không khí vui vẻ, tích cực hơn. Họp Hội đồng
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giáo viên, Bí thư Chi bộ và Bí thư Đoàn trường
đưa đề xuất của tôi và đã được hiệu trưởng ủng
hộ và giao cho Đoàn thực hiện. Tôi mừng quá,
thế là đã có hướng đi và có “gậy” để chống. 

Đoàn trường có 13 Chi đoàn (12 Chi đoàn
học sinh và Chi đoàn giáo viên) do thầy Nguyễn
Đình Ngãi, giáo viên toán quê Bình Định là đảng
viên làm Bí thư và tôi là giáo viên chính trị, chưa
phải đảng viên làm Phó Bí thư. Học sinh cấp 3
một số đã là đoàn viên, phần lớn ở nội trú, đây
cũng là điều kiện để hoạt động Đoàn về văn
nghệ, thể thao song song với học văn hóa.
Đoàn trường lấy hoạt động văn nghệ, thể thao
làm biện pháp bề nổi hỗ trợ việc học văn hóa
và rèn luyện đức, tài cho học sinh. Chỉ tiêu là
mỗi Chi đoàn mỗi tháng ra một tờ báo tường
(hoặc báo liếp), thứ báo viết tay trình bày đẹp
trên một tờ giấy troky khổ rộng treo ở mỗi lớp
học để mọi người được đọc. Mỗi tháng mỗi
đoàn viên viết một bài về một chủ đề nào đó
dưới dạng tin, mẩu truyện, thơ, kịch, cảm nhận,
cảm tưởng, tranh… hướng vào việc học tập,
rèn đức tài và sẵn sàng lên đường theo tiếng
gọi của Tổ quốc. Đoàn trường thành lập một
Ban chấm các tờ báo của các Chi đoàn và công
bố, nêu gương những bài tốt trước toàn trường
hàng tháng, coi đây là một chỉ tiêu thi đua trong
học tập, giảng dạy. 

Đoàn viên giáo viên bận chuyên môn, cũng
hơi coi nhẹ việc viết và làm một tờ báo tường,
cho rằng nên tập trung vào chuyên môn. Việc
khó là làm thế nào để mọi người hưởng ứng, có
bài nộp và lên khuôn trình bày mất nhiều thời
gian, công sức. Phải là người có nhiệt tình, trình
độ thẩm mỹ và hoa tay. Tôi đưa ra yêu cầu Chi
đoàn giáo viên làm mẫu cho các Chi đoàn học
sinh và thi đua với nhau; động viên một số đoàn
viên giáo viên có tinh thần hăng hái và có hoa
tay trình bày cùng tôi thực hiện trước. Từ thành
công làm báo tường, tôi lại cùng Đoàn trường
tổ chức liên hoan văn nghệ và giao hữu bóng
đá giữa các Chi đoàn, kể cả Chi đoàn giáo viên
dịp chào mừng Ngày Quốc tế Hiến chương các
Nhà giáo 20/11. 

Tôi được đi học lớp bồi dưỡng phát triển
đảng viên mới do Ban Tuyên huấn Huyện ủy
Văn Quan tổ chức. Sau đó tôi cùng một giáo
viên là đoàn viên Công đoàn trường được kết
nạp vào Đảng Lao động Việt Nam tại Chi bộ
trường cấp 3 trong đợt phát triển đảng viên
mang tên “Lớp đảng viên Hồ Chí Minh”. Đây là
một dấu mốc rất quan trọng, một niềm vui lớn
mà tôi đã ra sức phấn đấu và hằng mong đợi.
Tôi tự xác định đây chưa phải là đích mà mới là

một mốc quan trọng trong cuộc đời còn cần phải
phấn đấu, cống hiến hơn nữa.

Đại hội Huyện đoàn tiến hành tại ngôi
đình cổ Bản Dạ, xã Xuân Mai nơi sơ tán có
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hoàng Văn Ngôn đến
dự. Tôi được Đại hội bầu vào Ban Chấp
hành Huyện đoàn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh
đoàn gặp tôi nói chuyện, hỏi thăm thân tình,
tôi thấy dễ gần và có cảm tình với công tác
Đoàn hơn.

Học sinh bắt đầu tề tựu đến trường chuẩn
bị vào năm học mới, tôi nhận được Quyết định
của Huyện ủy Văn Quan điều đến nhận công tác
ở Huyện đoàn Văn Quan làm tôi ngỡ ngàng, vui
buồn lẫn lộn. Đảng quyết định, không muốn
cũng phải chấp hành. Mới được một năm học ở
trường cấp 3, tôi phải tạm biệt ngành Giáo dục
và nghề giáo viên, tạm biệt các bạn giáo cùng
các học sinh, các đoàn viên trường cấp 3 đầy
lưu luyến và trong lo âu về công việc mới xa lạ
với chuyên môn được đào tạo.

Đến nhận công tác ở Huyện đoàn tại nơi
sơ tán, ở chung cả khối dân vận gồm 3 cơ
quan: Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ và Huyện
đoàn trong một dãy nhà trát vách lợp ngói
máng 5 gian. Huyện đoàn có 5 người gồm một
Huyện ủy viên mới được điều về làm Bí thư
Huyện đoàn vài tháng, đã quá tuổi công tác
Đoàn, một Phó Bí thư có thâm niên và kinh
nghiệm công tác Đoàn nhưng trình độ học vấn
hạn chế, tôi mới đến và hai cán bộ. Các đồng
chí cũ đón tôi vui vẻ, nhiệt tính, bố trí chỗ nghỉ
tại cơ quan làm việc. 

Sau vài ngày tìm hiểu qua các báo cáo của
Đoàn các xã gửi Huyện đoàn, tôi bước đầu nắm
được tình hình chung của Đoàn huyện nhưng
chưa hiểu địa bàn các xã. Hội nghị Ban Chấp
hành Huyện đoàn lần 2 bầu tôi làm Phó Bí thư
Huyện đoàn là một trọng trách khá nặng, lại mới
nhập cuộc và còn lạ lẫm địa bàn, chưa quen đi
cơ sở nên tôi thấy cũng lo. Hội nghị xác định
trọng tâm công tác thanh niên trước mắt của
Đoàn thanh niên huyện là tổ chức một số công
trình thanh niên làm đường giao thông dân sinh
và thủy lợi ở một số xã có phong trào khó khăn
và công tác tuyển quân.

Họp Ban Chấp hành Huyện đoàn, làm quen
với các Bí thư Đoàn xã, tôi tranh thủ hỏi tình
hình ở địa phương, tìm hiểu đường xá và phong
tục, tập quán. Được các cán bộ chủ chốt Đoàn
các xã nhiệt tình chia sẻ và mời đến xã công tác,
tôi thấy khá yên tâm.
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Sau họp Ban Chấp hành, Bí thư họp cơ
quan bàn triển khai thực hiện chương trình công
tác của quý, tôi được phân công đi xã mở công
trường làm đường mang tên “Công trình thanh
niên sửa đường dân sinh Tri - Hữu Lễ” với
nhiệm vụ chính là vận động đoàn viên, thanh
niên 3 xã lên công trường. Tôi vui vẻ lên đường
bằng xe đạp, vừa đi vừa nghĩ cách thực hiện
nhiệm vụ được giao trong trận đầu. Không biết
mải thế nào đi lạc lên đèo sắp đến xã của huyện
Chi Lăng, may gặp người dân đi rừng hỏi biết
lạc, vội quay lại khi sắp tối. 

Một tuần sau, hơn trăm đoàn viên, thanh
niên của 3 xã tự túc mang cuốc, xẻng, xà
beng… đến công trường. Tôi làm Chỉ huy, một
Phó phòng Giao thông huyện làm Phó Chỉ huy
công trường. Đoàn mỗi xã nhận một đoạn khá
dài với khối lượng tương đối lớn, phải hoàn
thành trong một tháng. Quả là nặng nề và thách
thức. Tôi họp Ban Chỉ huy công trường là các
Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn xã và cán bộ kỹ
thuật của Phòng Giao thông huyện, xác định
cùng nhau làm việc với tinh thần “Ba sẵn sàng”
của thanh niên và kỷ luật, tác phong thời chiến;
cả công trường thành biên chế “đại đội”, “trung
đội”, “tiểu đội” và giao khoán cho từng đơn vị với
khối lượng cụ thể. Việc hậu cần Ban Chỉ huy
công trường đề nghị huyện cấp cho lương thực
và chỉ tiêu thực phẩm; công trường liên hệ với
xã lấy lợn nghĩa vụ thực phẩm hàng năm dân
nộp cho Nhà nước, đem về mổ chia cho các
đơn vị tự tổ chức nấu ăn tại nhà dân mà đơn vị
đóng quân. Mỗi ngày công trường làm 3 buổi,
sáng 4 tiếng, chiều 3 tiếng, tối 2 tiếng. Ban Chỉ
huy công trường họp phát động thi đua, cắm cờ
đỏ, cờ xanh cho từng đơn vị theo hiệu quả lao
động và khí thế làm việc. Ban tối, cả công
trường thắp đuốc bằng ống tre tươi nhét giẻ tẩm
dầu hỏa để lao động và văn nghệ, có người bị
nhọ đen mặt mũi vẫn cười đùa; tuổi trẻ tuy mệt
mà rất vui. Một hôm, một chiếc com-măng-ca đít
tròn đi qua thấy thanh niên làm việc đông vui,
bỗng dừng lại. Người cán bộ ngồi ghế đầu
xuống xe quan sát rồi bảo mọi người đi gọi cho
Chỉ huy công trường đến gặp. Người cán bộ
mặc bộ đồ nâu, đi dép cao su, đội mũ cát mỉm
cười đưa tay ra bắt tay tôi và tự giới thiệu: Tôi là
Nguyễn Đức, Bí thư Tỉnh ủy, đi công tác qua,
thấy thanh niên lao động có khí thế, dừng xe hỏi
tình hình thanh niên lên công trường và làm việc
thế nào… Đã được nghe nói đến đồng chí
Nguyễn Đức, một cán bộ quân đội làm Bí thư
Tỉnh ủy có tác phong chỉ đạo rất năng nổ, cụ thể,
sâu sát và quyết liệt như tác phong quân đội
nhưng rất giản dị và gần gũi cán bộ cấp dưới,

gần gũi dân mà tôi rất ngưỡng mộ. Lần đầu tiên
gặp, tôi rất bất ngờ, hơi lo nhưng cố gắng trấn
tĩnh báo cáo ngắn gọn tình hình công trường. Bí
thư cho gọi một số chủ chốt công trường lại, ông
thân tình bắt tay, các bạn trẻ ngại ngùng vì tay
lấm bùn đất, ông bảo không sao. Bí thư Tỉnh ủy
hỏi vài câu về tinh thần, điều kiện làm việc của
công trường và hoan nghênh tinh thần hăng hái
của thanh niên rồi động viên tuổi trẻ nêu cao tinh
thần “Ba sẵn sàng” thi đua với các chiến sĩ ngoài
mặt trận, với miền Nam đang ngày đêm đánh và
thắng Mỹ. Trước khi lên xe đi, ông đưa cho tôi
bao thuốc lá Tam Thanh để phát cho mọi người
có mặt. Chiều hôm ấy, sau khi Bí thư Tỉnh ủy và
Bí thư Huyện ủy ra về, lãnh đạo xã nhắn cho
Ban Chỉ huy công trường đến lấy lợn xã làm
nghĩa vụ thực phẩm với Nhà nước để công
trường có mỡ cải thiện. Cả công trường vui
mừng về món quà của Bí thư Tỉnh ủy, càng
hăng hái thi đua làm việc. Công trình thanh niên
hoàn thành chậm 3 ngày nhưng được huyện
cho là đúng thời hạn. Tôi phấn khởi trở về cơ
quan báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ, đó là kết
quả bước đầu sau rời bục giảng.

Sau công trình đường giao thông, Huyện
đoàn rút ra được một số kinh nghiệm về cách tổ
chức, điều hành một công trình thanh niên tập
trung quy mô cụm xã cấp đại đội, lãnh đạo lại
giao Huyện đoàn đảm nhận công trình đường
ống xăng dầu tiếp tế cho miền Nam từ Đồng
Đăng qua địa phận Lạng Sơn (Cao Lộc, Văn
Quan, Chi Lăng, Hữu Lũng); mỗi huyện đảm
trách đoạn qua địa phận huyện mình. Công trình
này quy mô hơn, lấy thanh niên các xã trong
huyện, ăn ở tập trung như thanh niên xung
phong (sau chuyển thành thanh niên xung
phong), thời gian 3 tháng, không gian trải dài
qua nhiều xã toàn đồi núi, sông suối. 

Hồi ấy vấn đề hợp tác xã nông nghiệp đang
là vấn đề được các cấp chú ý nhiều nhất; vì có
hợp tác xã mới có thể giúp nhau trong sản xuất,
mới huy động được sức người, sức của ra tiền
tuyến đáp ứng nhu cầu của cuộc kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền Nam, Bắc.
Mà hợp tác xã thì nhiều nơi lung lay, thậm chí
tan, vì hiệu quả sản xuất kém, đời sống không
đảm bảo. Đoàn Thanh niên hô hào đi vào lĩnh
vực khoa học - kĩ thuật để nâng cao năng suất
cây trồng. Vấn đề muôn thuở là nước - phân -
cần - giống. Vậy Đoàn Thanh niên chọn khâu gì
trong các khâu ấy để làm và làm theo mô hình
nào cho có hiệu quả về kinh tế và thấy được vai
trò của tổ chức Đoàn? Là một thầy giáo chính
trị chỉ quen với các khái niệm trừu tượng phạm
trù, quy luật, chủ nghĩa, chủ trương, đường lối
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chính sách, hàng ngày ôm bàn giấy, giờ làm
sao? Ở cơ quan nghiên cứu tài liệu không ra, tôi
xuống xã Xuân Mai nơi có phong trào hợp tác
xã khá, gặp Bí thư Đoàn xã và một phân đoàn
trưởng là học sinh lớp 10 mới tốt nghiệp cấp 3
tình nguyện ở lại xây dựng quê hương đang say
sưa với trồng bèo hoa dâu để tìm hiểu về nuôi
bèo hoa dâu làm phân xanh và đến xã Chu Túc
gặp cán bộ kỹ thuật là kỹ sư nông nghiệp nằm
vùng ở hợp tác xã tìm hiểu về tác dụng của
phương pháp cấy thẳng hàng và đưa giống mới
vào sản xuất ở hợp tác xã. Từ thực tiễn ở cơ sở
đã làm có hiệu quả, tôi thấy sáng ra nội dung và
cách làm của Đoàn Thanh niên trong sản xuất
nông nghiệp. Tôi đến Phòng Nông nghiệp bàn
phối hợp mở hội nghị đầu bờ tại chỗ, mời cán
bộ Đoàn các xã đến để tập huấn về lý thuyết và
hướng dẫn thực hành tại ruộng để từ đó về làm
theo. Giao mỗi Chi đoàn nơi có hợp tác xã nhận
một khu ruộng để xây dựng thành “Công trình
thanh niên năng suất cao”; nơi không có hợp tác
xã thì phổ biến cho thanh niên làm ở ruộng gia
đình. Nơi khó khăn về nước thì làm “công trình
thủy lợi thanh niên”. Phong trào thanh niên trên
mặt trận sản xuất nông nghiệp dần khởi sắc.

Hè năm 1972, tôi được Tỉnh đoàn cho đi
học lớp công tác Thanh vận ở Trường Đoàn
Trung ương (nay là Học viện Thanh niên Việt
Nam) mấy tháng. Lần đầu tiên được trang bị
một số kiến thức và phương pháp công tác
Đoàn, Đội. Cuối năm ấy, tôi được tham gia đoàn
đại biểu của Tỉnh đoàn Lạng Sơn tham dự Hội
nghị cán bộ Đoàn toàn miền Bắc biểu dương
các điển hình của thanh niên trên các mặt trận
chiến đấu, phục vụ chiến đấu, sản xuất, công
tác, học tập do Bí thư Tỉnh đoàn Bế Ích Cự làm
trưởng đoàn. Lần đầu tiên được dự một hội nghị
lớn của Đoàn, nghe các anh hùng, dũng sĩ,
những điển hình tiêu biểu toàn miền Bắc, tôi bị
choáng ngợp, thấy việc làm của mình quá bé
nhỏ. Sau đó tôi  được đi dự hội nghị cán bộ Khu
Đoàn Việt Bắc (6 tỉnh Cao - Bắc - Lạng - Thái -
Tuyên - Hà) ở Thái Nguyên và được bổ sung
vào Ban Chấp hành Khu Đoàn. 

Mùa xuân năm 1973, hội nghị Pari được ký
kết sau 4 năm đấu lý căng thẳng làm nức lòng
mọi người từ thành thị tới nông thôn, miền núi.
Khắp các bản làng, loa đài oang oang loan tin
vui lớn hòa bình lập lại ở miền Bắc. Nhà nhà
treo cờ, khắp các bản làng, các ngả đường rợp
màu cờ đỏ sao vàng tung bay trên nền xanh của
cây cỏ trong tiếng nhạc bài hát “Đường chúng
ta đi” của nhạc sĩ Huy Du. Tâm trạng, cảm xúc
của tôi và mọi người từ cụ già, bà lão đến em

nhỏ lúc này như muốn bay lên, hô hét lên: Hiệp
định Pari được ký rồi, hòa bình rồi!

Tôi đang cùng thanh niên hai xã Đại An -
Tràng Sơn hì hục mở đường từ huyện vào xã
giữa mồng 3 Tết âm lịch với tâm trạng vô cùng
háo hức, cũng cùng nhau cất lên tiếng hát để
động viên nhau lao động giữa mùa xuân, gây
cho tôi cảm xúc. Bài thơ “Tiếng hát mùa xuân
trên đỉnh Lũng Pa” của tôi ra đời nói đến khí thế
tuổi trẻ cả nước, trong đó có Văn Quan và
Trường cấp 3 Điềm He, được đăng trên “Văn
nghệ Lạng Sơn”.

Cuối năm 1974, Thường vụ Tỉnh đoàn đề
nghị với Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều động tôi về
nhận công tác ở Tỉnh đoàn, bầu làm Phó Bí thư
Tỉnh đoàn. Lúc này các cán bộ Tỉnh đoàn kỳ cựu
như Hoàng Văn Ngôn, Vũ Ngọc Chương (hai
anh là Phó Bí thư Tỉnh đoàn) và một số Thường
vụ, Trưởng các Ban đã chuyển công tác. Anh Vũ
Ngọc Chương và Sầm Quảng Châu được Tỉnh
giao cùng Ty Giao thông xây dựng lực lượng
TNXP tập trung (hai đơn vị N57 và 341). Bí thư
Bế Ích Cự phân công tôi Thường trực cơ quan
điều hành thực hiện các công việc theo chương
trình do Ban Thường vụ và Ban Chấp hành bàn.

Được sự chỉ bảo, hướng dẫn của Bí thư Bế
Ích Cự và sự ủng hộ của các Trưởng, Phó ban
như: Hoàng Kham, Hoàng Cầm (Ban Thanh
niên Nông nghiệp), Nguyễn Đình Vách (Ban
Thanh niên Công nghiệp), Hoàng Thị Lường
(Ban Tổ chức), Triệu Đình (Ban Thiếu nhi)... ủng
hộ, tôi mạnh dạn hơn trong điều hành. Chủ
trương của Thường vụ Tỉnh đoàn là hướng về
cơ sở để chỉ đạo cụ thể. Các trưởng, phó ban
và cán bộ Tỉnh đoàn đều phải có chương trình
đi cơ sở, hàng tháng báo cáo Thường trực và
Bí thư. Bí thư Bế Ích Cự và tôi cũng xuống
huyện mở hội nghị tập huấn về từng chuyên đề.
Qua những đợt công tác ấy, tôi học được nhiều
phương pháp, tác phong từ anh Bế Cự đã có
kinh nghiệm công tác Đoàn lâu được Trung
ương Đoàn cho về làm Bí thư Tỉnh đoàn Lạng
Sơn, từ cách nói năng, thái độ ứng xử thân tình,
gần gũi với bà con nơi mình đến công tác bằng
tiếng dân tộc. Mỗi lần đi mở lớp hay tập huấn,
kể cả đi dự họp với đoàn viên, thanh niên cơ sở,
Bí thư đều nhắc tôi và các cán bộ phải chuẩn bị
“vốn” văn nghệ đi theo để gây sự gần gũi, thân
thiện với đoàn viên, thanh niên và tạo không khí
vui vẻ. Anh Cự hay hát bài tủ “Đoàn thanh niên
tiên phong, băng qua khó khăn mà tiến...”, tôi thì
“Đời ta chỉ sống có một lần thôi, cho nên cuộc
sống quý giá vô ngần...”, anh Hoàng Kham bài
“Thành phố hoa phượng đỏ”... Tôi hiểu ngầm là
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những việc làm đó của Bí thư là có ý bồi dưỡng
chúng tôi bằng thực tế. 

Quân, dân miền Nam đang thắng lớn dồn
dập, xuất hiện nhiều gương chiến đấu dũng
cảm, mưu trí, sáng tạo, được phong tặng danh
hiệu “Dũng sĩ ” và “Anh hùng lực lượng vũ trang
giải phóng” được giới thiệu trên đài và các báo,
trong đó có một số người quê Lạng Sơn như
Nguyễn Như Hành (Tràng Định), Nguyễn Bá
Tòng (Hữu Lũng), Dương Công Sửu (Bắc Sơn),
Hoàng Văn Quyết (Chi Lăng)…Tỉnh đoàn đã lấy
những tấm gương đó và nhiều tấm gương tuổi
trẻ các nơi để giáo dục lý tưởng cách mạng và
cổ vũ, động viên tinh thần đoàn viên, thanh niên
trong công tác, học tập và sẵn sàng lên đường
làm nhiệm vụ khi Tổ quốc gọi. Được biết Anh
hùng Dương Công Sửu ra học ở Trường Văn
hóa Quân đội của Bộ Quốc phòng ở trong
Thành Lạng Sơn, tôi đề xuất với Bí thư cho mời
đến nói chuyện chiến đấu cho cán bộ đoàn trong
một hội nghị tổng kết năm và được Bí thư nhất
trí. Dù đã nghe tên và chiến công của anh trên
đài, báo, các cán bộ đoàn rất háo hức được gặp

trực tiếp nghe, hỏi chuyện đánh Mỹ. Hôm đón
anh đến, mọi người ngạc nhiên thấy một người
thấp bé mặc quân phục, vẻ mặt tươi cười bình
dị được giới thiệu là Dương Công Sửu. Không
ngờ đây là Anh hùng quân đội đặc công lừng
danh đánh Mỹ!

Từ tháng Ba năm 1975, chiến sự ở miền
Nam nóng bỏng hẳn lên bắt đầu từ khi chiến
dịch Tây Nguyên mở ra và thắng lợi giòn giã,
liên tiếp sau đó là các chiến dịch Huế - Đà Nẵng,
Đông Nam Bộ… Quân ta cứ ào ào xốc tới, địch
tùy nghi di tản chạy như vịt, các cán bộ Tỉnh
đoàn về cơ quan nhận nhiệm vụ mới. Ai cũng
hồ hởi, phấn chấn theo dõi tình hình chiến sự
miền Nam theo bước chân các chiến sĩ giải
phóng quân. Mọi người đều nghĩ và nói với
nhau: Kỳ này miền Nam chắc sẽ được giải
phóng. Y như rằng, mấy ngày sau Đài phát
thanh Tiếng nói Việt Nam loan tin Chiến dịch Hồ
Chí Minh đại thắng, miền Nam hoàn toàn giải
phóng! Bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui
đại thắng” của nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác rất
kịp thời phát liên tục trên loa công cộng, rất khí
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thế, trúng với tâm trạng và suy nghĩ của mọi
người dân Việt Nam yêu nước và thế hệ trẻ.
Phấn khởi quá, xúc động quá, sung sướng quá!
Ta phải làm gì đây để tỏ thái độ trước chiến
thắng vĩ đại này? Chưa nghĩ ra. Tôi báo cáo và
đề xuất với Bí thư cho tổ chức học bài hát “Như
có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” đang phát
trên đài và mời nhạc sĩ bên Ty Văn hóa sang
dạy. Bí thư đồng ý, tôi triển khai ngay. Tối đến,
cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn và Đoàn các cơ quan
Dân Chính Đảng do anh Dương Công Đá làm
Bí thư, Đoàn Ty Thủy lợi do anh Vi Xuân Thanh
làm Bí thư, Đoàn Ngân hàng tỉnh, Chi cục Thống
kê, Ty Công nghiệp, Ty Xây dựng... cùng một số
Bí thư chi đoàn thuộc thị xã Lạng Sơn tập trung
ở Tỉnh đoàn học hát do nhạc sĩ Thân Ngọc Lễ
trực tiếp dạy. Chỉ trong hai tối, cán bộ, đoàn viên
các Đoàn cơ quan tỉnh và thị xã Lạng Sơn đều
thuộc và hát tốt bài ca hào hùng ấy trong niềm
vui vô bờ bến và lòng biết ơn, tưởng nhớ Bác
Hồ vô hạn! Tỉnh đoàn tổ chức diễn đàn chào
mừng miền Nam giải phóng vào tối mồng 1
tháng 5 tại vườn hoa Đắk Lắk (không gian
tượng đài Hoàng Văn Thụ hiện nay) với mấy
nghìn đoàn viên thanh niên các cơ quan tỉnh và
thị xã Lạng Sơn kéo về theo 5 ngả như 5 cánh
quân tiến vào giải phóng Sài Gòn trong rừng
đuốc cùng ánh điện sáng rực cả vườn hoa
mang tình nghĩa Bắc Nam: Lạng Sơn -  Đắk Lắk.

Một đội ngũ cán bộ trẻ vừa từ Trường Đoàn
Khu Việt Bắc (Thái Nguyên) ra trường về được
giữ lại ở Tỉnh đoàn tinh thần rất hăng hái, bổ
sung cho đội ngũ cán bộ Tỉnh đoàn, tạo không
khí mới trong cơ quan. Chủ trương hợp nhất
tỉnh, bỏ cấp khu được công bố tạo một sự hồi
hộp trong cán bộ và nhân dân sau sự kiện chào
đón miền Nam đại thắng. Tỉnh Lạng Sơn và Cao
Bằng được sáp nhập thành một tỉnh mang tên
Cao Lạng, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Cao Bằng. Cán
bộ Lạng Sơn có hơi bị hẫng hụt nhưng chỉ
thoáng qua, chiến thắng vĩ đại giải phóng miền
Nam tiến tới thống nhất Tổ quốc là niềm vui to
lớn nhất. 

Tháng Ba năm 1976, Bí thư Bế Cự và tôi đi
Cao Bằng làm việc với Tỉnh đoàn Cao Bằng để
chuẩn bị về một nhà. Tỉnh đoàn Cao Bằng
đương khuyết Bí thư nên Bí thư Tỉnh đoàn Lạng
Sơn là người quê Cao Bằng nghiễm nhiên làm
Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lạng. Phó Bí thư thì mỗi
bên hai người đang giữ chức danh ấy; Lạng
Sơn có tôi và Hoàng Kham, Cao Bằng có Hoàng
Truyền, Đinh Thị Tiên, Đào Trọng Dén. Tỉnh ủy
cho anh Hoàng Truyền đi học trường Nguyễn Ái
Quốc để chuyển sang làm công tác Đảng, tôi
làm Phó Bí thư Thường trực. Các Ban thì theo

chức danh đang giữ, làm sao cho hài hòa giữa
Cao Bằng và Lạng Sơn, tất cả đều vui vẻ. Số
cán bộ quê Lạng Sơn và Cao Bằng từ Khu đoàn
Việt Bắc về có Hoàng Diệu Tuyết, Hứa Hạnh,
Đàm Thơm, Liễu Long làm cho đội ngũ cán bộ
Tỉnh đoàn Cao Lạng tăng về số và chất. Cả ba
nguồn cán bộ trẻ gặp nhau rất vô tư, hòa đồng
ngay từ đầu nên vào việc thuận lợi. Việc trước
tiên là ổn định nơi ăn, nghỉ. Cơ quan Tỉnh đoàn
đóng ở đồi Khau Thúa trên đường đi Pác Bó,
cách chợ khoảng 1 km qua cầu Bằng Giang.
Anh em ở Lạng Sơn lên lúc đâu chưa quen, xa
nhà cũng nhớ. Bí thư và tôi cùng công đoàn cơ
quan mới lo việc tổ chức nhà bếp tập thể sao
cho đảm bảo được 2 bữa cơm cho anh em với
điều kiện hiện có. Một số anh em ở Lạng Sơn
lên lần đầu được ăn canh cải xoong rất ngon;
cuối tuần lại rủ nhau ra chợ mua thêm thứ này
thứ nọ để cải thiện nhưng chỉ dám mua những
thứ rẻ tiền. Lần đầu tiên anh em người Lạng
Sơn biết ăn món canh rau ngải trứng ngon và
có tác dụng phòng, chữa bệnh nhờ các bạn Cao
Bằng hướng dẫn.

Đời sống vật chất thiếu, đời sống tinh thần
cũng không có gì, anh em quê Lạng Sơn mới
lên còn lạ, không biết đi chơi đâu; ban tối xúm
quanh bàn cờ tướng đến khuya; ban ngày sau
giờ hành chính, cả nam nữ cùng nhau chơi
bóng chuyền ở sân ngay cơ quan. Lúc ấy, một
cuốn tiểu thuyết phản gián mới xuất bản có tên
“X 30 phá lưới” với nhân vật Phan Thúc Định là
điệp viên của ta “chui sâu, leo cao” vào sào
huyệt của Mỹ - Ngụy được báo chí nói đến, mọi
người háo hức tìm mua. Vì khó kiếm, tôi bàn với
Chánh Văn phòng Đàm Thơm tìm mua một
cuốn về tổ chức đọc nghe chung vào ngoài giờ
hành chính, anh em có vẻ rất thích.

Tháng Ba năm 1977, Đại hội Đảng bộ tỉnh
Cao Lạng lần thứ nhất được tổ chức. Tỉnh đoàn
có 3 người được tham gia Ban Chấp hành Tỉnh
ủy là Bế Ích Cự  (Bí thư), tôi và Đinh Thị Tiên
(Phó Bí thư). Anh Bế Cự do quá tuổi nên được
Tỉnh ủy điều sang làm Trưởng Ty Giao thông, tôi
và chị Đinh Thị Tiên phụ trách Đoàn thanh niên. 

Tháng Năm năm 1977, Tỉnh đoàn Cao Lạng
Đại hội lần thứ Nhất, tôi được bầu làm Bí thư;
các Phó Bí thư gồm Đào Trọng Dén, Đinh Thị
Tiên (người Cao Bằng), Hoàng Kham (Lạng
Sơn). Anh hùng quân đội Lê Thanh Đạo, Bí thư
Trung ương Đoàn, là phi công lái máy bay Mic
bắn rơi máy bay Mỹ về dự, phát biểu với Đại hội.

Sau Đại hội, anh Hoàng Kham được tỉnh
giao đi làm Chỉ huy công trường thanh niên mở
đường từ Tràng Định sang Bình Gia qua đại
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ngàn Khau Hương hùng vĩ. Tỉnh đoàn phối hợp
với Ty Thủy lợi chỉ đạo xây dựng công trình
thanh niên ở Nà Tẩư (huyện Phục Hòa). Một
hôm, Trưởng Ty Thủy lợi Nông Văn Tiếp, một
lão tướng làm thủy lợi của miền Bắc và Bí thư
Tỉnh đoàn vào thăm công trường; cán bộ, đoàn
viên trên công trường mang tên “Công trình
thanh niên” rất phấn khởi. Khi về, xe ô tô Com-
măng-ca (đít tròn) của Trưởng Ty bị hỏng máy,
hai bác cháu phải đi bộ hơn chục cây số về. Ra
đến đèo Mã Phục được nửa đường mới gặp xe
Ru-ma-ni (đít vuông) của Tỉnh đoàn vào đón.

Năm 1978, tình hình biên giới Việt - Trung
căng thẳng. Hoa kiều ở Việt Nam ùn ùn về
nước. Khi đến cửa khẩu Hữu Nghị, do vướng
các vấn đề về thủ tục, thế là ùn tắc. Cửa khẩu
Hữu Nghị Đồng Đăng trở thành sự kiện “nạn
kiều”. Tình hình vô cùng phức tạp, đã có nhà
báo, chiến sĩ của ta bị thương và hy sinh, Lê
Đình Chinh ngã xuống. Rừng lau biên cương
nhuốm máu các chiến sĩ của ta. Đoàn thanh
niên cả nước và Lạng Sơn phát động trong tuổi
trẻ học tập gương anh dũng của liệt sĩ Lê Đình
Chinh, chuẩn bị tinh thần bước vào cuộc chiến
mới đầy cam go thử thách!

Trong tình hình đó, Trung ương quyết định
chia tách các tỉnh biên giới Việt - Trung vừa sáp
nhập trở về như cũ trong đó có Cao Lạng. Các
cơ quan của tỉnh khẩn trương làm thủ tục chia
tách. Tỉnh đoàn Cao Lạng chia tay từ đồi Khau
Thúa trong tâm trạng lo lắng về tình hình đang
nóng lên. Tôi và anh Phùng Lê Vinh, Thường vụ,
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh đoàn đến chào anh
Bế Cự nhà ở Nà Cạn, gặp nhau giữa đường
anh ra cơ quan. Ba anh em bắt tay nói lời tạm
biệt. Anh Bế Cự cảm động, rơm rớm nước mắt
nói bằng tiếng Tày Cao Bằng một câu lượn “Fjạc
căn dú thì tàng thôi nỏ...” (chia tay nhau ở giữa
đường thôi nhỉ). Cán bộ Tỉnh đoàn ở Lạng Sơn
trên đường về ai cũng không còn tâm trạng
chuyện trò mà chỉ băn khoăn về sẽ ở đâu, làm
gì trong lúc này.  

Về đến thị xã Lạng Sơn, nơi từ đây ra đi
chưa lâu mà khi trở lại như có gì khang khác,
nhà cũ đã có chủ khác, anh em phải ở tạm hội
trường một đơn vị của Thị xã. Bộ máy cơ quan
chưa kịp hình thành. Tôi đến báo cáo Thường
trực Tỉnh ủy lúc đó có ông Hoàng Trường Minh
(Bí thư), ông Nông Trọng Bình, Trưởng Ban
Tuyên huấn; sau có thêm ông La Thăng và Triệu
Bùi Xuân từ Trung ương tăng cường về. Tỉnh ủy
giao cho tôi tạm thời phụ trách chung. Hoàng
Kham đi công trường thanh niên chưa về. Các

cán bộ chủ chốt các bộ phận từ Cao Lạng về
vẫn tạm phụ trách các bộ phận. 

Hôm sau, tôi đưa mẹ về sau vài ngày ra
thăm cháu (con gái thứ của tôi vừa tròn tháng).
Tôi nhờ anh T là cán bộ Văn phòng Tỉnh đoàn
lái xe cho tôi đưa mẹ về để ra ngay giải quyết
việc cơ quan. Sáng hôm sau, đang ăn sáng để
tạm biệt bố mẹ ra cơ quan thì nghe tiếng súng
nổ ran ở phía biên giới. Tôi nghĩ bụng: Có
chuyện không hay rồi. Vội chạy lên đồi sau nhà
nghe ngóng. Tiếng súng vẫn nổ ran, càng ngày
càng nhiều, càng to, chắc ở sâu nội địa, vì từ
nhà quê tôi ra đến biên giới cũng 20 km đường
chim bay. Tôi chào bố mẹ cùng anh T đi bộ ra
Tu Đồn cách 9 km lấy xe gửi để về cơ quan. Dọc
đường 1B ùn ùn người, xe kéo vào chạy giặc.
Không thể đi đường Đồng Đăng được nữa, phải
đi đường Chợ Bãi sang Ba Xã ra km16 về thị xã
Lạng Sơn. Dọc đường, từng tốp người dắt díu
nhau gồng gánh vào Tân Đoàn, Tràng Phái.
Chiếc xe Vac-sa-va ì ạch bò tránh dòng người
mãi mới ra đến km 16.

Về đến cơ quan, mọi người chờ tôi về
quyết định đi sơ tán. Tôi tranh thủ nắm tình
hình, biết giặc đã đánh vào Đồng Đăng, vội hội
ý cán bộ chủ chốt. Chưa nắm được chủ trương
của tỉnh, tôi quyết định cùng cơ quan qua đêm
ở thị xã, sáng mai sẽ về Đồng Mỏ theo Tỉnh uỷ,
Uỷ ban. Tôi tranh thủ chạy đến nơi các con thì
được biết mẹ các cháu đã đi theo cơ quan sơ
tán về Chi Lăng.

Nửa đêm 18 tháng 2, nghe tiếng đạn pháo
rít qua thị xã, tôi thấy ở lại không ổn, bàn với anh
em, lục tục kéo nhau xuống km10 xã Tân Thành
(Cao Lộc). Đêm trăng sao Sài Hồ không có cảm
xúc thi ca mà chỉ nghe tiếng đạn pháo gầm
không biết của bên nào. Đói, mệt và mất ngủ.
Nhìn ai cũng phờ phạc đầy lo lắng. Cơ quan về
Đồng Mỏ tá túc nhờ Huyện đoàn ở Mỏ Chảo.
Anh em Huyện đoàn phải sơ tán nhường chỗ
cho Tỉnh đoàn.

Thường trực Tỉnh uỷ gọi tôi đi họp nghe công
bố bộ máy cơ quan lãnh đạo và các cơ quan của
tỉnh. Tôi được chỉ định làm Bí thư, anh Hoàng
Kham làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn cùng
Ban Thường vụ gồm Hoàng Diệu Tuyết, Hứa
Hạnh, Phùng Lê Vinh; các đồng chí Hoàng Bích
Ly, Hoàng Thị Thế, Liễu Thanh Long, Lê Đình
Chinh làm Phó các Ban của Tỉnh đoàn.

Trong lúc nhốn nháo, tôi đang lúng túng
chưa biết hướng Tỉnh đoàn vào việc gì, xem báo
nghe đài về tình hình chiến sự các nơi mà thấy
nóng ruột, ở không yên. Nhớ thời chống Mỹ với
phong trào "Ba sẵn sàng" mà tôi được dự hai
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cuộc biểu dương các lực lượng ở tỉnh và trung
ương, tôi nảy ra ý tưởng phải tổ chức một cuộc
biểu dương, động viên tuổi trẻ trong chính thời
điểm này. Chưa nắm được tình hình cụ thể, nhất
là các điển hình tập thể và cá nhân trong chiến
đấu, phục vụ chiến đấu, tôi cho hội ý Ban
Thường vụ phân công đi nắm tình hình mặt trận
các tuyến. Tôi và một cán bộ biết đường tắt đi
tuyến Tràng Định. Xe cơ quan đưa vào Bình Gia
và Văn Mịch rồi từ Văn Mịch đi bộ xuôi theo
sông về Thất Khê theo đường tắt. Đến xã Hùng
Sơn thuộc cánh đồng Thất Khê phì nhiêu đang
có nguy cơ bị giặc chiếm, tôi căm tức vô cùng!
Hỏi dân chỗ cơ quan Huyện đoàn sơ tán, nắm
thêm những điển hình của đoàn và thanh niên
ở các xã có chiến sự. Nắm được một số tình
hình chiến sự và điển hình tuổi trẻ trong chiến
đấu, bảo vệ dân ở huyện phía Bắc xa nhất tỉnh,
tôi lại cuốc bộ về theo đường cũ.

Về đến cơ quan, được báo cáo có Bí thư
thứ nhất Trung ương Đoàn là một vị tướng trong
quân đội mới sang xuống làm việc, không có Bí
thư Tỉnh đoàn tiếp có vẻ không vui, đến làm việc
với Tỉnh uỷ rồi về Hà Nội ngay. Tôi nghĩ bụng,
thế thì gay rồi, nhưng mình không có gì sai. Việc
Bí thư Tỉnh đoàn đi cơ sở nắm tình hình là cần
thiết, đáng hoan nghênh, với lại Trung ương
Đoàn xuống không báo thì không biết ở nhà tiếp
đón được. Sau đó tôi được Thường trực Tỉnh
uỷ gọi lên báo cáo về hoạt động của Đoàn trong
chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Tôi báo cáo
chuyến đi thị sát và ý định mở hội nghị biểu
dương điển hình tiên tiến. Thường trực Tỉnh uỷ
hoan nghênh và cho ý kiến chỉ đạo cần chuẩn
bị chu đáo, viết báo cáo chung và các báo cáo
thực tế, nhất là các điển hình tiên tiến ở cơ sở. 

Sau hơn một tuần chuẩn bị gấp rút cả về nội
dung và cơ sở vật chất, Hội nghị biểu dương
những điển hình của Đoàn và thanh niên trong
chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc
của tuổi trẻ Lạng Sơn được tổ chức tại hội
trường cũ của ga Đồng Mỏ sơ tán thời chống
Mỹ chưa tháo dỡ. Hội nghị có hơn 300 người
dự là những gương mặt tiêu biểu của các Đoàn
Công an tỉnh, bộ đội địa phương, đồn biên
phòng, đoàn các công - nông - lâm trường và
cơ quan trực thuộc cùng các huyện. Hội nghị
nghe Bí thư Tỉnh đoàn đọc báo cáo chung về
phong trào thanh niên các lực lượng vũ trang
trong tỉnh, các cơ quan, xí nghiệp, các xã giáp
biên, xã kề cận và nội địa đã dũng cảm, mưu trí
trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ dân
và nghe các báo cáo của các đơn vị tiêu biểu
như Đoàn Công an, Đoàn Mỏ than Na Dương,

Đoàn Nông trường Thái Bình (Đình Lập), Trung
đội dân quân thôn Khòn Khoang (xã Hồng
Phong, Cao Lộc); các điển hình cá nhân Triệu
Văn Điện (Công an), Lăng Văn Phjao (Biên
phòng), La Văn Tiến (E123 bộ đội địa phương)...
Hội nghị được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
La Thăng đến dự và phát biểu chỉ đạo, biểu
dương, động viên Đoàn thanh niên và tuổi trẻ
toàn tỉnh. Một số điển hình báo cáo trong hội
nghị sau đó được Nhà nước phong tặng danh
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
trong bảo vệ biên cương Tổ quốc như: Triệu
Văn Điện, Lăng Văn Phjao, La Văn Tiến...

Trung ương Đoàn tổ chức biểu dương và
rút kinh nghiệm thanh niên các tỉnh biên giới
phía Bắc trong bảo vệ biên cương Tổ quốc, phát
động phong trào “Xung kích” trong thanh niên
trên các mặt trận. Trong báo cáo của Trung
ương Đoàn có nói đến một Tỉnh đoàn (không nói
tên) khi chiến sự xảy ra, Bí thư "bỏ vị trí giữ
gôn". Dù không nói cụ thể nhưng tôi biết Bí thư
đó chính là mình, tôi bị bất ngờ và hơi "nóng
mặt", nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Nghĩ việc mình
đi cơ sở nắm tình hình không sai, được Thường
trực Tỉnh ủy ủng hộ và hoan nghênh nên không
sợ. Đến khi các Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu, tôi
lên phát biểu sau mấy người, nghiêm túc nhận
thiếu sót việc mình không có mặt trong buổi làm
việc với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Tôi
cũng nói rõ việc đi cơ sở là để nắm tình hình,
đôn đốc, động viên tinh thần chiến đấu, phục vụ
chiến đấu của đoàn viên. Đến khi tổng kết hội
nghị, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn có
nói lại việc này, là không phải phê bình mà nêu
ra để rút kinh nghiệm.

Sau giặc rút (tháng 3 năm 1979), Tỉnh đoàn
về lại thị xã. Cầu sập, điện mất, không nước
máy; anh em phải gánh nước sông đục về
khuấy phèn để dùng. Thời gian này Tỉnh đoàn
liên tục tiếp các Đoàn Thanh niên các nước đến
tìm hiểu về chiến sự và vai trò của tuổi trẻ trong
bảo vệ Tổ quốc. Tôi đã được tiếp và đưa họ đến
thăm những đơn vị quân, dân Lạng Sơn chiến
đấu chống giặc cho các tổ chức thanh niên các
nước như Đoàn Thanh niên Liên Xô, Đoàn
Thanh niên Tự do Cộng hòa dân chủ Đức, Tiệp
Khắc, Ba Lan, Thụy Điển...

Một số Binh đoàn chủ lực của quân đội
được Bộ Quốc phòng điều từ chiến trường biên
giới Tây Nam ra tăng cường biên giới phía Bắc,
phần lớn tân binh chưa qua rèn luyện có biểu
hiện “kiêu binh”. Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn
vị quân đội chủ lực mới được tăng cường lên
biên giới Lạng Sơn như Sư 3, Sư 327, Sư 337
và Trung đoàn 123 tổ chức Hội nghị "Tuổi trẻ
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quân dân một ý chí bảo vệ biên cương Tổ quốc"
tại hội trường Ty Công an ở Thị xã Lạng Sơn
nhằm nêu gương những tập thể, cá nhân có
quan hệ tốt với dân để hạn chế tiêu cực. Các
Đoàn địa phương và quân đội ký cam kết giúp
nhau trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và giúp
dân trong sản xuất, đời sống, bảo vệ quê
hương. Các tốp ca khúc chính trị ra đời theo chỉ
đạo của Trung ương Đoàn mang tiếng hát lên
chốt tiền tiêu phục vụ các chiến sĩ, góp phần làm
cho tình cảm tuổi trẻ quân dân gần gũi, hiểu
nhau hơn, tôn trọng phong tục tập quán địa
phương hơn. 

Lãnh đạo tỉnh chủ trương xây dựng "căn
cứ" chống giặc lâu dài nên quyết định các cơ
quan tỉnh về Đồng Bành. Năm 1980, Tỉnh đoàn
lại về Đồng Bành nơi đồi hoang vắng. Không
chỗ ở, mọi người cùng nhau dựng nhà cột
ngoàm trát vách lợp giấy dầu ở một quả đồi.
Nhà 3 gian, nam 1 gian, nữ 1 gian, 1 gian cho
Bí thư và Phó Bí thư (tôi và anh Hoàng Kham
lúc này đã từ công trường thanh niên về) vừa ở
vừa làm việc, mùa hè nóng như lò sấy. Ở đã
khổ, đói còn khổ hơn. Tỉnh uỷ, Uỷ ban tỉnh giao
cho các cơ quan tự túc lương thực. Tỉnh đoàn
rủ nhau lên núi Thái Họa phát rừng làm nương.
Quần áo rách vai sờn gối, lộn mặt trái thành
phải, trước ra sau. Không có văn hoá văn nghệ,
tối đến, anh em bảo nhau ra sân nhảy múa tập
thể trong tiếng nhạc va-si-lô, cha cha cha... cũng
rộn ràng lắm.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần IV, tôi được
tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Đi
họp giữa tháng 6 oi, nóng cực kỳ, tôi ngủ dưới
quạt trần. Ngày 3 lần tắm (sáng - trưa - tối). Đến
ngày thứ 3 cũng là ngày cuối, miệng khô, đắng,
định không lên hội trường nữa nhưng cố lên
nghe tổng kết. Trưa về không ăn được cơm
nữa. Chiều về đến Thị Cầu Bắc Ninh xe bị hỏng,
phải xuống đẩy. Về đến nhà vừa tối, mệt rã rời.
Hôm sau thấy không đỡ, nói với anh Hải Đông
là Thường vụ, Chánh Văn phòng cho xe đưa
vào viện A sơ tán ở Mẹt cách hơn chục km. Bác
sỹ trực khám, chỉ định tiêm. Mười lăm phút sau
lên cơn sốt mê man bất tỉnh, còn biết lơ mơ
mình vào viện. Thoáng nghĩ tiêu cực, không có
cách gì liên lạc với cơ quan để nhắn vài điều...
Tỉnh lại, nghe y tá nói lúc mê man tôi nói lảm
nhảm, nhắc đến tên vài người, chắc người thân
hoặc cơ quan. Mồ hôi tôi vã ra như tắm, phải
thay 3 lần quần áo, may độc thải ra theo. Sau
được biết, bị cảm nắng (dân gian gọi là đậu lào),
nếu không kịp thời cứu chữa là “đi” luôn. Trộm
nghĩ, số mình còn may! 

Chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập Đoàn
(26/3/1981) và Đại hội Đoàn tỉnh, tôi đang viết

báo cáo thì có điện của Trung ương Đoàn gọi đi
dự lớp tập huấn công tác Đoàn ở Trường Đoàn
Kôm-Xô-Mòn (Liên Xô). Chỉ còn 3 ngày nữa là
lên đường. Đất nước của Lê - Nin vĩ đại từ lâu
đã ao ước được đến một lần. Nhưng cái số tôi
sao mà oái oăm! Sao Trung ương Đoàn báo
muộn thế? Tôi trao đổi với Phó Bí thư Hoàng
Kham, anh cho đây cũng là cơ hội hiếm có, công
việc cơ quan anh sẽ chỉ đạo thực hiện theo kế
hoạch đã bàn. Tôi lên đường về Hà Nội. Đêm
ấy bay từ sân bay Nội Bài bằng máy bay quân
sự của Nga sang viễn đông Liên Xô rồi mới
quay về Mat-xơ-cơ-va cũng bằng về Việt Nam.
Gặp gỡ, tiếp xúc với học viên Đoàn thanh niên
các nước trong phe XHCN (Cộng hòa dân chủ
Đức, Ba Lan, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni, Tiệp Khắc,
Cu Ba, Mông Cổ, Lào) cùng về học; Đoàn Việt
Nam được các bạn rất có thiện cảm, muốn tiếp
xúc để biết tình hình chống giặc ngoại xâm.
Trong buổi xê-mi-na (diễn đàn chung các đoàn),
tôi được Trưởng đoàn Việt Nam cử thay mặt
Đoàn Việt Nam phát biểu về tuổi trẻ Việt Nam,
trọng tâm là tuổi trẻ Lạng Sơn trong chiến đấu,
phục vụ chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc,
được các đoàn bạn chú ý, hoan nghênh, tỏ thái
độ ủng hộ, muốn được sang thăm.

Sau chuyến đi về, chưa kịp nghe tình hình
cơ quan và nói chuyện về chuyến đi, thì được
báo tin tôi trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân
tỉnh và được bầu vào Uỷ ban nhân dân tỉnh với
chức danh Uỷ viên Thư ký, một chức danh
thường trực trong Ủy ban tỉnh. Sáng hôm sau,
Văn phòng Ủy ban tỉnh đến gọi có việc  gấp, tôi
phải sang ngay. Tôi xa Đoàn và tuổi trẻ Lạng
Sơn đột ngột, bất ngờ và vội vàng hấp tấp sau
một chuyến đi xa về chưa kịp thở, không kịp bàn
giao, chia tay anh em!

Tỉnh đoàn Đại hội sau khi tôi chuyển công
tác, anh Hoàng Kham được bầu làm Bí thư, Phó
Bí thư gồm Hoàng Diệu Tuyết, Hứa Hạnh; các Ủy
viên Thường vụ gồm những cán bộ trưởng thành
từ trong thực tiễn như Hoàng Bích Ly, Hoàng Thị
Thế, Hoàng Hải Đông, Nguyễn Quang...

Bao nhiêu kỷ niệm về Đoàn và tuổi trẻ, nửa
thế kỷ rồi vẫn còn xanh trong ký ức. Đôi lúc nghĩ
lại, cũng có chút hài lòng về những việc mình đã
làm, tuy nhiên cũng không phải mọi việc đều như
ý, không thể “vừa ý” hết mọi người, “nhân vô thập
toàn” mà. Giả sử bây giờ có ai vui mồm hỏi tôi:
Nếu có phép thần được trở lại mùa xuân của cuộc
đời lần nữa thì ông sẽ làm gì? Chắc tôi sẽ mỉm
cười không ngần ngại nói rằng: Tôi sẽ lại hát khúc
ca tuổi trẻ: “Đoàn Thanh niên băng qua khó khăn
mà tiến, đi xây dựng đất nước tươi hồng…”.
(Ảnh trong bài do Tỉnh đoàn Lạng Sơn cung cấp)
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Giúp đỡ hộ nghèo và hộ cận nghèo
thoát nghèo
Từ nhiều năm nay, giúp đỡ hộ nghèo và hộ

cận nghèo là một trong những chương trình
hoạt động thường niên của Thành đoàn Lạng
Sơn. Năm 2020, Thành đoàn phối hợp với một
số cơ quan đơn vị trong tỉnh giúp đỡ 4 hộ nghèo
và 12 hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố thoát
nghèo thành công. Bà Lê Thùy Dung, Bí thư
Thành đoàn Lạng Sơn chia sẻ: “Gia đình bà Vi
Thị Hiền là một trong những gia đình có hoàn
cảnh éo le nhất trong danh sách hộ nghèo và
cận nghèo mà Thành đoàn giúp đỡ năm 2020.
Qua tìm hiểu, Ban Chấp hành Thành đoàn biết
được gia đình bà Hiền vẫn sử dụng chuồng gà
trình tường đã xuống cấp từ lâu, một bên tường
đã hỏng, mái chuồng dột nát, lại chưa có nhà
tắm nên đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm
đóng góp kinh phí, cùng với các đoàn viên thanh
niên tình nguyện giúp đỡ ngày công xây tặng gia
đình bà Hiền một nhà tắm rộng khoảng 5 mét
vuông và một chuồng gà rộng khoảng 16 mét
vuông, đồng thời ủng hộ 20 con gà giống, 3 bao
cám với tổng kinh phí là 14 triệu đồng. Sau đó,
anh con trai út của bà Hiền vừa cải tạo ở trại về
đang thất nghiệp cũng được giới thiệu đi làm
bán hàng tạp hóa, thu nhập hiện nay được
khoảng bảy triệu đồng một tháng”.

Từ lời giới thiệu của Bí thư Thành đoàn,
chúng tôi đến thăm gia đình bà Vi Thị Hiền ở
thôn Hoàng Sơn, xã Hoàng Đồng, thành phố
Lạng Sơn. Ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch chiên
nằm giữa thôn Hoàng Sơn, nơi mật độ dân cư

khá thưa, mỗi nhà cách nhau vài trăm mét. Bà
Vi Thị Hiền năm nay bảy mươi lăm tuổi, quê ở
huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn, hồi trẻ bà từng
tham gia hoạt động Đoàn thanh niên ở quê nhà
Văn Quan. Bà Hiền về làm dâu ở thôn Hoàng
Sơn từ năm 1974, hiện sống với người con trai
út sinh năm 1990, còn người con trai thứ hai
đang đi làm ăn xa. Ông bà sinh được 2 người
con gái và 3 người con trai, thật không may anh
con cả của bà bị tai nạn giao thông qua đời năm
2009 để lại cha mẹ già và ba đứa con thơ cùng
hai em trai đang tuổi đi học. Nước mắt tang
thương chưa kịp nguôi thì năm 2010 chồng bà
Hiền qua đời, năm 2015 cháu nội bà (cậu con
đầu của anh con cả) cũng qua đời vì tai nạn giao
thông. Nỗi đau liên tiếp mất mát người thân
khiến bà và gia đình suy sụp cả tinh thần và sức
khỏe. Bà cùng con dâu gắng gượng trông vào
mấy sào ruộng để nuôi gia đình và chăm lo cho
các cháu, gia cảnh vốn nghèo khó nay càng
nghèo hơn, các cháu nội bà phải bỏ học giữa
chừng, một cháu mới học hết lớp 7, một cháu
học đến lớp 9. Đáng buồn hơn, cậu con út của
bà Hiền đang ở tuổi mới lớn vì nhận thức kém,
vi phạm pháp luật nên đã sa vào vòng lao lí, phải
đi trại cải tạo. Năm 2017, gia đình bà Vi Thị Hiền
được đưa vào danh sách hộ nghèo của địa
phương. Thời gian trôi qua, nhờ sự động viên,
giúp đỡ của chính quyền, ban ngành, đoàn thể
các cấp và Thành đoàn Lạng Sơn, gia đình bà
Hiền dần dần vực dậy được tinh thần, chăm lo
làm ăn tiến tới thoát nghèo. Các cháu nội của
bà cũng dần khôn lớn, bà xúc động bày tỏ tình
cảm tri ân: “Trước đây kinh tế gia đình tôi rất khó
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THàNH đoàN LẠNG SƠN 
LUôN SáT CáNH 

CùNG đoàN vIêN THANH NIêN
Ghi chép của Lê THị THUậN

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Lạng Sơn được đánh giá là một trong những đơn vị
trực thuộc tiêu biểu của Tỉnh đoàn Lạng Sơn. Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020, Thành
đoàn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được Tỉnh đoàn và cấp trên giao phó, đạt được nhiều
thành tích xuất sắc. Năm 2020 là một năm Thành đoàn Lạng Sơn ghi được nhiều dấu ấn
trong các hoạt động văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.



khăn. Trong bốn năm là hộ nghèo của địa
phương, gia đình tôi được chính quyền
và các cơ quan, đoàn thể thường xuyên
giúp đỡ, hỗ trợ, động viên. Tôi rất mừng
và vô cùng cảm ơn Đảng và Nhà nước,
cảm ơn các ban ngành và Đoàn Thanh
niên. Nhờ có chuồng gà kiên cố do
Thành đoàn xây tặng, gia đình tôi yên
tâm nuôi được nhiều gà hơn, có thêm thu
nhập để cải thiện cuộc sống, dịp tết
Nguyên đán 2021 tôi bán được hơn ba
triệu tiền gà thịt, hiện nay đang phát triển
đàn gà mới”. 

Mở cửa quan sát bên trong chuồng
gà của gia đình bà Hiền tôi thấy khá rộng
rãi, chắc chắn, những chú gà mới nở
đang được quây kín ở một góc chuồng
và bật điện sưởi, khi có người tới gần
chúng đồng loạt liếp chiếp kêu. Lòng tôi
dấy lên cảm giác vui mừng khi nghĩ tới
cảnh những thế hệ gà cho thu hoạch, đàn
gà nhỏ nối tiếp đàn gà lớn, ngày càng
phát triển. Tặng chuồng gà và con giống
là việc làm hết sức ý nghĩa, thiết thực của
Thành đoàn, đã tạo cho gia đình bà Hiền
một hướng đi đúng. Trước những chia sẻ
của bà Lê Thùy Dung - người đã có kinh
nghiệm hơn mười năm làm công tác
Đoàn, tôi hiểu rằng, Thành đoàn và Đoàn
thanh niên các cấp không chỉ mong muốn
giúp đỡ các hộ nghèo và cận nghèo sớm
thoát nghèo, mà hơn thế “Trao cần câu
hơn trao giỏ cá”, Thành đoàn rất mong bà
con tìm được cho mình hướng đi đúng
đắn nhất để có thể tự lập, tự chủ.

Phát triển phong trào văn nghệ
gắn với du lịch địa phương

Những năm gần đây, Lạng Sơn chú
trọng phát triển văn hóa gắn với du lịch.
Du lịch văn hóa chủ yếu dựa vào những
sản phẩm văn hóa, văn nghệ, những lễ
hội truyền thống dân tộc, kể cả những
phong tục, tín ngưỡng để tạo sức hút đối
với du khách. Nắm bắt xu thế chung của
tỉnh, Thành đoàn Lạng Sơn chú trọng kết
hợp với các câu lạc bộ, tổ nhóm nghệ
thuật phát triển các phong trào văn hóa,
văn nghệ, thu hút được sự quan tâm của
đông đảo du khách thập phương.

Mô hình Câu lạc bộ Nghệ thuật
đường phố được Tỉnh đoàn chỉ đạo Cung
Thiếu nhi thành lập và đi vào hoạt động
từ tháng 7 năm 2018, với sự quan tâm,
phối hợp của Thành đoàn tổ chức định kỳ
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Thành đoàn Lạng Sơn bàn giao xây dựng công trình phụ
cho gia đình bà Vi Thị Hiền trú tại thôn Hoàng Thanh, xã

Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn

mỗi tháng 2 chương trình, mỗi chương trình có một chủ
đề riêng với 10 đến 12 tiết mục như khiêu vũ thể thao,
bolero, hát then, sáo, đàn, nhảy hiphop… gắn với chủ
đề thanh niên, thiếu nhi,  biểu diễn vào tối thứ bảy, tạo
được sự hấp dẫn, thu hút đông đảo các bạn trẻ đam mê
nghệ thuật, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn
viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố và khu vực
lân cận, được người dân và du khách đánh giá cao. 

Năm 2020 cũng là năm ghi dấu của Thành đoàn
Lạng Sơn đối với việc tham gia phát triển du lịch Phố đi
bộ Kỳ Lừa, thu hút được đông đảo người dân địa
phương và du khách tham gia. Khi Phố đi bộ bắt đầu
vận hành vào tháng 10 năm 2020, được cấp trên giao
nhiệm vụ, Thành đoàn đã phối hợp cùng các Câu lạc bộ
Nghệ thuật đường phố, các Câu lạc bộ, tổ nhóm văn
hóa, văn nghệ, thể thao, khiêu vũ tổ chức thành công
các tiết mục biểu diễn, trò chơi dân gian, mang đến cho
du khách những ấn tượng tươi đẹp, đồng thời góp phần
khơi dậy cảm xúc mến yêu và niềm tự hào của người
dân Xứ Lạng về những di sản văn hóa tinh thần mà cha
ông để lại. Tham gia Phố đi bộ, bà con và du khách
được tham quan các gian hàng trưng bày nông sản, đồ
lưu niệm, thưởng thức một số món ăn đặc sản của địa
phương, xem hát sli, hát lượn, biểu diễn văn nghệ
đường phố như múa sư tử, khiêu vũ, các tiết mục hát
múa đương đại, hòa mình trải nghiệm các trò chơi dân
gian như ô ăn quan, đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy, múa
sạp, lảy cỏ, được trải nghiệm không gian phố chợ Kỳ
Lừa xưa. Tâm đắc với sự đóng góp của Thành đoàn đối
với Phố đi bộ, bà Lê Thùy Dung, Bí thư Thành đoàn cho
biết: “Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Thường
trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành đoàn đã phối hợp
tham mưu hoạt động trên Phố đi bộ Kỳ Lừa với các nội



dung tổ chức hoạt động nghệ thuật đường phố,
trò chơi dân gian… Qua đó tạo không khí sôi
nổi, hào hứng cho nhân dân và du khách thập
phương ghé thăm Phố đi bộ. Đối với mỗi người
dân Lạng Sơn và du khách khi đến tham quan
khu Phố đi bộ Kỳ Lừa, ấn tượng khó quên với
họ bên cạnh những không gian đi bộ không
tiếng xe, được thư giãn thảnh thơi thì đó còn là
cảm giác được hòa mình cùng các Câu lạc bộ,
tổ, đội, nhóm và các hạt nhân văn nghệ biểu
diễn giữa lòng phố; được thưởng thức các món
ăn ẩm thực truyền thống Xứ Lạng và những
món ăn đường phố quen thuộc, dân dã mà độc
đáo. Trong số đó, có 3 gian hàng ẩm thực và lưu
niệm do Đoàn thanh niên phụ trách. Đoàn
Thanh niên thành phố sẽ tiếp tục duy trì các hoạt
động này để nhân dân và du khách thập
phương có cơ hội trải nghiệm, tìm về tuổi thơ
qua các trò chơi dân gian, văn nghệ, ẩm thực
phong phú; được hòa mình trong không gian
văn hóa thân thiện, giàu bản sắc truyền thống
và hiện đại; cùng phấn đấu xây dựng thành phố
Lạng Sơn là thành phố du lịch, điểm sáng nơi
địa đầu của Tổ quốc”.

Quan tâm nhiều hơn tới vấn đề khởi
nghiệp, lập nghiệp của thanh niên

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm
2020, Thành đoàn đặc biệt quan tâm tổ chức các
chương trình đồng hành với thanh niên trong học
tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát
triển kĩ năng sống, nâng cao thể chất, đời sống
văn hóa tinh thần, đồng thời chú trọng công tác
giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống
cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự
tôn dân tộc, giáo dục đạo đức, lối sống, phổ biến
pháp luật cho thanh thiếu nhi.

Theo bà Lê Thùy Dung, Bí thư Thành đoàn
Lạng Sơn: “Đoàn viên thanh niên trên địa bàn
thành phố Lạng Sơn đa số tuổi đời còn rất trẻ, rất
cần có sự định hướng nghề nghiệp, tạo điều kiện
cho việc khởi nghiệp, lập nghiệp”. Năm 2020
Thành đoàn đã tham mưu cho Ban Thường vụ
Thành ủy phê duyệt và tiếp tục đẩy mạnh thực
hiện Đề án “Hướng dẫn viên du lịch trong đoàn
viên thanh niên” giai đoạn 2018 - 2022, cụ thể là:
thành lập 1 Cửa hàng Đặc sản Lạng Sơn và dịch
vụ thanh niên, 1 Câu lạc bộ hướng dẫn du lịch
thanh niên thành phố Lạng Sơn; chọn cử 55 lượt
cán bộ Đoàn - Hội tham gia các lớp học tập
chuyển giao khoa học kỹ thuật tại tỉnh; phối hợp
tổ chức 18 lớp dạy nghề thu hút 540 đoàn viên
thanh niên tham gia, tổ chức 2 Hội chợ thanh
thiếu nhi, 54 buổi tập huấn hướng nghiệp, giới
thiệu việc làm và Khởi sự doanh nghiệp cho trên
5.150 lượt đoàn viên thanh niên; tư vấn hướng

nghiệp cho hơn 22.000 học sinh, đoàn viên thanh
niên; 100% Đoàn xã, phường xây dựng được mô
hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ 111 thanh
thiếu niên yếu thế. 

Cũng trong năm 2020, Thành đoàn cử 17
đồng chí tham gia Tập huấn kỹ năng khởi
nghiệp qua phần mềm trực tuyến do Trung
ương Đoàn tổ chức; 3 thanh niên phát triển kinh
tế tham gia chương trình “Kiến thức, kỹ năng
khởi nghiệp cho thanh niên” do Tỉnh đoàn tổ
chức; cử 15 thanh niên phát triển kinh tế tiêu
biểu tham dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh
Lạng Sơn khóa IV; tham gia 1 gian hàng trưng
bày các sản phẩm kinh tế của thanh niên; cử 70
đoàn viên thanh niên tới dự Ngày hội thanh niên
khởi nghiệp và vòng Chung kết Cuộc thi “Sáng
tạo khởi nghiệp”, diễn đàn thanh niên khởi
nghiệp lần thứ III do Tỉnh đoàn tổ chức; 1 cán
bộ tham gia tập huấn đào tạo nghề cho lao động
nông thôn; có 1 dự án đạt giải Nhì tại cuộc thi Ý
tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên
năm 2020 do Tỉnh đoàn tổ chức.

Có thể thấy, bằng việc tổ chức những hoạt
động thiết thực Thành đoàn luôn sát cánh cùng
đoàn viên thanh niên trong công tác khởi
nghiệp, lập nghiệp. Kết quả có 3 thanh niên tiêu
biểu được nhận Bằng khen của tỉnh; đề cử cho
4 thanh niên hoàn lương tiêu biểu nhận 20 triệu
đồng hỗ trợ phát triển kinh tế; hỗ trợ 7 dự án
khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; thăm và
hướng dẫn, định hướng 2 thanh niên phát triển
kinh tế với mô hình bán đồ ăn, nước giải khát
và trồng dâu tây, phát triển mô hình VAC cải tiến;
phối hợp cùng Ngân hàng cho vay đối với mô
hình thanh niên phát triển kinh tế “trồng nấm
sạch và nuôi rắn” tại Mai Pha với giá đề nghị cho
vay 1,5 tỉ đồng; tổ chức cho 15 đoàn viên tham
quan tại 3 mô hình phát triển kinh tế; hỗ trợ đoàn
viên, thanh niên tiếp cận nguồn vốn giải quyết
việc làm, làm hồ sơ vay vốn cho 2 đoàn viên;
giúp đỡ 2 đoàn viên nhận học bổng đào tạo
nghề cắt tóc tổng trị giá 2.000 USD do Công ty
Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo nghề Tóc Hà Nội
trao tặng; phối hợp tổ chức 1 Hội nghị tư vấn
khởi nghiệp cho thanh niên phát triển kinh tế.

Trong chương trình hoạt động năm 2021,
Thành đoàn sẽ chú trọng hơn nữa việc tổ chức
các Hội nghị tư vấn khởi nghiệp, giao lưu với
giới trẻ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp
thời hỗ trợ các đoàn viên thanh niên tháo gỡ khó
khăn trong khởi nghiệp, lập nghiệp, luôn đồng
hành, phát huy tốt vai trò của thanh niên trong
thời kỳ mới.
(Ảnh trong bài do Thành đoàn Lạng Sơn cung cấp)
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VŨ KIỀU OANH

Vết xước
Ơ kìa người cứ thế bỏ đi sao
Thong thả chứ, cơn mưa chiều sắp dứt
Trời vẫn thế thôi, hiu hiu gió, 

lê thê mưa làm vỉa hè đẫm ướt
Lòng vẫn thế thôi, dìu dịu buồn, bâng khuâng
nhớ, để bàn tay cô đơn tìm hơi ấm bàn tay.

Chợt cười nhạo mình,
ngày hai mươi tuổi thơ ngây

Ngỡ tình cũ mười năm xa 
đã là chuyện gì ghê gớm

Tin là lúc chia tay không chọn ngày mưa,
không níu áo, không ngoái nhìn thì ngày sau
sẽ không còn đau đớn
Đợi thu tàn tình sẽ tự nhạt phai.

Chợt thương mình, con đường nào cũng lớp
lớp chông gai
Nhắm mắt mà đi, đã thề rồi ai còn ngoảnh lại
Từ độ đôi mươi, 

đến bây giờ vẫn còn ngu ngơ mãi
Hy sinh chẳng vì gì, 

mà tưởng mình là vĩ đại, lớn lao

Ơ kìa người cứ thế bỏ đi sao
Thong thả đã, ngồi nghe em kể nốt
Chuyện ba mươi mấy năm, lảng bảng như
khói, mơ hồ như sương, có lúc đen ngòm rồi
sáng lên bất chợt
Chỉ vài câu thì biết nói thế nào.

Mà thôi, mà thôi, người đi cũng không sao
Em cũ rồi, chuyện xưa rồi, 

dẫu kể lại cũng chắc gì là thật.
Huống gì ba mươi năm, chỉ mười năm không
gặp, tình cũ tựa mây trôi, cả trời yêu xưa cũng
chìm trong đáy mắt.
Chỉ vết xước trong tim em còn nhói đến bây giờ.

LỘC BÍCH KIỆM

Hoa trái mùa xuân
1

Không thể rực rỡ hơn
Hương thơm dâng ngào ngạt
Cả đất trời chiu chắt
Dồn đọng lại trong hoa.

2 
Mong mãi một ngày hoa nở
Hoa nở rồi hoa lại tàn
Vạn vật theo đà biến đổi
Để làm nên một thế gian.

3
Một trái cây đủ thơm nức cả vườn
Một bông hoa đủ dâng hương cả ngõ
Một nốt nhạc đủ làm duyên con phố
Một câu thơ đủ thương nhớ bồn chồn.

ĐẶNG PHIN

Nỗi niềm xuân
Đào đã thay áo mới
Năm cũ khép lại rồi
Muốn gửi lời ấm áp
Sợ hoa cười, lại thôi…

Ngoài kia trời vẫn rét
Có người ngồi ngắm hoa
Đào đương thì chúm chím
Mà xuân chưa tới nhà

Bởi vì xuân đến chậm
Hay vì đông quá dài?
Em bỗng thành xa lạ
E lỡ làng mùa hoa!
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CHÂU NGỌC

Đi hội Khau Lừa
Tìm chiếc kim khâu trong còm lót(*)
Để ghim vào dải khăn chàm
Nhớ lời đã hẹn
Đi hội Khau Lừa
Nì à, nhói ơi… (**)

Đi hội, người ơi!
Mình nhìn nhau cho thỏa
Mình hát lời quê hương
Thương em anh bắc chiếc cầu gỗ
Nhớ anh em bắc chiếc cầu đá
Cầu gỗ lâu ngày sợ sẽ hỏng
Cầu đá lâu năm sợ cũng mòn
Nì à, nhói ơi…
Ta bắc vào hồn vía của nhau
Chiếc cầu thương nhớ một đời
Dù phải xa nhau
Như đất xa trời
Như chim lẻ đôi
Như con thuyền chẳng thể nào trôi trên dòng
sông cạn
Chỉ suốt đời
Thương nhớ nhau thôi.

Hội tan
Anh biết lối phải đi
Và em biết nơi phải quay về!

(*) Còm lót: Hộp nhỏ bằng tre đan.
(**) Nì à, nhói ơi: Một câu hát của người Nùng.

VI THỊ QUỲNH MAI

Tháng Ba 
hoa bưởi vườn tôi

Tháng Ba lắng đọng không gian
Chẳng heo may cũng chẳng tràn nắng mưa
Tháng Ba hoa bưởi vào mùa
Quyện hương của đất, thơm vừa ngọt môi

Mẹ sinh em để cho tôi
Gửi vào tất cả đất trời tháng Ba
Không lộng lẫy, chẳng kiêu sa
Tinh khôi, dung dị, thật thà, chân quê

Tôi vô tâm đón em về
Mỗi năm cây bưởi sau hè vườn tôi
Dâng thơm hoa, ngọt quả mời
Mà tôi chỉ thấy một trời cành gai

Nay giờ đã hết Giêng, Hai
Mẹ về bên ấy đã vài độ Đông
Còn em, mẹ gửi cho chồng
Tôi thì cốt nhận vừa lòng mẹ thôi

Tháng Ba hoa cải lên trời
Hoa xoan rụng tím rối bời triền đê
Chỉ còn hoa bưởi sau hè
Mẹ cha đã gửi đem về… mà quên.

Thật may, em vẫn là em
Xù xì, gai góc mà đem hương nồng
Tôi người chăm sóc vun trồng
Mà lơ đãng… để phụ lòng mẹ cha!

May mà giờ mới tháng Ba...
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VŨ ĐÌNH THI

Lên đây không chỉ một lần
Anh ơi xin đừng nói
Lên Xứ Lạng một lần
Ngẩn ngơ rồi lên mãi
Bởi còn nhiều bâng khuâng

Dòng Kỳ Cùng mềm mại
Như thắt rối tâm hồn
Bởi nàng Tô thật bụng
Chờ đến mòn núi non

Ván cờ bao thế kỷ
Song Tiên vẫn ngồi chơi
Nước Giếng Tiên sữa mẹ
Một ngụm cũng ngọt đời

Trám bùi đen lay láy
Ửng má những trái hồng
Lê sắt son năm vị
Vịt quay khó cầm lòng

Hoa đào trên núi mẹ
Ai vẽ vào nền mây...
Vậy nên anh đừng nói
Chỉ một lần lên đây.

DUY SINH

Chóp Chài
Chóp Chài lừng lững đứng canh
Gìn giữ một miền biên ải
Ngàn năm bão giông đã trải
Ngát xanh xanh khoảng núi đồi

Vùng biên thăm thẳm xa xôi
Thấm đậm tình người và đất
Những gương hiên ngang bất khuất
Thắm tô nét đẹp cho đời

Chóp Chài ngọn núi quê tôi
Ánh xanh của miền sơn cước
Soi bóng xuống dòng sông mát
Kỳ Cùng nước lặng lẽ trôi

“Ai lên Xứ Lạng”… Ai ơi…
Mải mê với dòng sông hát
Khúc ca then, vang điệu nhạc
Men say ngây ngất với đời

Núi đứng hiên ngang muôn đời
Giữ yên một vùng biên ải
Bầu trời ngát xanh xanh mãi
Đón xuân róc rách tiếng cười.
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VI HỒNG NHÂN

Lộc Bình thông khua
(Tả slống pàng dạu Lộc Bình)

Pàng dạu kỷ cần chùa căn lỉn
Lộc Bình, Na Dương, Đình Lập vằn hè
Lồm pá thông rì ròa đin nặm
Tàng quây lai cỏ tuyện bân mà

Slim chứ vằn mác nim mác nát
Có khỉ vài khô điếp bấu đi au
Nạy kẻm nả hồng o bép ga bép điện
Chứ mửa pày đăm nả mỉn lài fjôm

Tàng pjái nhựa lai ô tô xe máy
Chứ vằn không lăng háp, tạp xe
Pàng dạu xày slon chia căn mác bủng
Bấu fẩn viểt bảng slon hại đát thầy cô!

Nạy cấp ất, nhì, slam chang thồng kheo rùng pjắc
Đồng Bục, Tú Đoạn, Khuất Xá kheo xinh
Chùa cáu cốc lùng, 

khảo khinh hương hom ngứt ngảo
Rườn thờ tổ họ slíp kỷ thời truyền sle

Ăn kiếng fạ chang nhung kheo fai Bản Lải
Khao moóc fja Giang dưởn thà Kỳ Cùng
Trang trại rườn mác pục năng kheo slì khót mác
Chẩu trang trại slim nghẹ sị nhòm mác slim fằng

Lộc Bình kheo thông, kheo thồng nà, 
nặm fai kheo pjòi lai á

Khéc đây slim xẩư quây 
mà dương nặm mường hây

Chiếu nấng lồm pá thông khua slim pền ón
Lộc Bình mjạc mjào slim điếp ái mại pjòi đây!

Dịch:

Lộc Bình thông reo
(Tặng bạn Lộc Bình)

Mấy người bạn rủ nhau du ngoạn
Lộc Bình, Na Dương, Đình Lập ngày hè
Vi vu gió rừng thông vi vu hồn non nước
Bao kỷ niệm ùa về rôm rả dọc đường quê

Se sắt nhớ bụi sim mua ngày ấy
Chuyện đun phân trâu khô, 

yêu nhau không dám lấy
Nay má đỏ hồng cười bên bếp điện, ga
Nhớ một thời nhọ nhem bụi trắng tóc đã xa...

Đường nhựa phẳng lì bon bon ô tô, xe máy
Nhớ thuở còng lưng gánh, đạp xe thồ
Bạn học chia nhau củ khoai vàng ấm bụng
Một thời không phấn viết bảng, 

thương lắm các thầy cô!

Nay cấp một, hai, ba giữa cánh đồng xanh
hoa bừng sáng

Mơn mởn xanh Đồng Bục, Khuất Xá vào mùa
Linh tự cổ tỏa hương dưới bóng đa, 

dã hương cổ thụ
Nhà thờ tổ dòng họ danh gia vọng tộc 

một thời vang

Gương trời giữa thảm nhung xanh hồ Bản Lải
Mây trắng Mẫu Sơn soi bóng nước Kỳ Cùng
Trang trại bưởi da xanh vào mùa vui bói quả
Chủ trang trại nghệ sĩ tóc hoa râm 

nhìn cây trái cười tươi

Lộc Bình xanh rừng thông, xanh đồng, 
xanh hồ vui biết mấy

Du khách gần xa vi vu cùng non nước mây trời
Một thoáng thông reo tâm hồn như trẻ lại
Non nước hữu tình, đẹp lắm Lộc Bình ơi!
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Lạng Sơn, có trên 230 km đường biên
cùng Trung Quốc, có 2 cửa khẩu Quốc
tế, 01 cửa khẩu chính, 9 cửa khẩu phụ

cùng vô vàn đường mòn mà kẻ phạm tội có
thể vượt biên, buôn bán trái phép ma túy,
buôn bán người, tiền giả, hàng lậu... Giả dụ
có một thanh niên bất kỳ nào đấy ở sát biên
biến chất, trong một lần bị lôi cuốn vào việc
xách ma túy sang Trung Quốc trót lọt về có
tiền liền giấu bố mẹ, giấu vợ con, phóng xe
một lèo ra thành phố, chui vào ổ ăn chơi bất
kể, trác táng hết số tiền vài triệu vừa kiếm
được. Về ngựa quen đường cũ lại hong hóng
phạm tội để có tiền ăn chơi tiếp, gia đình
không hay hoặc giả nếu có biết thì “tao sợ
mày bao nhiêu”. Thế là đi tong một cuộc đời
lương thiện, mất công mẹ cha nuôi dưỡng, xã
hội chăm lo giáo dục mấy chục năm trời. Đồng
tiền có thể xây nên mọi thứ cũng có thể làm
tan hoang mọi thứ, cái thứ quý giá nhất là
nhân cách làm người cũng tiêu tan. Chỉ lấy
một ví dụ sự thật chuyện giáp biên, đã thấy
hết cả hồn.

Trong khi đó, chống lại sự tàn phá của ma
túy, giữ bình yên và làm cho địa bàn vùng biên
giới ta trong sạch lại thì sao.

Những người chiến sĩ biên phòng này, cái
câu “gối đất nằm sương” đúng là dành cho họ.
Nào tin tức từ trinh sát địa bàn, nào tin tức
người dân cung cấp. Nắm chắc đối tượng sẽ
qua cửa khẩu Nà Nưa, Đồn Biên phòng Pò
Mã (huyện Tràng Định) mang ma túy trong
người, lực lượng ta đón lõng ở ngay cửa
khẩu, mấy đường mòn cũng bố trí mai phục.
Mưa dầm gió bấc, cái rét căm căm của vùng

núi đá trùng trùng cắt vào da vào thịt mấy đêm
liền, thay nhau trực thâu đêm suốt sáng vẫn
không thấy đối tượng qua. Tưởng như hắn là
bóng ma ẩn trong đêm dài dằng dặc dễ làm
nản lòng người tìm bắt, lúc ấy chỉ có ý chí của
người lính tuyến đầu quyết không bỏ cuộc,
không nửa bước rời địa bàn rời trận địa mới
giữ cho tinh thần của các cán bộ chiến sĩ biên
phòng này không lay chuyển mà thôi. Đường
dây buôn bán ma túy các anh đang theo đuổi
vô cùng tinh vi và phức tạp. Biết đấy, nhưng
ngay công an huyện đã nhiều lần vào cuộc
vẫn không dò ra tung tích hoạt động của bọn
chúng bắt quả tang. Lần này các anh phải mở
chuyên án, trinh sát theo dõi nhiều ngày cũng
là chuyện rất thường.

Đúng là “Có công mài sắt có ngày nên
kim”, vào một đêm trong tháng 11 năm 2013,
trên đường mòn qua mốc giới 990, tên Quân
- xã Kim Đồng, Tràng Định, cũng là đối tượng
các anh đang chờ - bỗng xuất hiện trên chiếc
xe máy cũ kỹ, tiếng máy nổ trong tĩnh mịch dội
vào vách đá tự dưng nghe dữ dằn ầm ầm. Bất
ngờ thấy lính biên phòng hiện ra và bị chặn
lại, tên Quân không kịp phản ứng gì bị khống
chế ngay, dưới ánh đèn pin lấp lóa mặt hắn
tái thâm lại, người run lẩy bẩy. Nhận rõ hắn,
thực tình tim Trung tá Trịnh Quốc Việt, Phó
phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của
lực lượng Biên phòng tỉnh cũng dội lên không
kém gì trống trận. Chuyên án kết thúc một
cách êm ả không gì mong ước hơn nhờ yếu
tố bí mật bất ngờ. 10 bánh hê rô in tìm thấy
trong cốp xe của tên Quân là kết quả của bao
ngày các anh vất vả đeo bám đối tượng, dãi
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Mỗi chuyên án, mỗi nhiệm vụ đều là một cuộc chiến. Trận đánh thật sự phải có kế
hoạch tác chiến, chi ly đầy đủ và tỉ mỉ nếu không sẽ dẫn đến thất bại, thậm chí còn đổ
máu và mất mát. Đó là đặc thù công việc của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm
thuộc lực lượng Biên phòng toàn quốc nói chung và Biên phòng tỉnh ta nói riêng.



gió dầm sương. Qua đấu
tranh khai thác, tên Quân khai
ra một trong những trùm buôn
bán ma túy lớn lúc bấy giờ là
người đàn bà tên Bốn, cùng
sinh sống ở xã Kim Đồng
nhưng giáp ranh với xã vùng
cao cuối huyện (Chắc chắn
hắn đã mua với mụ này nhiều
lần nên mới chỉ trả 400 triệu
còn lại đi Trung Quốc bán
xong hàng về mới  thanh
toán). Từ Đồn Biên phòng Pò
Mã đến đấy chắc phải trên 50
cây số. Đường từ thị trấn Thất
Khê vào rất xấu, thôi thì ổ trâu
ổ gà, sống thì cũng đủ sống
trâu sống bò có cả sống voi,
xe lắc hơn là rang cà phê.
Ngay trong đêm, đội thi hành
chuyên án của Biên phòng
tỉnh lúc này có thêm lực lượng
chuyên trách của huyện Tràng
Định cấp tốc hành quân vào
địa điểm ổ buôn bán ma túy
tên Quân vừa khai báo.

Vào đến nơi đã là 2 giờ 15
phút sáng. Lập tức các chiến
sĩ bủa vây quanh ngôi nhà ba
tầng có tường bao quanh phía
sau, hai bên nhà cùng cao
tầng. Phương án là tóm gọn
đối tượng, phòng chống mọi
sự manh động không để xảy
ra bất kỳ đáng tiếc nào. Lúc
mới tới, trong tĩnh mịch yên
ắng còn nghe rõ trong nhà vẫn
có tiếng đàn bà trao đổi điện
thoại. Nhưng gọi cửa, thậm
chí đập cửa thì im bặt không ai
trả lời. Lúc này lũ chó trong
ngoài bản mới thi nhau inh ỏi,
thấy ồn ào dân tình xung
quanh đổ ra, một cụ già nói:
“Các anh không cần phá cửa
đâu, lên tầng ba nhà tôi nhẩy
sang ban công nhà nó là
xuống mở được cửa mà”.

Đúng là vào nhà một trùm
buôn bán ma túy có khác, như
thể nhà ma. Nó lạnh và không
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một bóng người. Rõ ràng khi vừa tới nghe thấy giọng đàn bà
trao đổi điện thoại, mà giờ tất cả không có một ai. Chỉ tìm thấy
tang vật là một đống tiền và một bánh bột trắng dở cùng những
gói nhỏ, có lẽ mụ chủ nhà chia hê rô in ra bán lẻ. Nhưng mụ
ta đâu? Nhẩy qua tường rào là không thể, bởi nó cao chừng
hai mét, phía trên dây thép gai chăng dầy, ngoài lại có bộ đội
ta giăng lưới… chỉ trừ có cánh hoặc đã biến thành ma thật lọt
ra ngoài. Trung tá Trịnh Quốc Việt bước ra khoảng vườn phía
sau, nơi đó những ánh đèn pin cũng đang rọi soi lấp loáng.
Bỗng chân anh cảm nhận hơi bập bênh, anh rọi đèn xuống
đất và nhận ra mình đang bước lên một nắp hố ga. Chẳng hi
vọng gì nhưng quyết không để lọt bất kể một chút sơ hở nào,
anh cúi xuống ra sức lật nắp hố ga lên. Mấy người cùng ùa
đến tập trung đèn pin rọi xuống. Mặt nước bẩn đen sì mùi hôi
xộc vào mặt mũi, Việt a lên “Mặt nước có sóng các cậu ạ. Tìm
sâu vào trong nào”.

Trước cái chết nước phân, nước giải cũng không còn là
vấn đề. Mụ Bốn trốn mình dưới đó lồm cồm bò ra theo lệnh.
Lúc này một tang vật quan trọng cần phải thu giữ là chiếc điện
thoại nhưng mụ bảo làm rơi xuống hố ga rồi. Không một chút
chần chừ, Việt với lấy chiếc thùng cạnh cửa bếp nhẩy ngay
xuống hố ga cúi múc nước hất lên vườn. Thấy vậy, mấy chiến
sĩ cũng vội vàng tìm chậu thùng có gì dùng nấy giục “Thủ
trưởng lên đi để chúng em múc”.

Chuyên án đến lúc chiếc điện thoại của đối tượng nằm
gọn trong tay lực lượng chống ma túy các chiến sĩ Biên phòng
Lạng Sơn mới thực sự kết thúc tốt đẹp.

Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm thuộc lực lượng
Biên phòng Lạng Sơn thực sự còn rất non trẻ. 15 năm kể từ
ngày được thành lập, tội phạm các loại và đặc biệt tội phạm
ma túy trên đường biên, càng hoạt động mạnh với nhiều hình



thức và nhiều thủ đoạn bao nhiêu thì thành tích triệt phá của
các anh cũng lớn lên bấy nhiêu.

Với nhiệm vụ là tham mưu cho lãnh đạo Bộ Chỉ huy để chỉ
đạo các đồn Biên phòng thực hiện phòng chống ma túy và tội
phạm trên biên giới, hướng dẫn nghiệp vụ để các Đồn trên toàn
tỉnh tiến hành công tác ở các địa bàn trọng điểm. Với phương
châm “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, làm cho cuộc đấu
tranh này trở thành phong trào toàn dân rộng khắp “lấy cái ngay
lấn át cái gian, lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu”. Dựa vào cấp ủy chính
quyền các cấp lấy các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Mặt trận
Tổ quốc làm trung tâm, các Đồn Biên phòng toàn tuyến tổ chức
tọa đàm: “Cán bộ, hội viên phụ nữ biên giới đấu tranh phòng
chống tội phạm, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Diễn đàn Thanh
niên: “Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã biên giới nói không với
ma túy”. Kết quả thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Qua
đó đã nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân trong tham
gia đấu tranh, tố giác tội phạm xóa dần tệ nạn xã hội. Đã thành
lập ra 21 tổ thông tin truyền thông của các đồn Biên phòng, các
xã thị trấn biên giới, tổ chức tuyên truyền được gần 2.500 buổi
với hơn 70 ngàn lượt người nghe. Cấp phát hàng vạn tờ rơi,
áp phích; tổ chức biểu diễn văn nghệ với những tiểu phẩm
phòng và chống tội phạm ma túy và các loại tội phạm như: buôn
bán vận chuyển pháo nổ, buôn người, buôn hàng lậu, và các
tệ nạn xã hội; tổ chức 240 hộp thư tố giác tội phạm ở các thôn
bản. Đặc biệt quan tâm đến những nhóm người, những đối
tượng có dấu hiệu nguy cơ phạm tội, theo sát giúp đỡ tuyên
truyền đường lối chính sách, để nâng cao nhận thức định
hướng hành động cho họ, giúp họ khỏi con đường lầm lỗi. Qua
những việc làm cụ thể mấy năm qua của lực lượng biên phòng
trên biên giới tỉnh đã huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của các
cấp các ngành, đoàn thể, nhất là quần chúng nhân dân các dân
tộc biên giới từ chỗ lo sợ các đối tượng phạm tội trả thù đã dám
đứng lên tố giác, đấu tranh, phòng ngừa ngăn chặn tội phạm.

26
Văn nghệ

Số 329-03/2021 - Xứ Lạng

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn phối hợp kiểm tra người phương tiện
xuất nhập khẩu                                                Ảnh: TƯ LIỆU

Bằng chứng là đã có hàng
vạn tin tức được người dân
cung cấp liên quan đến an
ninh, trật tự xã hội trên địa
bàn. Sự kỳ thị với người
nghiện ma túy không còn
nặng nề như trước đây. Các
gia đình có người thân phạm
tội, nghiện ngập… tự xóa bỏ
mặc cảm, thực hiện tốt các
quy định cải tạo, có 172
người tự giác đăng ký đi cai
nghiện uống thuốc mêthanol
và 17 trong số đó đã cai
nghiện thành công.

Các tội phạm trên đường
biên vô cùng phức tạp. Đặc
biệt là ma túy, với lợi nhuận
khổng lồ của nó thu hút lòng
tham con người. Chỉ cần một
chuyến hàng trót lọt, bỏ ra có
khi chỉ vài tiếng đồng hồ, từ
hai bàn tay trắng bỗng trở
thành tỉ phú. Không dám nói
mọi địa bàn đều được sạch
bóng tội phạm, đó là điều gần
như không tưởng. Nhưng ở
những nơi trọng điểm nhức
nhối nhất ta đã phá được ung
nhọt lớn của nó. Đó là hai xã
Thanh Long, huyện Văn Lãng
và xã Xuất Lễ, huyện Cao
Lộc. Trước đây nói không
ngoa cứ mười gia đình thì thể
nào cũng có một, hai gia đình
buôn bán hàng lậu lớn nhỏ.
Đặc biệt là tội xách thuê ma
túy qua biên giới. Bây giờ,
ngoài những vụ bất chợt
phạm tội ra, trong cuộc đấu
tranh phòng chống ma túy
của lực lượng bộ đội Biên
phòng tỉnh ta, đội ngũ
“chuyên nghiệp” xách thuê
“cái chết trắng” nay gần như
đã tan rã hoàn toàn. 

Cùng đóng góp trong
phong trào chung đó, đơn vị
Phòng chống ma túy và tội
phạm Bộ Chỉ huy Biên phòng
tỉnh còn tham mưu cho lãnh



đạo, xây dựng các kế hoạch, phương án, xác
lập và trực tiếp đấu tranh thành công 28
chuyên án lớn, 68 kế hoạch nghiệp vụ chống
đường dây ma túy, tổ chức hoạt động liên
quan đến tiền giả, mua bán người, buôn lậu
pháo nổ, tiêu thụ tài sản do người khác phạm
tội mà có… Có vụ bắt ma túy nổi tiếng là vào
tháng 3 năm 2020 vừa qua phá chuyên án
LS320P, bắt giữ gọn 4 đối tượng, thu giữ tới
273 kg ma túy đá, được Thủ tướng Nguyễn
Xuân Phúc cùng Thường trực Chính phủ và
Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia Phó Thủ tướng
Trương Hòa Bình gửi thư khen ngợi.

Còn rất nhiều, rất nhiều, như một vị lãnh
đạo của tỉnh đánh giá: “Họ (tức Bộ đội Biên
phòng Lạng Sơn) có nhiều thành tích lắm. Mà
mỗi thành tích đều là một chiến công. Nhất là
trong phòng chống tội phạm ma túy làm sạch
địa bàn ở vùng biên”.

5 năm liền tập thể phòng đều đạt danh
hiệu vẻ vang “Đơn vị Quyết thắng”. 100% cán
bộ chiến sĩ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đặc biệt có hai chiến sĩ thi đua tiêu biểu đó là
Trịnh Quốc Việt, Trung tá Phó Trưởng phòng
và Trung tá TN… cũng là Phó Trưởng phòng.
Thành tích những năm qua của họ rất nhiều,
chỉ xin đưa một trận chỉ huy phá chuyên án
lớn của mỗi người mà thôi.

Mở đầu đã nói đến phá án của đồng chí
Trịnh Quốc Việt. Kết luận cho bài viết là vụ
triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ số
lượng lớn. Theo nguồn tin trinh sát từ địa bàn
cho thấy trên tuyến biên giới tỉnh, một số đối
tượng, nhất là chủ phương tiện xe ô tô có hoạt
động xuất khẩu hàng tạm nhập tái xuất qua
các lối mở. Lợi dụng phương tiện vào xuất
hàng tạm nhập, sau khi xuất xong hàng hóa
thì mua, vận chuyển nhiều loại pháo nổ từ
Trung Quốc về Việt Nam, cất giấu kỹ trên xe
lớn lẫn trong các loại hàng được phép.

Sau thời gian xác minh bằng phương pháp
nghiệp vụ của mình, Phòng Phòng chống ma
túy và tội phạm xác định thông tin trên là có
thật. Họ báo cáo lãnh đạo đề nghị cho mở
chuyên án phá gỡ. Bước đầu tăng cường lực
lượng nghiệp vụ bám nắm địa bàn, mở rộng
điều tra. Đặc biệt trên tuyến biên giới thuộc các
Đồn Biên phòng Hữu Nghị, Bảo Lâm, Thanh
Lòa, Ba Sơn, theo dõi sát sao hàng từ Trung
Quốc về trên các phương tiện. Ngày 20 tháng
12 năm 2018, trinh sát tiếp tục thu thập được
nguồn tin: Thời gian tới tại các khu vực từ mốc

giới 1124 -1129 sẽ có hoạt động bán mua pháo
nổ từ Trung Quốc với số lượng lớn vận chuyển
qua các lối mòn về Việt Nam.

Ngày 1 tháng 1 năm 2019, với nguồn tin
đã được khẳng định xác thực, Bộ Chỉ huy
Biên phòng tỉnh mở chuyên án 10GT để đấu
tranh, triệt phá bằng được đường dây buôn
bán pháo nổ trái phép này. Trưởng Ban
chuyên án đích thân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ
huy Biên phòng là Đại tá Lê Quang Đạo,
Trung tá T.N… trực tiếp phối hợp cùng các
ngành chức năng thực hiện phá án. Lực
lượng bao gồm các đơn vị: Phòng chống ma
túy và tội phạm của Bộ Chỉ huy Biên phòng,
Đồn biên phòng Bảo Lâm, cảnh sát điều tra
tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công
an tỉnh cùng hợp lực triển khai lực lượng cơ
động áp sát khu vực nghi vấn. Giữa mốc 1124
- 1125 ta phát hiện một số đối tượng từ bên
Trung Quốc sang đang vận chuyển những
thùng cát tông nghi là pháo nổ, tập kết trên đất
Việt Nam cách đường biên chừng 60 m. Khi
các lực lượng đấu tranh chuyên án bất ngờ
ập vào, chúng vứt thùng tháo chạy toán loạn,
ta kịp bắt được tên đầu xỏ. Hắn khai họ tên
Hoàng Lâm Hải, dân tộc Choang sinh sống tại
Trấn Hữu Nghị, Thị Bằng Tường, Quảng Tây.
Tang vật thu giữ có tới 120 hòm cát tông, bên
trong chứa nhiều loại pháo nổ sản xuất từ
Trung Quốc với tổng trọng lượng lên tới trên
2 tấn. Dọc biên giới Lạng Sơn, ta đã từng triệt
được nhiều vụ buôn lậu pháo nổ nhưng chưa
bao giờ số lượng nhiều như lần này. Đúng là
mở chuyên án rất bõ công. Vẫn yếu tố hết sức
bí mật bất ngờ làm nên thắng lợi, đảm bảo
tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị và
phương tiện.

15 năm xây dựng và trưởng thành, đặc
biệt từ năm 2016 đến nay, số lượng Bằng
khen, Giấy khen, thư khen từ các cấp công
nhận, nếu đem thống kê chắc cũng được vài
trang. Đó là nguồn động viên lớn. Nhưng cái
được còn lớn hơn thế rất nhiều là trước con
mắt mọi người, đặc biệt đồng bào các dân tộc
biên giới, các anh chính là mình. Chính là
người chiến sĩ tuyến đầu đấu tranh quyết liệt
với ma túy, cái đem đến sự nguy hiểm làm tổn
hại nhiều thế hệ tương lai và các loại tội phạm
làm địa bàn vẩn đục vì tệ nạn xã hội. Chính các
anh đã đóng góp phần đáng kể công sức, tạo
nên cuộc sống bình yên cho bản xa làng gần
trở thành phên giậu trên biên giới Lạng Sơn.
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Theo chân đoàn Ban Giám khảo Cuộc
thi Vườn cây hoa đào đẹp đến thăm
những vườn hoa đào đẹp nhất của 19

nhà vườn trên khắp các huyện, thành phố,
hoa đào đã nở thắm trên những cung
đường chúng tôi đi. Nhớ lại thời điểm cuộc
thi năm ngoái, khi những vườn đào mà
chúng tôi ghé thăm vẫn còn đang e ấp nụ
xuân, chỉ có hoa đào trong vườn chùa Tân
Thanh bung nở rực rỡ thì năm nay hoa đào
ở tất cả các nhà vườn đua nhau khoe sắc,
tạo nên nhiều cảm xúc, ấn tượng đẹp đẽ. 

Vườn cây hoa đào đẹp Xứ Lạng
Cứ mỗi độ xuân về, trên mảnh đất biên ải lại

tưng bừng, nhộn nhịp bước chân của đông đảo
du khách thập phương. Các vị khách đến với Xứ
Lạng để đắm mình trong không gian trong lành,
ngập tràn hoa xuân, thơm ngọt mùi hương của
cỏ cây, của núi rừng, thưởng thức những điệu
sli, then mượt mà, chan chứa nghĩa tình, bầu
bạn với những con người Xứ Lạng hồn hậu, mến
khách. Có những vị khách, đến Lạng Sơn tìm
kiếm cho mình những cành đào đẹp trang hoàng
nhà cửa trong dịp Tết lại bén duyên trở thành

khách buôn. Chúng tôi đến thăm huyện Bắc Sơn
vào một ngày cuối tháng 1 năm 2021, rất đông
những đoàn xe chất đầy hoa đào xuôi ngược
trên khắp nẻo đường. Chị Nguyễn Thị Mười, một
thương lái quê ở Thái Nguyên cho biết: “Tôi ấn
tượng với vẻ đẹp của hoa đào Lạng Sơn, đa
dạng về chủng loại, màu sắc đẹp, hoa dầy, nhiều
nụ, nở đúng vào dịp tết Nguyên đán, thế đào
đẹp, đặc biệt được các đại gia yêu thích. Mỗi
năm tôi đều đến đây mua khoảng 3000 cây để
phục vụ bà con tại Thái Nguyên và đều bán hết”.

Đến thăm hộ gia đình ông Dương Văn
Thiệu, thôn Nà Pán, xã Vũ Sơn huyện Bắc Sơn,
chúng tôi ấn tượng trước khu vườn đào đa dạng
về chủng loại, màu sắc: phai kép, phai đơn,
bạch, bích... Hộ gia đình ông Thiệu trồng đào từ
năm 2008 đến nay, khá có tiếng trong vùng. Gia
đình ông có hai khu vườn với tổng diện tích
khoảng hơn mười sào, ngoài các loại đào trên
gia đình còn kiếm thêm thu nhập từ việc ươm
giống đào và trồng đào thất thốn. Cứ đến
khoảng ngày 10 đến 15 tháng Chạp là gia đình
ông Thiệu xuất bán đào cho những vị khách
quen của gia đình đến từ nhiều tỉnh thành: Thái
Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nghệ
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An… Nhờ việc trồng đào mà gia đình ông thu về vài trăm triệu
mỗi năm. Đồng thời tạo công ăn việc làm cho bà con kiếm
thêm thu nhập trong thời gian nông nhàn, trung bình mỗi đợt
chăm sóc của gia đình ông phải thuê 8 nhân công với số tiền
300 ngàn đồng mỗi người một ngày.                                                  

Anh Lương Văn Tuyển trú tại Thôn Keo, xã Minh Hòa,
huyện Hữu Lũng là một trong những thành viên trồng nhiều
đào nhất tại Hợp tác xã đào cảnh Minh Hòa, huyện Hữu Lũng.
Hơn 400 gốc đào cổ thụ được anh Tuyển dày công tìm kiếm
tại các thôn, bản ở các huyện: Bắc Sơn, Bình Gia, Tràng Định,
Chi Lăng, mỗi cây một thế, kiểu dáng độc, lạ được anh chăm
sóc kỹ lưỡng. Những bông hoa đào nở rực trên gốc đào cổ
thụ, xù xì rêu phủ được các khách hàng sành hoa rất yêu thích.
Anh Tuyển cho biết tất cả số đào này của gia đình đã được
thương lái hoặc khách quen chọn mua và sẽ chuyển hết trước
tết. Những gốc đào cổ thụ có zgiá từ 5 đến 15 triệu đồng. Hợp
tác xã Minh Hòa gồm 21 thành viên, thu nhập khoảng 4 tỷ đồng
mỗi năm từ việc trồng đào.

Theo ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc
thi Vườn cây hoa đào đẹp và Cây đào đẹp Xứ Lạng xuân Tân
Sửu năm 2021: Cuộc thi năm nay đã thu hút sự quan tâm,
tham gia chỉ đạo triển khai nghiêm túc của UBND các huyện,
thành phố cùng sự hưởng ứng tích cực của các hộ trồng đào
trên địa bàn tỉnh. Các nhà vườn đều có sự chuẩn bị chu đáo,
công phu từ việc chăm sóc cây hoa đào, kĩ thuật ghép, một số
mô hình trồng đào độc đáo: xen canh vừa trồng đào vừa làm
rãnh thoát nước, lấy nước tưới cho cây và nuôi cá, xen canh
với các loại cây khác để phát triển kinh tế. Việc phát triển các
giống đào bản địa và áp dụng khoa học kĩ thuật cũng được
các nhà vườn quan tâm; Những cây hoa đào to đẹp, có kiểu
dáng phong phú, đa dạng về màu sắc, chủng loại cũng được
các đơn vị quan tâm, lựa chọn góp phần tạo nên thành công
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Ban Giám khảo cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp chấm điểm tại
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cho cuộc thi, giới thiệu được nét
đặc trưng của giống đào Lạng
Sơn.

Ấn tượng nhất với chúng tôi là
vườn cây hoa đào của hộ gia đình
ông La Văn Thưởng tại thôn Đồng
Chuông - Nà Lốc, Xã Khánh Khê,
huyện Văn Quan. Mặc dù được
chủ vườn và các đồng chí lãnh
đạo xã Khánh Khê cảnh báo rằng
đường vào vườn khá xa nhưng
các thành viên trong đoàn Ban
Giám khảo nhất quyết đi bộ để
được thưởng thức bầu không khí
trong lành thơm hương cỏ cây,
cảm nhận vẻ đẹp thơ mộng của
vùng quê buổi sớm. Những cánh
đào phai, nhẹ nhàng, phơn phớt
hồng còn đọng sương mai dọc hai
bên đường bê tông phẳng lì như
dẫn lối chúng tôi. Men theo con
đường bê tông khoảng 1km rồi rẽ
trái đi tiếp chừng vài trăm mét
đường đất, băng qua những khu
ruộng, con suối chảy róc rách,
công trình thủy lợi với hồ chứa
nước được xây dựng kiên cố là
đến khu vườn. Chiếc biển chỉ dẫn
đặt ngay ngắn ngay cạnh cổng
vào được thiết kế đơn giản theo
phong cách nông thôn ngày xưa.
Khu vườn có diện tích 0,4 ha, với
khoảng 800 gốc đào phai cánh
đơn (giống đào rừng bản địa, cho
quả thơm, ngọt, giòn) mọc đan xen
trên những tầng bậc thang bên
sườn đồi. Ai nấy đều choáng ngợp
và thích thú như vừa được bước
vào khu rừng cổ tích ngập tràn sắc
hồng rung rinh trong gió xuân. Chủ
vườn còn sáng tạo đầu tư trang trí
hẳn một khu vực dành riêng cho
khách đến đây tham quan, chụp
ảnh miễn phí. Gắn với sự tồn tại
của khu vườn này là câu chuyện
cảm động. Sinh ra và lớn lên bên
những gốc đào, được ông bà, cha
mẹ cho ăn những trái đào ngọt,
thơm, kí ức đẹp ấy đã ăn sâu vào
trong tiềm thức của La Văn
Thưởng từ tấm bé. Sau này, để
tưởng nhớ công lao dưỡng dục
của đấng sinh thành, ông La Văn
Thưởng quyết định chỉ trồng duy
nhất một loại đào bản địa. Nhận
thức được giá trị mà cây hoa đào



mang lại, không chỉ có ý nghĩa văn
hóa tinh thần mà còn phát triển
kinh tế hiệu quả, ngoài thu nhập từ
việc bán cành hoa vào dịp Tết và
quả, ông La Văn Thưởng đã tìm
hiểu cách ươm giống bán cây con.
Tuy nhiên, đối với lão nông này
việc quan trọng hơn cả là phát huy
truyền thống của gia đình, lưu giữ
và bảo tồn giống đào bản địa. Quả
không phụ tấm lòng của người
nông dân cần cù, chăm chỉ, mỗi
năm gia đình ông La Văn Thưởng
thu về được khoảng 100 triệu đồng
từ việc trồng và ươm giống cây
đào. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đàm Sơn,
Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ
Nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Lạng
Sơn, thành viên Ban Giám khảo
của cuộc thi cũng rất tâm đắc và
dành nhiều lời khen ngợi cho vườn
đào này. Theo NSNA Đàm Sơn,
trong tổng số 19 vườn đào, vườn
nào cũng đẹp, nhiều mô hình độc
đáo, các chủ vườn đều tâm huyết,
yêu mến vẻ đẹp hoa đào, mỗi
người có một mục đích kinh doanh
riêng, đặc biệt vườn đào của hộ gia
đình ông La Văn Thưởng, không
chỉ đẹp mà mục đích của chủ hộ
lưu giữ, bảo tồn và nhân rộng
giống đào bản địa của gia đình là
một việc làm vô cùng ý nghĩa, vừa
mang lại thu nhập cho gia đình,
vừa mang đến hiệu quả xã hội.
Vườn đào của gia đình La Văn
Thưởng đã thuyết phục hoàn toàn
Ban Giám khảo và giành về giải
Nhất của cuộc thi Vườn cây hoa
đào đẹp. 

Cứ mỗi năm, diện tích trồng
đào lại tăng lên, năm 2018 diện
tích trồng đào trên toàn tỉnh chỉ có
khoảng 100 ha thì đến năm 2020
đã tăng lên 360 ha. Nếu như năm
đầu tiên, chỉ có 16 nhà vườn tham
gia thì năm nay đã thu hút 19 vườn
của 9 huyện, thành phố, tăng 3
vườn so với năm ngoái, có thể thấy
phong trào trồng đào ngày càng
phát triển. 19 vườn đào mỗi vườn
một vẻ, có những nhà vườn đã
tham gia cuộc thi đến lần thứ 2
nhưng vẫn để lại ấn tượng đặc
biệt. Ban Giám khảo đã tiến hành
chấm giải một cách khẩn trương,
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công tâm, khách quan, bám sát thể lệ cuộc thi. Công tác chấm
giải 19 vườn đào đẹp tại 9 huyện, thành phố từ ngày 26/1 đến
hết ngày 29/1/2021; chấm giải các cây đào đẹp của 11 huyện,
thành phố diễn ra trong hai ngày 01 và 2/2/2021 tại công viên
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Kết quả, có 16 giải thưởng
cho các nhà vườn tham gia Cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp
gồm 01 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải 3, 5 giải Khuyến khích và
5 giải Chuyên đề và 16 giải thưởng cho các đơn vị tham gia
Cuộc thi Cây hoa đào đẹp.

Festival - Hoa đào Xứ Lạng lần thứ nhất
Sau thành công của Lễ hội hoa đào tỉnh Lạng Sơn trong

3 năm vừa qua, từ xuân Mậu Tuất (năm 2018) đến xuân Canh
Tý (năm 2020), năm nay tỉnh Lạng Sơn nâng cấp thành Fes-
tival Hoa đào - Xuân Xứ Lạng năm 2021.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo các ngày kỉ niệm, các sự
kiện quan trọng tỉnh Lạng Sơn giai đoan 2021 - 2025, Festival
Hoa đào - Xuân Xứ Lạng diễn ra từ ngày 5/2 đến ngày
10/3/2021 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày
27 tháng Giêng năm Tân Sửu) với 18 nội dung gắn với những
hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Tuy nhiên, sau
55 ngày không có ca mắc mới đến ngày 28/1/2021 đại dịch
Covid-19 bùng phát trở lại ở một số tỉnh với khả năng lây lan
trên diện rộng. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-Tg ngày 28/01/2021
của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn lập tức thông
báo hoãn tổ chức lễ khai mạc Festival Hoa đào - Xuân Xứ
Lạng 2021 và ngừng lại toàn bộ các hoạt động sau đó, còn
một số hoạt động trong khuôn khổ chương trình đang được
triển khai vẫn tiếp tục được thực hiện, đảm bảo yêu cầu chống
dịch Covid-19 như: chấm giải Cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp
và Cây hoa đào đẹp; trang trí không gian Festival Hoa đào và
đường hoa Xuân Xứ Lạng.

Lễ khai mạc Hội chợ hoa đào lần thứ IV với chủ đề “Lung
linh sắc đào Xứ Lạng 2021” nằm trong những hoạt động chính
của Festival Hoa đào - Xuân Xứ Lạng 2021 diễn ra vào sáng



ngày 28/1/2021 thu hút sự quan
tâm của đông đảo đồng bào các
dân tộc sinh sống trên địa bàn xã
Quảng Lạc và du khách thập
phương. Tại lễ khai mạc có hơn
1000 cây đào đẹp, đa dạng về màu
sắc, kiểu dáng, chủng loại: đào
phai, đào thất thốn, đào nhung,
đào tuyết của các hộ trồng đào trên
địa bàn xã; nhiều gian hàng trưng
bày, giới thiệu sản phẩm đặc sản
địa phương: các loại rau sạch, mật
ong, hoa quả, các loại nông sản
phục vụ trong dịp Tết. Cũng nhân
dịp này, một số tổ chức, doanh
nghiệp trên địa bàn thành phố tặng
quà tết cho 20 hộ nghèo, cận
nghèo và người cao tuổi, người
khuyết tật trên địa bàn xã. Ngay
sau lễ khai mạc, các đại biểu và
nhân dân đến thăm quan, chụp
ảnh lưu niệm tại một số vườn đào
đẹp trên địa bàn. Hoạt động này đã
góp phần quảng bá rộng rãi hình
ảnh cây hoa đào đẹp, đáp ứng nhu
cầu thưởng ngoạn, mua sắm, giải
trí của người dân trong dịp tết
Nguyên đán, xây dựng thương
hiệu Thành phố Lạng Sơn - thành
phố hoa đào. 

Ngày 5/2/2021, tại Công viên
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn diễn
ra lễ khai trương Đường hoa Xuân
Xứ Lạng và tổng kết trao giải Cuộc
thi Vườn cây hoa đào đẹp và Cây
hoa đào đẹp Xứ Lạng xuân Tân
Sửu năm 2021. Cuộc thi thu hút sự
tham gia của 19 nhà vườn và 48
cây hoa đào đẹp của 9 huyện,
thành phố. Ban Tổ chức trao tổng
số 32 giải thưởng cho các nhà
vườn và đơn vị có cây hoa đào
đẹp. Trong đó, hộ gia đình ông La
Văn Thưởng, huyện Văn Quan
đoạt giải Nhất Cuộc thi Vườn cây
hoa đào đẹp; UBND huyện Cao
Lộc giành giải Nhất Cuộc thi Cây
hoa đào đẹp Xứ Lạng. Kết thúc
phần trao giải, các đồng chí lãnh
đạo tỉnh, thành phố tiến hành nghi
lễ cắt băng khai mạc và thăm quan
khu vực đường hoa Xuân Xứ Lạng.

Đường hoa Xuân Xứ Lạng do
UBND thành phố Lạng Sơn thiết
kế, trang trí với chủ đề “Lạng Sơn
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Thương lái thu mua cành đào đẹp tại vườn đào huyện Bắc Sơn
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- Tình yêu và hoa đào” tại khu vực công viên Chi Lăng. Theo
bà Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn,
đây là năm thứ 2 thành phố Lạng Sơn triển khai xây dựng
đường hoa với không gian trải dài gần 400 m tại khu vực công
viên Chi Lăng; được chia thành 5 phân cảnh lớn, nhỏ khác
nhau với 12 cụm mô hình tạo nên không gian của ngày xuân,
thể hiện nội dung: “Mừng Đảng quang vinh”, “Xuân đong đầy
hạnh phúc”; “Xuân trên quê hương Xứ Lạng”. Với mỗi chủ đề
nhỏ, các tác phẩm tái hiện những tiểu cảnh độc đáo được tạo
dựng bằng các loại hoa đặc trưng của ngày xuân, đặc biệt là
những cây hoa đào Xứ Lạng; hệ thống ánh sáng được trang
hoàng lộng lẫy… Hình ảnh những chú trâu - linh vật của năm
Tân Sửu với tạo hình, màu sắc cách điệu thể hiện sự no đủ,
phồn vinh và an nhiên… 

Đường hoa Xuân Xứ Lạng, chính thức mở cửa phục vụ
nhân dân và du khách thưởng ngoạn từ ngày 5/2/2021 đến
hết ngày 26/2/2021 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Canh Tý
đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu) đã tạo nên không
gian văn hóa vui xuân, đón Tết cổ truyền, đáp ứng nhu cầu
vui chơi, giải trí cho nhân dân địa phương và du khách. Vốn
dĩ dịch bệnh là điều mà không ai mong muốn, thế nhưng qua
một số hoạt động đã được thực hiện trong khuôn khổ Festival
Hoa đào Xứ Lạng mùa đầu tiên cũng đã tạo được ấn tượng
sâu sắc trong lòng Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn. 

Một cái Tết đặc biệt nữa lại trôi qua, nhân dân các dân
tộc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tuân thủ biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19, đón tết an lành, một lòng tin tưởng
vào sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ sẽ nhanh
chóng đẩy lùi dịch bệnh. Những bông hoa đào vẫn rạng rỡ
trong ánh nắng xuân trải khắp mảnh đất địa đầu của Tổ quốc,
báo hiệu một năm mới 2021 tràn đầy niềm tin và hi vọng,
mừng Đảng, mừng xuân, mừng thành công Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



ĐẶNG BÁ KHANH

Một lần với Mẫu Sơn
Vời vợi đỉnh núi Cha
Mây phủ màu trắng bạc
Gió quất ngang mặt mình
Cỏ vẫn xanh đến thế

Lắng nghe trời đất kể
Tình sử còn ngân vang
Hóa hồn cây thế núi
Thành Mẫu Sơn dịu dàng

Dấu cũ ngày miên man
Biệt thự choàng rêu phủ
Bồi hồi bông cẩm tú
Gọi hè sang thầm thì

Nghe như trên Phặt Chỉ
Vó ngựa trời cố hương
Phải chăng tiên xuống núi
Lùa ngựa từ mây sương

Dáng cây không bình thường
Ngỡ đã thành bất tử
Bên lau trắng rạp mình
Thông vẫn chừng ngạo nghễ

Mấy phương trời dâu bể
Một lần với Mẫu Sơn
Má chiều em chín mọng
Ta say men phía nào.

LÃ TRUNG SƠN

Tuần xuân
Long lanh hạt sương 
Ngủ trên mắt lá
Tiếng chim ngọt quá
Rộn ràng mùa xuân

Tuần tra bước chân
Sương đầm vai áo
Thì thầm mách bảo
Có ai đang chờ

Xuyên qua khắc giờ
Vượt bao đèo dốc
Ngôi sao cột mốc
Ngọn lửa trong tim

Rộn ràng cánh chim 
Lượn xanh đầu núi
Chốt an biên giới
Những ngôi sao xanh!

LINH QUANG TÍN 

Chín mốt mùa xuân
Tưởng nhớ nhà thơ Hồ Tuệ (1931 - 2021)

Chín mốt mùa xuân gác lại rồi
“Hằng Nga” mến mộ đón lên chơi
Hàn huyên thi phẩm ngàn từ quý

Đàm đạo thất ngôn vạn ý ngời 
“Ngà ngọc”, “tuyết trinh”, “sông diễm lệ”
“Cổ hươu”, “voan trắng”, “biển sao trôi”
Nhà thơ Xứ Lạng đầy tâm huyết
Yêu mãi “Xứ hoa” đến trọn đời.

Ghi chú :Những từ trong ngoặc kép là chữ thường
dùng trong thơ Hồ Tuệ
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Ngày 23/2/2021, tại khu di tích Khuổi Nọi,
xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Huyện ủy, HĐND,
UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc
Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành
lập Đội Cứu quốc quân 1 (23/2/1941 -
23/2/2021). 

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Dương Xuân
Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo
các huyện, thành phố; cán bộ quân đội nghỉ
hưu, thân nhân chiến sĩ Đội Cứu quốc quân 1
và Nhân dân trên địa bàn.

Tại lễ kỷ niệm các đại biểu đã cùng ôn lại
chặng đường lịch sử vẻ vang của Đội Cứu quốc
quân 1. Vào đầu tháng 10 năm 1940, sau 4
ngày cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ, đồng
chí Hoàng Văn Thụ, Bí thư Xứ uỷ Bắc Kỳ triệu
tập Hội nghị Ban Thường vụ Xứ uỷ Bắc Kỳ mở
rộng. Hội nghị quyết định phải trực tiếp lãnh đạo
cuộc Khởi nghĩa Bắc Sơn, bồi dưỡng lực lượng,
tiếp tục đấu tranh vũ trang, tổ chức Du kích Bắc
Sơn làm “vốn” quân sự sau này để đối phó với
quân thù. Ngày 23 tháng 02 năm 1941, tại Khuổi
Nọi, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, Đội Cứu quốc
quân Bắc Sơn (Đội Cứu quốc quân 1) chính
thức được thành lập. Đồng chí Lương Văn Tri,
Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ được
Trung ương chỉ định đảm nhiệm chức vụ Chỉ
huy trưởng, đồng chí Chu Văn Tấn giữ chức vụ
Chỉ huy phó. Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn khi
mới thành lập gồm 32 cán bộ, chiến sĩ trưởng
thành từ khởi nghĩa Bắc Sơn và các phong trào
cách mạng. Sau khi thành lập, Đội Cứu quốc
quân Bắc Sơn biên chế lại tiểu đội, phân công
cán bộ, chiến sĩ phụ trách các địa bàn, tăng
cường hoạt động tuyên truyền, vận động, phát
triển cơ sở quần chúng cách mạng, từng bước
mở rộng căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Với vai
trò là đội vũ trang tuyên truyền nòng cốt, các lớp
huấn luyện quân sự do Đội Cứu quốc quân Bắc
Sơn tổ chức tại địa bàn Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
và Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã góp phần trang
bị kiến thức cơ sở về quân sự cho lớp cán bộ
quân sự đầu tiên của nhiều tỉnh, thành phố trong
nước. Từ đó, tiếp tục phát triển, hình thành các
đội vũ trang tuyên truyền ở nhiều địa phương
khác. Tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường,
vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hi sinh
của Đội Cứu quốc quân 1 trong bối cảnh kẻ thù

khủng bố ác liệt đối với phong trào cách mạng
ở Bắc Sơn và Võ Nhai đã khích lệ mạnh mẽ ý
chí cách mạng, tinh thần đấu tranh kiên cường
của quần chúng cách mạng trong cả nước. Đội
Cứu quốc quân Bắc Sơn (Đội Cứu quốc quân
1) là một trong những đội quân tiền thân của
Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Kỷ niệm 80
năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân 1 là dịp
để Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn
ôn lại truyền thống yêu nước cách mạng kiên
cường, tinh thần đoàn kết một lòng đấu tranh
giải phóng dân tộc của các thế hệ cha anh đi
trước. Mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
Nhân dân trong tỉnh, đặc biệt là thế hệ trẻ tích
cực phát huy những thành tích đã đạt được,
quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm
2021, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.
Các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân với trách
nhiệm lớn lao, nghĩa tình sâu nặng thực hiện tốt
các phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân các gia
đình liệt sĩ, thương bệnh binh, cựu chiến binh,
thanh niên xung phong…

Nhân dịp này, các đại biểu đã thành kính
dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng
liệt sĩ của Đội Cứu quốc quân 1.

PV
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KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
ĐỘI CỨU qUốC qUâN 1 (23/2/1941 - 23/2/2021)

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.            

Ảnh: TRỌNG ANH



Trên đường đời, ai cũng có những kỷ
niệm không thể phai mờ. Với tôi, bên
những “kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ

đội” ở chiến trường là những tháng ngày “đèn
sách” dưới mái trường có tên gọi Học viện
Quân chính Lê-nin ở thủ đô Mạc Tư Khoa của
Liên bang Xô Viết. Khi đã bước qua ngưỡng
“thất thập cổ lai hy”, những kỷ niệm xưa biến
thành “nỗi nhớ xa vời vợi” vì có muốn “trở về”
thì lực bất tòng tâm! Vì vậy, cứ khi nào trời
chuyển mùa từ thu sang đông thì hình ảnh xứ
Bạch Dương lại hiển hiện trong tôi với những
với những cánh rừng vàng trút lá chìm dần
vào tuyết trắng…

Đất nước thống nhất được hai năm, cuối
năm 1977, lớp chúng tôi gồm mười lăm sĩ
quan chính trị của ba quân chủng: Hải, Lục,
Không quân được cử đi nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ tại Liên Xô. Chúng tôi
tới thủ đô Mạc Tư Khoa vào một ngày đầu
tháng Mười chớm lạnh. Sau hành trình trên
tàu liên vận quốc tế qua Trung Hoa đại lục,
xuyên biên giới Trung - Xô tại Mãn Châu Lý,
tính cả một ngày dừng chân ở Bắc Kinh là
chẵn mười ngày đêm. Đặt chân xuống sân ga,
ai nấy đều lâng lâng như say sóng. Đón anh
em chúng tôi là trung tá Lê Bằng - nghiên cứu
sinh hệ hai năm, Trưởng đoàn học viên Quân
sự Việt Nam. Xe ca của học viện đưa chúng
tôi về tới chung cư khi thành phố đã lên đèn,
đèn đường, đèn trên cửa sổ các tòa cao ốc,
đèn trong các cửa hàng dọc phố và đèn ô tô
các loại đều rực sáng. Cảm giác đầu tiên của
chúng tôi là vô cùng choáng ngợp trước
quang cảnh hai dòng xe cộ ngược chiều nhau
lướt trên đại lộ với mười làn xe như nước
chảy, giữa hai hàng phố toàn những tòa nhà
lớn, tầng trệt dành cho các cửa hàng đủ loại
hướng ra đường, mà vỉa hè thênh thang thì
người đi bộ lại thưa thớt chứ không nườm
nượp như thủ đô Hà Nội.

Cái lạnh cuối thu của Mạc Tư Khoa làm
chúng tôi co rúm trong bộ vét tông mỏng
manh, phải chạy vội từ xe ca vào đại sảnh của

chung cư, tay xách nách mang va li tư trang
khá cồng kềnh cho cuộc sống xa Tổ quốc. Cả
đoàn trưởng nữa là mười sáu người mà vẫn
lèn vừa hai buồng thang máy. Bà Ma-ri-a Phê
-đô-rốp-na đón chúng tôi trên tầng mười bốn,
tròn mắt ngạc nhiên khi thấy từ thang máy
bước ra, mỗi ngăn một đoàn tám người với
đầy đủ hành trang (trọng tải thang máy chỉ
chở được năm người Châu Âu với hành trang
như vậy). Bà ân cần trao tận tay chìa khóa
phòng cho từng nhóm ba người. Hai phòng
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Có một nỗi nhớ
XA vỜI vỢI

Truyện ký của ĐẶNG THANH

Tác giả (người đứng phía bên phải)
đưa thầy Đỗ Tòng (giảng viên Triết học Học viện

Hà Nội) thăm Quảng trường Đỏ.



cuối là nhóm lục quân. P1405 ba người: hai
sĩ quan tăng thiết giáp Nguyễn Hữu Thìn, Lê
Hồng Quang và tôi - giáo viên chính trị. P1406
hai người: Trần Thanh Hải anh hùng pháo
binh và Lê Xuân Bảng cán bộ giáo vụ của Học
viện Chính trị (Hà Đông). Bà bắt tay tôi rất lâu
có lẽ vì tôi thấp bé nhẹ cân nhất. Với ánh mắt
trìu mến, bà Ma-ri-a cất tiếng dịu dàng:

- Ôi các con Việt Nam! Các chàng trai của
chúng ta đánh Mỹ thật xuất sắc, nhưng trông
các con khắc khổ quá. Mẹ biết, chiến tranh
mới qua được hai năm, mà cuộc chiến Việt
Nam dài hơn hai lần rưỡi cuộc chiến tranh vệ
quốc mà lớp người như mẹ đã trải qua. Rồi
sẽ ổn thôi các con! Gắng lên nhé, học chăm
nhưng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Ăn tốt
vào, phải như Thủ trưởng Bằng của các con
đó, mới hơn một năm mà nó đã hồng hào
khỏe mạnh hơn nhiều rồi!

Bà nói chậm rãi để chúng tôi nghe và hiểu
được. Không biết nói gì hơn, chúng tôi nhận
chìa khóa phòng và nói lời cảm ơn mẹ bằng
ngôn ngữ mới bập bẹ được mấy tháng trước
khi sang đây. Anh Bằng cho chúng tôi hay, mẹ
cũng là quân nhân chuyên nghiệp ngành hậu
cần, sau chiến tranh chuyển về làm thủ thư
của nhà trường. Nghỉ hưu hơn chục năm rồi
nhưng bà vẫn làm việc trực tầng ở đây, được
Nhà nước trả cả lương hưu và suất lương
nhân viên khách sạn. Tình cảm ân cần của bà
mẹ Xô Viết đầu tiên đón chúng tôi ở chung cư
hôm ấy trở thành ấn tượng sâu sắc trong tôi
về đất nước Liên Xô bao la và tình cảm nồng
hậu của nhân dân Nga hào hiệp.

Học viện Quân chính Lê-nin là trường học
lý luận của các sĩ quan trung cao cấp làm
công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn
quân gồm các quân binh chủng và hệ thống
nhà trường quân sự của Liên bang Xô Viết.
Đứng đầu Học viện là Đại tướng Man-sép -
Hiệu trưởng; Hiệu phó Chính trị là anh hùng
Liên Xô Trung tướng Da-nhi-lốp và Hiệu phó
- Trung tướng Nhi-cu-min. Học viện dành
riêng một Khoa Quốc tế do Thiếu tướng
Trưởng khoa Phê-đô-rốp phụ trách đào tạo
cán bộ chính trị trung cao cấp cho quân đội
các nước anh em trong hệ thống Xã hội chủ
nghĩa: Cộng hòa dân chủ Đức, Ba Lan, Tiệp
Khắc, Hung - ga - ri, Bun - ga - ri, Mông Cổ,
Cu Ba và Việt Nam (không có Trung Quốc và
An - ba - ni). Bên cạnh đó còn có các nước
mới giành độc lập dân tộc, có xu hướng Xã
hội chủ nghĩa: Công - gô Bra - gia - vin, Mô -
dăm - bích, Ghi - nê - bít - xao, Ê - thi - ô - pi -
a (Châu Phi), Y - ê - men, Áp - ga - ni - xtan

(Tây Nam Á) và Ni - ca - ra - goa (Mỹ La
Tinh)… Việt Nam tuy mới sang học được hai
khóa, chúng tôi sang là khóa thứ ba nhưng
cũng là một trong những đoàn đông nhất, cả
nghiên cứu sinh (hai năm) và học viên (bốn
năm) khoảng năm mươi người.

Hôm sau là ngày Chủ nhật, Lớp trưởng
của chúng tôi - Đại tá Ban-ga-rốp cùng nhân
viên tài vụ vẫn đem phụ cấp đến cho đám học
viên mới tới. Chế độ sinh hoạt phí đồng loạt
không phân biệt cấp bậc, chức vụ khi ở nhà,
mỗi người nhận 80 rúp một tháng. Các đồng
chí lớp trước cử người dẫn từng tổ năm
người chúng tôi đi mua sắm đồ dùng cá nhân
và dụng cụ học tập. Nhóm Lục quân theo anh
Phạm Ngọc Bội học viên năm thứ ba dẫn
đường đưa chúng tôi đi bộ một quãng hơn
trăm mét trên đại lộ Spat-skai-a tới Quảng
trường Léc-môn-tốp (một thi hào Nga) xuống
ga xe điện ngầm mang tên ông. Chúng tôi
nhất nhất làm theo mọi cử chỉ của người đi
trước: Nhét đồng năm xu vào cái khe trên đầu
trụ ba - ri - e, đợi thanh chắn mở lối để bước
vào thang cuốn, chui tuột xuống “âm ty”, tới
một cung điện vô cùng nguy nga trong lòng
đất. Dưới ánh sáng điện dịu như buổi bình
minh, chúng tôi ngắm không chán mắt từ
hàng cột đến vòm trần đại sảnh và tường dọc
hành lang hai bên được trang trí các họa tiết
hoa văn, các bức phù điêu và tranh vẽ khổ lớn
mang những nội dung về cách mạng tháng
Mười, chiến tranh vệ quốc và những cảnh
thiên nhiên kỳ thú, đẹp mê hồn… Anh Bội chỉ
cho chúng tôi trên bức tường trước mặt, bên
kia đường ray là sơ đồ đường đi và tên các
nhà ga, khi đợi tàu nhìn vào đây ta có thể lên
kế hoạch cho hành trình cần thiết. Chờ chưa
đầy năm phút là có tàu. Tàu chạy chừng hai
hay ba mươi phút chúng tôi tới ga trung tâm
“Thư viện Lê-nin”. Cung điện này sâu nhất
trong cả hệ thống xe điện ngầm của thủ đô với
năm “tầng lầu” dưới lòng đất, mà mỗi tầng là
một nhà ga đầu mối tỏa đi mười hướng ra
ngoại vi. Tầng sâu nhất có “hội trường” đã
từng là nơi họp Xô Viết tối cao (Quốc hội) và
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản
Liên Xô trong những năm chiến tranh vệ quốc.
Theo thang cuốn trồi lên mặt đất, đi bộ năm
phút chúng tôi đã tới Bách hóa Tổng hợp
(GUM). Mỗi người sắm ngay một túi xách tay
giả da (xum ca) có hai ngăn. Bội giảng giải
cặn kẽ: Một ngăn đựng dụng cụ học tập, ngăn
kia đựng các đồ thực phẩm, bánh mì… để
trên đường đi học về tranh thủ mua đồ ăn
bữa tối và bữa sáng hôm sau. Từ ga xe điện
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ngầm gần nhất về nhà chúng
tôi thực hành ngay, rẽ vào các
ki ốt  mua đủ bánh mì, giò, rau
quả, sữa tươi và bơ gói… đủ
cho hai ngày.

Ăn bữa trưa đầu tiên theo
khẩu vị Nga với ba lát bánh mì
trắng, hai lát bánh mì đen phết
bơ và kẹp giò (kan-ba-sa),
uống ly sữa tươi rồi lăn ra ngủ
ngon lành như bù lại những
ngày đêm chập chờn trên xe
lửa. Sau giấc ngủ trưa mê mệt
vì chưa quen múi giờ, buổi
chiều chúng tôi được xe ca
nhà trường đến đón đi viếng
Lê-nin trong Lăng của Người
trên Quảng trường Đỏ. Lăng
Lê-nin được xây dựng đã hơn
năm mươi năm (tính đến thời
điểm đó). Lăng có đáy vuông
và giật cấp lên ba tầng nổi và
bên dưới là một tầng hầm.
Trên lan can tầng hai có lễ đài
để các vị lãnh đạo Đảng và
Nhà nước Liên Xô đứng cùng
khách quý trong các sự kiện
trọng đại của đất nước. Lăng
có hai cửa: cửa vào ở chính
diện và cửa ra bên sườn phải.
Trước cửa ra vào có hai chiến
sĩ cận vệ mặc lễ phục màu
xanh cổ vịt, bồng súng trang
nghiêm đứng canh cho giấc
ngủ của Người. Bước vào
Lăng, gặp bậc đi xuống tầng
hầm. Ngày ấy các kiến trúc sư
đặt di hài Lê-nin ở nơi thấp
nhất trong Lăng, có lẽ để giữ
an toàn trong điều kiện đất
nước đang trong thời nội chiến
và còn trải qua cả chiến tranh
vệ quốc sau này. Chúng tôi
lặng lẽ bước vòng quanh di
hài vị lãnh tụ thiên tài của giai
cấp công nhân và các dân tộc
bị áp bức trên toàn thế giới,
người nhạc trưởng của bản
giao hưởng vĩ đại - Cách
mạng tháng Mười - âm hưởng
của nó làm nên “mười ngày
rung chuyển thế giới”. Lê-nin
nằm đó như đang nghỉ ngơi
sau những tháng ngày cam go
ác liệt của cuộc đấu tranh
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Trung tướng, Hiệu phó Nhi-cu-min (hàng đầu, người thứ sáu từ trái
sang phải) và Trung úy, anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt

Nam Trần Thanh Hải (hàng đầu, người thứ hai từ trái sang phải)
chụp ảnh lưu niệm với Lớp Dự bị, Khoa Quốc tế

giành và giữ vững chính quyền Xô Viết, mà thắng lợi được
đánh đổi bằng mạng sống của mình! Chúng tôi đều cảm nhận
tuy Người đã ra đi nửa thế kỷ, nhưng các nhà khoa học Xô
Viết đã bảo vệ gìn giữ thi hài Người hầu như nguyên vẹn.
Chúng tôi bước như đi trong mơ, có ai ngờ mình được vinh
dự: Chiêm ngưỡng chân dung vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân
Liên Xô và phong trào cách mạng vô sản quốc tế. Từ cửa ra,
rẽ trái chúng tôi đi dưới hàng cây tùng trầm mặc như ngả bóng
che mát dãy tượng đồng bán thân đặt trên trụ đá hoa cương
của các vị lãnh tụ cách mạng Nga. Bắt đầu từ Sta-lin, Dgier-
din-ski, Ma-len-cốp, Bun-ga-nin, Khơ-rút-sốp… và gần nhất là
nguyên soái Vô-rô-si-lốp. Thế là buổi chiều chủ nhật đầu tiên
khi đặt chân tới thủ đô Mạc Tư Khoa chúng tôi đã được ôn lại
bài học lịch sử cách mạng tháng Mười qua buổi viếng Lăng
Lê-nin đầy ý nghĩa!

Buổi sớm đầu tuần, cũng là ngày đầu tiên đến Học viện,
chúng tôi mới thấy hết quy mô của nhà trường: Một tòa nhà
chính năm tầng có mặt tiền cổ kính hướng ra đại lộ Spat Skai
A bên quảng trường Mai-a-kôp-ski. Bên trong, trên tầng cao
nhất là hội trường lớn thiết kế theo kiểu nhà hát hiện đại có
sân khấu và khán phòng ngàn chỗ trên các hàng ghế chạy
vòng cung, cao dần về phía sau. Các tầng dưới lần lượt là thư
viện lớn, các phòng, khoa, ban giáo viên và giáo vụ. Giảng
dạy ở đây là các giáo sư, tiến sĩ khoa học xã hội, các bộ môn
triết học, chính trị kinh tế học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và
khoa học quân sự. Tầng dưới cùng là nhà ăn chính (sta-lô-
vai-a). Theo hành lang khép kín dẫn tới tòa nhà mới xây cao
sáu tầng nổi, một tầng hầm cho các lớp học từ lý thuyết đến
thực hành tất cả các bộ môn. Các phòng học chuyên dụng có
trang thiết bị điện tử mô phỏng việc lái tàu thủy, máy bay và
các loại xe cơ giới, xe tăng và xe bọc thép (bộ binh chiến
đấu)… Bản đồ, sa bàn chiến thuật, mô hình các loại vũ khí của



từng quân binh chủng. Theo hành lang dẫn
vào trung tâm là tòa nhà đa năng gồm các
phòng tập thể lực, sân bóng chuyền, bóng rổ
và thể dục dụng cụ… Được biết Học viện còn
có cả một khu trại Ku-bin-ca ở ngoại ô với
những dãy nhà gỗ kiểu cũ là nơi dã ngoại cho
các bài tập chiến thuật cả mùa hè lẫn mùa
đông. Chúng tôi thầm ước bao giờ Việt Nam
có được một ngôi trường hiện đại và đầy đủ
như thế!

Buổi gặp mặt đầu tuần cũng là mở đầu
năm học của lớp dự bị Khoa Quốc tế diễn ra
vào sớm hôm đó đã cho chúng tôi thấy được
hình ảnh quân đội các nước anh em mới đông
đảo làm sao! Trên dãy bàn chủ tọa hầu như
có mặt đầy đủ lãnh đạo Học viện và các khoa,
gồm các vị tướng lĩnh và Đại tá. Ngồi gần chật
kín năm hàng ghế đầu tiên là học viên niên
khóa 1977 - 1981, với đủ các màu da, các sắc
phục màu xanh lá, xanh rêu, xanh thẫm, nâu
đất… Với quân hiệu, phù hiệu, cầu vai sáng
choang của hàng chục quốc gia khác nhau rất
đẹp và lạ mắt. Thiếu tướng Trưởng khoa báo
cáo Đại tướng Hiệu trưởng xong, giới thiệu
cho học viên biết các tướng lĩnh chủ chốt của
Học viện, các Đại tá Trưởng các khoa, rồi giới
thiệu Đại tướng Hiệu trưởng lên giao nhiệm
vụ cho khóa học. Ông nói ngắn gọn, chậm rãi,
mạch lạc và dùng từ đơn giản để chúng tôi
nghe và hiểu được. Rồi ông hỏi: “Các bạn
hiểu tôi không?”. Tất cả đồng thanh: “Pa-nhi-
ats-nơ!”(Rõ). Sau khi chúc sức khỏe mọi
người, ông cho phép  các lớp trưởng dẫn học
viên trở về lớp học. Tất cả diễn ra trong vòng
mười lăm phút.

Mười lăm học viên năm dự bị được chia
vào ba lớp học, theo quân chủng: Lục quân,
Hải quân và Không quân, bố trí cạnh nhau
trên tầng sáu của tòa nhà mới cùng các học
viên quân đội các nước anh em. Phòng học
xinh xắn với một hàng ngang bàn học đủ năm
chỗ ngồi, nhìn lên tấm bảng màu xanh sẫm,
bên trái gần cửa sổ lớn là bàn giáo viên. Trên
mặt bàn đã để sẵn cho từng người một thời
gian biểu in trên giấy khổ lớn (40x60) có đầy
đủ chương trình học tập của cả năm học, từng
giờ, ngày, phòng học, môn học và giáo viên
phụ trách. Năm học dự bị chúng tôi học tiếng
Nga là chính do hai giáo viên: cô Vê-ra-phieo
Đo-rốp-na (trên 50 tuổi) và cô Ly-đi-a-phi-líp
Páp-na (trên 30 tuổi). Ấy là tôi đoán thế vì hỏi
tuổi phụ nữ là điều cấm kỵ. Ngoài ra có làm
quen một số bài lý luận cơ bản. Lớp Lục quân
học thêm kỹ thuật và điều khiển xe tăng, xe
bọc thép do các thầy là sĩ quan cấp tá phụ

trách. Sách giáo khoa hay tài liệu tham khảo
tìm ở thư viện. Mỗi ngày làm việc từ tám giờ
sáng đến bốn giờ rưỡi chiều, giải lao ngắn (20
phút) vào mười hai giờ có thể xuống tấng trệt
uống cà phê, ăn điểm tâm, nghỉ giữa buổi (40
phút) vào mười bốn giờ xuống nhà ăn lớn
(sta-lô-vai-a) ăn bữa trưa. Sau đó lên thư viện
tự học đến mười sáu giờ, ai muốn có thể học
đến hai mươi giờ. Tối về chung cư chúng tôi
tự nấu ăn. Phần lớn anh em mua gạo, rau, thịt
về tự nấu ăn cho tiết kiệm và đỡ nhớ nhà.

So với việc học tập trong nước, cường độ
làm việc của chúng tôi phải tăng gấp đôi vì
vừa phải học tiếng Nga, vừa học lý luận cơ
bản, chuyên môn kỹ thuật nặng hơn ở Việt
Nam nhiều. Đổi lại, chúng tôi có môi trường
thuận lợi để nói tiếng Nga tốt hơn. Cứ ra khỏi
phòng học hay phòng riêng ở chung cư là bắt
buộc phải giao tiếp bằng tiếng Nga. Kết thúc
năm dự bị mà thi trượt thì xin mời xách va li
về nước, điều không ai mong muốn. Kết quả
là sau năm học đầu tiên chúng tôi ung dung
bước tiếp vì đều đạt yêu cầu trở lên.

Lớp Lục quân có anh hùng pháo binh -
Trung úy Trần Thanh Hải vì thế ngay cuối năm
dự bị, chúng tôi có may mắn được giao lưu
với các cháu học sinh cấp hai để kể chuyện
chiến đấu cho các cháu. Đó là một sớm chủ
nhật, trong buổi sinh hoạt ngoại khóa của Liên
đội thiếu niên Lê-nin của trường mang tên anh
hùng liệt sĩ Doi-ia - chiến sĩ du trinh sát kích
bị rơi vào tay quân phát xít Đức và bị chúng
giết hại dã man. Đi cùng chúng tôi là Đại úy
Sa Sa phiên dịch tiếng Việt của nhà trường.

Khi chiếc xe UAZ dừng trước cổng
trường, một toán các cháu thiếu nhi cả nam
và nữ trong đồng phục trắng khăn quàng đỏ
thắm trên vai chạy ùa ra đón các chú bộ đội
Liên Xô và Việt Nam. Các cháu tặng hoa và
quàng khăn đỏ lên cổ chúng tôi theo tập quán
đón chào khách quý. Bước vào hội trường
lớn, trong tiếng đàn phong cầm rộn rã, gần
năm trăm đội viên đứng dậy hát vang bài ca
của nhạc sĩ Phạm Tuyên “Như có Bác Hồ
trong ngày vui đại thắng” được rút gọn vì các
em chỉ hát phần điệp khúc “Việt Nam Hồ Chí
Minh! Việt Nam Hồ Chí Minh!...”. rất chuẩn
theo giai điệu bản hành khúc hùng tráng.

Sau lời giới thiệu của cô phụ trách, Sa Sa
dắt tay chúng tôi cùng bước lên sân khấu,
ngồi trước chiếc bàn dài trải khăn hoa nhìn
xuống hội trường với những nụ cười rạng rỡ
như một rừng hoa đẹp lung linh. Sa Sa quay
sang chúng tôi hỏi nhỏ:
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- Thế nào có run không? Các bạn cứ tự
nhiên như ở nhà nhé, chỗ nào không diễn đạt
được cứ dùng tiếng Việt, tôi sẽ “chữa cháy” cho! 

Như để xóa đi khoảng cách giữa chủ nhà
và khách, Sa Sa đứng lên nói ngắn gọn:

- Các bạn trẻ! Hôm nay hai vị khách quý:
một sĩ quan công binh, một sĩ quan pháo binh,
đặc biệt người bên phải tôi là anh hùng Quân
đội nhân dân Việt Nam - Trung úy Trần Thanh
Hải. Các bạn sẽ được nghe về cuộc chiến đấu
của Việt Nam chống Mỹ xâm lược và sự chi viện
hiệu quả của Liên Xô với các bạn Việt Nam.

Anh Hải đứng dậy trong tiếng vỗ tay nồng
nhiệt. Với vốn từ còn hạn chế, anh nói những
câu đơn giản và chỉ kể vắn tắt trận đánh bảo
vệ bến sông Thạch Hãn, khi chặn đánh bày
xe tăng xe bọc thép của địch đang tràn đến
bờ sông ngăn chặn cuộc vượt sông của bộ
binh ta. Khẩu đội của anh với ba bệ phóng,
mỗi bệ bốn quả đạn PTYRS (tên lửa chống
tăng điều khiền bằng dây dẫn) đã bắn bảy
quả, trúng bảy xe tăng địch. Trong chiến dịch
Quảng Trị 1972, khẩu đội do anh chỉ huy bắn
cháy 12 xe tăng địch, riêng anh hạ 9 xe. Cuối
năm ấy anh về Hà Nội dự Đại hội Thi đua toàn
quân và được Chủ tịch nước Việt Nam dân
chủ cộng hòa Tôn Đức Thắng trao tặng danh
hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và Huân
chương Chiến công hạng Nhất.

Giới thiệu đến tôi, Sa Sa động viên:
- Bạn cứ nói những gì mình đã làm, đơn

giản thôi, nếu gặp khó khăn, tôi sẽ chi viện.
Tôi kể về tiểu đoàn công binh (có tôi là

chiến sĩ) được đi hộ tống và đảm bảo cơ động
cho tiểu đoàn tên lửa phòng không bảo vệ thủ
đô Hà Nội vào tháng 5 năm 1965. Tiếng Nga
chưa thạo, vốn từ ít, tôi vận dụng tất cả: đầu,
mắt và cả đôi bàn tay để diễn đạt câu chuyện
của mình, nhiều chỗ liếc sang Sa Sa cầu viện
và được “giải cứu”. Cuối cùng các cháu cũng
hiểu câu chuyện mà tôi muốn kể. Đó là loại
tên lửa đối không trang bị cho một tiểu đoàn
phòng không có sáu bệ phóng do xe xích ATS
kéo và 12 quả đạn mỗi quả dài 12 m nặng
hàng tấn do xe đại xa mười bánh chở. Công
binh đã xây dựng một số trận địa quanh Hà
Nội, nhưng khi triển khai chiến đấu, Đại tướng
Võ Nguyên Giáp chỉ thị: Không đánh từ trận
địa cố định mà cơ động trên các trận địa dã
chiến “Đánh du kích” và cùng một lúc khai hỏa
nhiều nơi. Chúng tôi hộ tống tên lửa đánh trận
đầu tiên ở vùng đồi trọc Xích Thổ, Ninh Bình.
Tiểu đoàn công binh hướng dẫn hàng ngàn
dân công hỏa tuyến làm từ chập tối đến nửa

đêm, đào đắp xong trận địa. Một giờ sáng
hôm sau, công binh dẫn đường cho tên lửa
vào chiếm lĩnh. Trên mỗi xe kéo bệ phóng và
xe chở đầu đạn đều có ba chiến sĩ Việt Nam,
một lái xe, hai pháo thủ và hai chiến sĩ bộ đội
tên lửa Liên Xô. Các bạn Liên Xô hướng dẫn
các chiến sĩ Việt Nam và họ cùng nhau tác
nghiệp. Trung tâm ra đa điều khiển đặt trên
cao điểm. Ê kíp chỉ huy cũng một nửa là các
sĩ quan quân đội Liên Xô, một nửa là các sĩ
quan Việt Nam được đào tạo từ Liên Xô về.
Sáu bệ phóng dàn thành vòng tròn bao quanh
khu trung tâm chỉ huy. Mỗi bệ được lắp một
quả tên lửa. Xong việc, công binh rút về nơi
tập kết trong rừng cách đó vài ki lô mét. Ba
giờ sáng máy bay Mỹ từ phía Thái Lan qua
Lào vào Việt Nam. Tên lửa phóng lên bốn
quả. Địch bị diệt tại chỗ hai chiếc F105, hai
chiếc khác bốc cháy bay về phía Tây. Ngay
sau đó, tên lửa rút quân để trận địa lại cho
công binh tác nghiệp. Chúng tôi dùng vật liệu
đơn giản bằng tre và bìa cứng dựng lên một
trận địa tên lửa giả như thật. Tám giờ sáng
hôm sau, vừa nắng lên, máy bay trinh sát
RF101 đã vút qua. Nửa giờ sau bọn tiêm kích
bâu đến trả thù. Khi chúng mù quáng bổ nhào
vào trận địa giả, các trận địa phòng không của
ta đủ tầm đủ cỡ: 12 ly 7, 23 ly, 37 ly, 57 ly, 100
ly… và cả súng bộ binh của dân quân địa
phương hiệp đồng đánh một trận đẹp mắt, hạ
thêm hai chiếc F4H của Hải quân Mỹ. Trận
thắng giòn giã làm nức lòng quân dân Ninh
Bình. Đồng bào địa phương tặng cho hai Tiểu
đoàn chủ lực tên lửa và công binh nhiều rau
tươi, trái cây để bồi dưỡng bộ đội. Các bạn
trẻ, các bạn thấy chúng tôi đã đoàn kết chiến
đấu và giành chiến thắng, có đẹp không?

Hội trường vang lên: U ra!…U Ra..a..a !
(trong chiến đấu đây là tiếng hô “Xung phong!”
của các chiến binh, trong thời bình là tiếng
hoan hô của công chúng)

Các cháu đội viên tiễn chúng tôi bằng bản
nhạc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”
của đàn ắc - cooc - đê - ông, và điệp khúc
chúng tôi cùng hòa vào giọng hát vút cao: “Việt
Nam Hồ Chí Minh! Việt Nam Hồ Chí Minh!”.

Cả đoàn Việt Nam có mình tôi người Lạng
Sơn. Giữa khóa học 1977 - 1981 tôi có dịp trải
nghiệm những phút giây rung động con tim
người lính trước tình cảm chân thành, cao cả
không chỉ của quân và dân Liên Xô, mà của
cả các nước anh em mà những sĩ quan quân
đội của họ đại diện. Đó là thời khắc cuộc chiến
tranh của “gã láng giềng” tiến hành trên biên
giới phía Bắc nước ta để, tháng 2 năm 1979.
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Hôm trước nghe tin bọn xâm lược nổ súng
dọc biên giới sáu tỉnh phía Bắc Việt Nam,
sáng hôm sau Học viện tập hợp toàn trường.
Trước hàng ngàn học viên các khóa đào tạo
và các hệ nghiên cứu sinh quân đội Liên Xô
và các nước anh em, Đại tướng Hiệu trưởng
nhà trường một lần nữa thông báo sự việc và
bày tỏ kịch liệt phản đối hành động xâm lăng
bỉ ổi của quân bành trướng. Ông xúc động:

- Chúng ta sẽ sát cánh bên các bạn Việt
Nam như đã từng đoàn kết với người anh em
trong cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam
thống nhất đất nước vừa qua! Các bạn Việt
Nam! Các bạn hãy vững tin vào cuộc chiến
đấu chính nghĩa của mình và hãy chờ đón tính
hữu hiệu của hiệp định hợp tác toàn diện vừa
được ký kết gần đây giữa lãnh đạo hai Đảng
và hai Nhà nước của chúng ta! Bọn xâm lược
sẽ phải dừng bước trước khi quá muộn.
Chiến thắng sẽ thuộc về các bạn!

Từ hội trường trở về lớp học, nỗi lo lắng
thắt lòng của tôi vì gia đình trong tầm pháo
giặc cũng được san sẻ phần nào trước những
cái bắt tay nồng nhiệt của bạn bè quốc tế và
những lời an ủi động viên của các anh ở các
lớp trên. Không biết từ khi nào, mọi người
truyền tai nhau về một học viên Việt Nam có
gia đình nằm trong vùng chiến sự Lạng Sơn.
Thế là tôi tự nhiên trở thành người được quan
tâm thăm hỏi nhiều nhất. Mỗi đầu giờ học các
cô giáo tiếng Nga, các thầy giáo bộ môn đều
dành vài phút hỏi thăm tôi. Trong mỗi giờ giải
lao trên lớp đều có từng người, từng nhóm
các bạn người Phi, người Mỹ La Tinh, người
Ả Rập, các bạn trong khối Đông Âu, các bạn
cùng màu da - Mông Cổ… về chung cư thì
bà cụ trực tầng, các cô lao công trực nhật
thay nhau gặp riêng hỏi thăm đã biết tin gia
đình chưa? Làm tôi vô cùng cảm động.
Chiến sự diễn ra độ mươi ngày, một hôm Đại
tá lớp trưởng Ban-ga-rốp ghé tai tôi, đầy vẻ
quan trọng:

- Thanh! Mày yên trí đi, Nguyên soái Út-sti-
nốp Bộ trưởng Quốc phòng Liên Xô bay sang
Mông Cổ rồi đấy! Nghĩa là sao mày hiểu không?
Nghĩa là bọn “Chiệc” coi chừng, tập đoàn quân
Viễn Đông đã được báo động rồi! - Nói rồi ông
ôm lấy tôi làm tôi rưng rưng nước mắt.

Ngày ấy đường hàng không chưa có,
đường tàu liên vận quốc tế bị cắt rồi. Mọi
thông tin chỉ trông vào nguồn thông tin vô
tuyến và sóng phát thanh. Đợi thư cũng lâu
không kém thời chiến là mấy. Lòng tôi như có
lửa đốt. Rồi có tin bọn kẻ cướp phải rút quân

nhưng quân và dân ta vẫn phải dồn sức củng
cố trận địa sẵn sàng chiến đấu. Nhiều nơi giặc
vẫn bắn pháo sang quấy rối cuộc sống yên
lành của dân ta. Mãi đến tháng 6 năm 1979
tôi mới nhận được thư nhà qua đường bưu
điện, một lá thư dài và ba tấm ảnh gia đình,
vợ với con trai đã biết ngồi. Niềm vui vỡ òa và
được nhân lên gấp bội khi được chia vui với
bao người bạn bè đủ các màu da và nhiều
quốc tịch khác nhau!

Khóa học của chúng tôi cũng chỉ bốn năm
nhưng cảm thấy dài hơn vì không có một đợt
nghỉ hè thường lệ sau năm thứ hai do chiến
tranh biên giới. Không nói chắc mọi người cũng
biết, chúng tôi đã phải nỗ lực thế nào để hoàn
thành khóa học kéo dài bốn năm liền ấy! Và kết
quả cuối cùng cũng rất xứng đáng với mọi cố
gắng của chúng tôi: Cùng với những tấm bằng
tốt nghiệp Học viện Quân chính Lê-nin, lớp có
thêm ba tấm bằng phiên dịch quân sự. Trong
số gần năm trăm học viên Khoa Quốc tế, có ba
người nhận bằng Đỏ: Một Đại úy quân đội
Cộng hòa dân chủ Đức, một Thượng úy quân
đội Cu Ba và Thượng úy Nguyễn Sỹ Hưng
(con trai Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên) lớp
Không quân của đoàn chúng tôi. Cùng với
những học viên quân đội, các sinh viên các
trường đại học, tốt nghiệp bằng Đỏ được vinh
dự tiếp kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Chủ tịch đoàn
Xô Viết tối cao Liên Xô - Bre-giơ-nép trước khi
lên đường về nước!

Từ khi tốt nghiệp Học viện Quân chính
Lê-nin trở về, chúng tôi đã phục vụ quân đội
đến tuổi nghỉ hưu, trên các cương vị khác
nhau: Cao nhất là Trung tướng Chính ủy tổng
cục hậu cần, anh hùng pháo binh Trần Thanh
Hải (1952 - 2019). Không quân có Nguyễn Sỹ
Hưng chuyển sang làm Chủ tịch Hội đồng
quản trị Tổng Công ty Hàng không dân dụng
Việt Nam. Hải quân có Đại tá Trịnh Đăng Khoa
Chính ủy Trường Sĩ quan Hải quân Nha
Trang. Lục quân có Đại tá Chủ nhiệm Chính
trị Binh chủng Tăng thiết giáp Nguyễn Hữu
Thìn… và các cán bộ trung cao cấp khác mà
tôi không liên lạc được. Cuối bảng là Trung tá
Chính ủy trường quân sự địa phương tỉnh
Lạng Sơn, sau gần ba chục năm binh nghiệp,
rời quân ngũ vẫn ngồi bên ngọn đèn bàn, cặm
cụi cùng bàn phím để ghi lại “nỗi nhớ xa vời
vợi” này cho vơi bớt nỗi niềm khắc khoải…

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp)
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Tuổi thọ con người
Ngày xửa, ngày xưa, từ thuở con người

và các loài vật, cây cỏ… còn nói chuyện
được với nhau. Một hôm, Pò Phạ (ông trời)
gọi người và các loài vật đến để phân chia
tuổi thọ cho người và các loài vật. Pò Phạ
bảo:

- Quỹ thời gian để cho loài người và
muôn vật chỉ có hạn. Nay ta chia đều cho
mỗi loài chỉ được sống hai mươi năm!

Nghe Pò Phạ nói vậy, đầu tiên là trâu
phàn nàn: 

- Thưa Pò Phạ! Nếu phải sống những
hai mươi năm thì đời tôi khổ lâu quá. Vì suốt
đời tôi chỉ biết kéo cày, kéo bừa cho người,
mà lại chỉ được ăn cỏ, ăn rơm… khổ lắm.
Đời tôi chẳng được biết sung sướng là gì.
Sống thế, càng thọ càng khổ. Tôi chỉ xin Pò
Phạ cho sống mười năm để kéo cày phục
vụ cho con người là đủ rồi! 

Pò Phạ thấy trâu nói vậy, nghĩ cũng
đúng, bèn gật đầu đồng ý. 

Con người vốn tinh khôn, ma lanh,
đứng cạnh Pò Phạ liền nói: 

- Thưa Pò Phạ! Trâu chỉ xin sống mười
năm, vậy mười năm còn lại con xin sống
cho ạ!

Nghe người nói vậy, Pò Phạ gật đầu
bảo: 

- Được, ta đồng ý! 
Thế là người có thêm được mười tuổi

của trâu, vậy tuổi thọ là ba mươi năm. 
Tiếp đó, chó khúm núm vẫy đuôi, bò

đến trước mặt Pò Phạ thưa rằng:
- Thưa Pò Phạ! Bổn phận của loài chó

chúng con là giữ nhà cho người. Ban ngày,
ban đêm cũng phải nằm canh ngoài cửa,
ngoài sân, hễ có người lạ, kẻ trộm đến lúc
nào là phải xông vào cắn và sủa lên ầm ĩ
báo cho chủ biết, vất vả lắm ạ. Nếu để con
sống đến hai mươi năm thì thật khổ quá.
Con xin trả lại tuổi thọ cho Pò Phạ mười
năm ạ!

Nghe thấy vậy, con người lại xin với Pò
Phạ mười năm tuổi thọ mà chó đã trả lại. Pò
Phạ cũng gật đầu đồng ý. Như vậy, tuổi thọ
của người là bốn mươi năm.

Đến lượt gà cũng bay đến trước mặt Pò
Phạ, gáy ò ó o... thật vui tai rồi mới tâu rằng:

- Thưa Pò Phạ! Con cũng khổ chẳng
kém gì anh trâu, chị chó. Hằng ngày con
phải tự đi bới móc kiếm ăn, bới hết gốc cây
này đến đống rác nọ đã mệt hết cả hơi, đêm
đêm lại không được ngủ, phải túc trực lo
báo thức cho con người suốt từ canh một
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cho đến canh năm để người
dậy đúng giờ, vô cùng vất vả…
Nếu con phải sống đến hai
mươi năm thì thật quá khổ.
Con cũng xin trả lại Pò Phạ
mười năm tuổi thọ ạ! 

Nghe thấy thế, con người
mừng quýnh lên, vội vàng
chắp tay trước ngực cúi lạy
Pò Phạ: 

-  Kính thưa Pò Phạ! Gà đã
nói vậy, con kính xin Pò Phạ
cho con xin nốt mười năm tuổi
của gà ạ!  

Pò Phạ lưỡng lự vì thấy
người lấy nhiều tuổi thọ quá,
nhưng nhìn xuống sân cũng
chỉ thấy còn lại bốn loài: loài
trâu, loài chó, loài gà và loài
người, nên cũng gật đầu đồng
ý cho loài người xin thêm mười
năm nữa. Thế là con người
đương nhiên có số tuổi thọ trời
cho lên đến năm mươi năm.
Sau này, loài người có trí khôn,
biết tìm ra những cỏ cây, hoa
lá có thể chữa được cả những
bệnh hiểm nghèo và biết tìm
các đồ ăn, thức uống quý bồi
bổ sức khỏe để kéo dài thêm
tuổi thọ. Vì vậy càng ngày tuổi
thọ của con người càng tăng
lên, đến cả Pò Phạ cũng phải
ngạc nhiên!

Nguồn gốc mắt cá chân
người (Cốc co tha pua cần)

Để loài người xứng đáng là
chủ muôn loài, Pựt nghĩ phải
cho con người đi bằng hai
chân, đi đứng hiên ngang chứ
không phải bò bằng bốn chân
như các loài vật khác. Muốn
vậy, Pựt phải tháo lắp lại bàn
chân cho con người đi lại dễ
dàng. Ban đầu, Pựt chỉ tháo
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bàn chân của con người lắp ra đằng trước không đóng
đinh gì cả. Pựt dặn loài người:

- Từ nay ta cho phép loài người được đi lại bằng hai
chân, không phải đi  bằng bốn chân như các loài vật
khác. Nhưng loài người phải luôn nhớ là không được
phép tự tiện quay hai bàn chân lại đằng sau như trước
nữa! 

Loài người vui mừng, nhất nhất đều nghe theo lời
phán quyết của Pựt.

Thế nhưng, từ khi được đi bằng hai chân, loài người
lại chạy chậm hơn tất cả các loài cầm thú cũng như các
loài bò sát… vì chúng chạy bằng những bốn chân, gấp



đôi loài người. Cũng vì vậy, loài người
chẳng bắt được con thú gì để ăn, quanh
năm suốt tháng chỉ ăn hoa quả với lá cây.
Con người ngày càng gầy mòn, chỉ còn da
bọc xương, mắt trũng sâu… trông đến thảm
hại. Trong loài người chỉ có mỗi một đứa lại
còn béo tốt hơn xưa, đó là thằng Mồ Côi.
Người ta gạn hỏi nó mãi, rằng tại sao mày
vẫn béo tốt? Thằng Mồ Côi láu cá, lưu manh
mới nói thật với loài người:

- Loài người thật thà quá, có ngày chết
hết nòi giống! Pựt lắp bàn chân mình quay
lại đằng trước, nhưng mỗi khi thấy thú,
thấy chim… cần chạy nhanh đuổi bắt
chúng thì mình trộm Pựt tháo chân ra,
quay lại đằng sau. Khi bắt được mồi rồi, ta
lại lắp bàn chân lại như Pựt đã truyền.
Chẳng ai biết được. Cả Pựt cũng không
biết được!

Mọi người làm theo lời mách bảo của
thằng Mồ Côi khôn lỏi, ăn gian nói dối. Cứ
mỗi khi thấy thú cần săn bắt là con người
lại trộm tháo bàn chân lắp quay về đằng
sau để chạy bằng bốn chân đuổi thú, chẳng
có con nào thoát được. Muôn loài muông
thú lại bị loài người bắt đến sắp tiệt cả
giống nòi. Muôn loài cùng muông thú lại lên
trời kêu với Pựt rằng:

- Thưa Pựt, Pựt phải đóng đinh chốt hai
bàn chân con người lại thì loài người mới
không đuổi bắt được các loài muông thú
chúng con. Chúng con mới mong chạy thoát
và duy trì nòi giống được ạ!

Pựt nghe thấy các loài muông thú nói
vậy, liền làm theo, lấy đinh chốt lại cho bàn
chân loài người luôn quay về đằng trước.
Từ đấy loài người không bao giờ đuổi kịp
muông thú nữa. Cũng chính vì vậy, từ ấy
loài người mới có mắt cá chân. 

(Ông Hoàng Vĩnh Tân ở Văn Quan kể,
Hoàng Tuấn Cư dịch và ghi, Nguyễn

Quang Huynh chỉnh lý) 

MỞ MÀN

Bà Quanh đang ngồi canh mâm cơm,
thỉnh thoảng sốt ruột nhìn đồng hồ trên tường.
Bên ngoài (sau sân khấu) có tiếng gọi:

- Chị Quanh có nhà không đấy?
Bà Quanh: - Mợ Muỗm đấy à? Vào đây!
Bà Muỗm bước vào: - Chị Quanh, em có

chuyện sang hỏi chị đây.
Bà Quanh: - Mợ ngồi xuống, từ từ nói:
Bà Muỗm: - Chả là thế này, nhưng chị để

em nói không được ngắt lời đâu đấy!
Bà Quanh: - Ừ, mợ nói mau đi!
Bà Muỗm: - Chị là chị ruột lão Gốc nhà

em, đúng không?
Bà Quanh: - Phải!
Bà Muỗm: - Em lấy anh Gốc, vậy em là

em dâu chị. Cháu Vẫn con chị phải gọi anh
Gốc là cậu, gọi em bằng mợ.

Bà Quanh: - Sao nữa?
Bà Muỗm: - Em phải gọi chị là chị chồng,

cháu Thế con em phải gọi chị và ông Quéo là
hai bác phải chưa?

Bà Quanh: - Phải. Nhưng mà từ nãy đến
giờ mợ toàn nói cái đã rõ rành rành ai mà chả
biết rồi. Tôi nghe nó rắc rối, nhức hết cả đầu.
Hôm nay mợ bị sao thế? Hay chập nặng rồi?

Bà Muỗm: - Em phải hỏi như thế để hỏi
tiếp một việc còn cực kỳ quan trọng hơn.

Bà Quanh: - Chuyện gì? 
Bà Muỗm: - Sáng nay á, ông Quéo nhà

chị sang bên em chơi. Mới 6 giờ mà đã nghe
bố ấy đập cửa ầm ầm. Lão Gốc nhà em dậy
mở cửa mời ông ấy vào nhà. Hai ông pha chè
uống nước với nhau. Mà chè Thái đặc biệt
người ta biếu đấy. Xong rồi hai lão rủ nhau đi
uống rượu tận nhà ai không rõ. 

Bà Quanh: - Dài dòng văn tự quá! Mợ
định hỏi gì thì hỏi đi!

Bà Muỗm: - Vâng em nói gọn đây! Sau đó
lão Gốc nhà em lấy cái xe máy Honda, cái xe
em mới mua hơn ba mươi triệu cho cháu Thế
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để nó đi học. Lão Quéo nhà chị lái, còn lão
Gốc nhà em ngồi sau.

Bà Quanh: - Thôi chết! Té ra các lão ấy rủ
nhau đi uống rượu.

Bà Muỗm: - Ấy vậy nên em mới sang hỏi
chị các lão ấy về chưa?

Bà Quanh: - Trời đất! Hỏi có thế mà từ
nãy đến giờ cứ lòng vòng, quanh quéo quá!
Rõ thật là… Đấy mợ xem, có thấy lão nào về
đâu! Cơm canh tôi nấu xong xuôi, đậy lồng
bàn nguội hết cả. 

Bà Muỗm: - Chị cũng chiều ông Quéo
quá. Em bảo, chị đói cứ ăn trước đi, chờ làm
gì?

Bà Quanh: - Cũng như bên mợ. Nhà có
ba người. Ông Quéo chưa về. Còn cháu Vẫn
của mợ là cảnh sát giao thông, chuyên môn
đi xe máy tuần đường khắp thành phố này để
bắt phạt giao thông. Tối qua đi làm về mệt
quá, đang ngủ trong buồng đã dậy đâu. Tôi thì
chán chẳng thấy đói. Chờ tí nữa lão Quéo dẫn
xác về, tôi sẽ cho một trận. 

Bà Muỗm: - Phải đấy chị ạ! Em nghĩ đi
uống rượu về nhỡ mà hai lão lại đâm xe vào
ai thì chết. Còn xác đâu mà về nữa

Bỗng ngoài nhà có tiếng ông Quéo:
- Đây tôi dẫn xác về nhà rồi đây!
Sau đó ông Quéo bước vào, chân loạng

choạng người lắc lư. Bà Quanh, bà Muỗm
cùng reo lên:

- A, ông ấy đã về đây rồi…
Bà Quanh: - Đi nốc rượu cho lắm vào.

Say khướt cỏ bợ rồi nhé! Sướng nhỉ?
Ông Quéo: - Say gì mà say. Say mà tôi

còn về được đến nhà thế này à? (Ngồi xuống
ghế)

Bà Muỗm: - Thế bác về bằng gì? Xe máy
cu Thế nhà em đâu?

Ông Quéo: - Tôi về bằng taxi. Các bà có
biết câu khẩu hiệu tuyên truyền an toàn giao
thông người ta treo đầy ngoài phố không? Tôi
đọc các bà cùng nghe nhé “Không uống rượu
bia không lái xe”. Có đúng không?

Bà Quanh: - Cái lão này say quá rồi. “Đã
uống rượu bia không lái xe” thế mới đúng. Cứ
nói như ông ai cũng uống rượu bia có mà chết
hết.

Ông Quéo: - Thì tôi say, tôi nhầm. Vua
chúa còn có lúc nhầm. Đọc lại nhé “Đã uống
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KHôNG LáI XE

Kịch vui một màn về an toàn tham gia giao thông của PHẠM THÀNH

Bài trí sân khấu:
- 1 cửa ra vào
- 1 lối vào buồng ngủ
- Giữa phòng có bộ bàn ghế, trên bàn có

mâm cơm đậy lồng bàn
- 1 đồng hồ treo tường

Nhân vật:
1. Bà Quanh (vợ)
2. Ông Quéo (chồng)
3. Vẫn (con bà Quanh, ông Quéo, là cảnh

sát giao thông)
4. Ông Gốc (em ruột bà Quanh)
5. Bà Muỗm (vợ ông Gốc)
6. Thế (con ông Gốc, bà Muỗm)



rượu bia không lái xe” đúng không? Say đâu. Ba chai không say
vẫn về được nhà.

Bà Muỗm: - Bác ơi, thế còn nhà em đâu? Xe máy cháu Thế
đâu?

Ông Quéo: - Xe cháu thế tôi để lại cho cậu Gốc rồi. Cậu ấy
uống quá nhiều, say đứ đừ. Kệ cậu ấy.

Bà Quanh: - Chết chết! Ông nói thế mà nghe được à? Hai anh
em rủ nhau cùng đi uống rượu, ông về một mình để cậu ấy ngồi
lại nhỡ có việc gì thì sao? Vô trách nhiệm quá! Đúng là “đem em
bỏ rượu”…

Ông Quéo: - Tôi xin lỗi. Tôi sai. Các bà muốn tìm cậu Gốc, cứ
đi mà tìm.

Bỗng ngoài nhà có tiếng Thế:
- Thôi mọi người không phải tìm. Cháu đưa bố cháu về đây

rồi! (Thế dìu ông Gốc vào nhà)
Bà Quanh, ông Quéo đồng thanh:
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- Ồ cháu Thế, ông
Gốc đây rồi. Hay quá!

Bà Muỗm: - Thế! Con
kể rõ để mẹ nghe xem
nào?

Thế: - Con ở nhà chờ
mãi không thấy bố và bác
về. Con còn cần xe để
chiều đi học nữa. Một lúc
thì có ai điện cho con bảo
rằng bố đang say ngồi ở
nhà người ta. Thế là con
đi xe ôm đến đấy và dùng
xe của con đèo bố về đây
để mọi người khỏi lo lắng.

Ông Quéo: - Các bà
thấy cháu Thế của tôi có
giỏi không? Giỏi hơn cả
tôi ấy chứ. Tôi thì đã uống
rượu, tôi đi taxi về nhà.
Còn nó không uống rượu
nên đã đưa cậu Gốc về
đây, hay không?

Bà Muỗm: - Tóm lại
bây giờ ông Quéo, ông
Gốc đã về đây rồi, xe máy
cu Thế cũng không sao
cả. Vậy là tốt lắm rồi.
Đúng là các bố làm hai
chúng tôi lo quá. 

Ông Gốc (giọng lè
nhè): - Các bà có biết bọn
tôi về được đến nhà là tại
làm sao không? Tại vì
chúng tôi chấp hành
nghiêm chỉnh luật lệ giao
thông “Không uống rượu
bia không lái xe” (quay
sang ông Quéo). Bác
Quéo, em nói có đúng
không?

Ông Quéo: - Đúng, rất
đúng! Chuẩn không cần
chỉnh.



Bà Muỗm: - Cái gì? Rõ là sợ quá, hai bố
này sao mà giống nhau thế. Lúc nãy ông
Quéo đã nhớ sai, giờ ông Gốc cũng vật.
Chẳng ra sao cả (vỗ tay lên trán) hay là tại câu
khẩu hiệu “Đã uống rượu bia không lái xe”
không ổn?

Bà Quanh: - Mợ nói phải. Theo tôi ta đổi
lại thế này “Khi uống rượu bia không lái xe”.
Các lão ấy không thể lẫn giữa “khi” và “không”
được! Mợ thấy thế nào?

Bà Muỗm: - Bác sửa lại vậy cũng chẳng
khác trước là bao “khi” và “đã” như nhau thôi. 

Ông Quéo: - Bây giờ tôi hết say rồi cũng
tham gia với các bà nhé. Theo tôi khẩu hiệu
nên là “Không uống rượu bia khi lái xe”. Đấy
các bà xem có ổn không? Có chữ “không” ở
đầu bọn tôi không nhầm được. 

Ông Gốc: - Tôi cũng tỉnh rồi. Các vị cho
tôi tham gia với nhé “Đã thấy lái xe uống rượu
bia không lên xe” còn hay hơn. 

Mọi người: - Không được, đây là khẩu
hiệu cho khách, không phải lái xe. Bọn tôi
không chấp nhận.

Vẫn (trong buồng bước ra): - Sao mà ầm
ĩ như mổ trâu mổ bò thế? Nhộn cả lên. Hôm
qua con đi làm đêm về mệt quá nằm có ngủ
được đâu, mắt lồi cả ra đây này. Cứ như cái
chợ ai mà chịu được. 

Ông Gốc (cùng mọi người giật mình, hơi
hoảng): - Cậu không biết cháu còn đang ngủ
trong ấy, cậu xin lỗi. Nhưng cậu và mọi người
đang thảo luận xem chọn câu khẩu hiệu nào
dễ nhớ, không nhầm lẫn được…

Vẫn: - Ôi dào! Mọi người muốn dễ nhớ
bất kỳ câu khẩu hiệu nào thì trước hết hãy
nhớ đến câu khẩu hiệu của cảnh sát giao
thông chúng cháu như sau: “Thấy có nồng độ
cồn. Phạt luôn!”. Đấy mọi người rõ chưa? 

Ông Quéo: - Phạt ngay là phạt tiền ấy à?
Ông Gốc: - Ơ, ông này như là từ trên cung

trăng xuống ấy. Tiền chứ còn gì nữa. Cứ uống
rượu bia mà vẫn lái xe thì phải chuẩn bị thật là

nhiều tiền để nhiều lần nộp phạt. Tiền, nhiều
tiền.

Bà Muỗm: - Tội gì phải thế. Các ông cứ
thuộc câu “Đã uống rượu bia thì không lái xe”
chả cần tiền gì cả, phải không?

Bà Quanh: - Tôi bảo mà “Đã uống rượu
bia không lái xe” là hay nhất. Không cần bàn
soạn gì cả.

Ông Quéo: - Vẫn, con xem, bố uống rượu
say bố có đi xe máy về đâu, mà về bằng taxi
đấy chứ!

Ông Gốc: - Cậu cũng vậy. Biết mình
rượu say cậu cũng nhờ cu Thế đèo về đây
bằng xe của nó. Cậu biết lắm chứ. Có mất
tiền gì đâu!

Bà Muỗm: - Thế tức là các ông ấy tuy
có nhớ sai một tý nhưng cũng rất hiểu ý
nghĩa của câu khẩu hiệu “Đã uống rượu bia
không lái xe” rồi đấy! Em tán thành ý kiến
vừa rồi của chị Quanh, không thay đổi khẩu
hiệu gì cả.

Bà Quanh: - Tóm lại hôm nay tôi thấy lại
hóa hay. Ông Quéo, cậu Gốc uống rượu về
nhà an toàn, xe máy cháu Thế không bị sao.
Mọi người cùng nhất trí với khẩu hiệu “Đã
uống rượu bia không lái xe”. Quanh Quéo
Gốc Muỗm không thay đổi gì cả. Vậy thì bây
giờ tiện bữa, tôi mời mọi người cùng uống
rượu ăn cơm. Mọi người đồng ý chứ?

Mọi người (vỗ tay): - Đồng ý!
Ông Quéo: - Vẫn! Con vào lấy bình rượu

thuốc quý của bố ra đây!
Vẫn (chạy vào mang bình rượu ra rót cho

mọi người): - Cháu mời mọi người uống rượu
ăn cơm. Riêng cháu xin được miễn uống
rượu vì chiều còn đi làm. Em Thế cũng không
được uống vì đang tuổi đi học lại còn phải đi
xe máy đến trường nữa, nghe chưa? Nào mọi
người cùng chạm ly vào giữa mâm đi, trăm
phần trăm nhé! Hai ba…

Mọi người (đồng thanh): - Zô! Zô! Zô! 
HẠ MÀN
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Bài ký giàu hình ảnh liên
tưởng, ngôn ngữ gợi cảm

Từ ngày 27 tháng 8 đến 24
tháng 9 năm 1917, Thượng thư
bộ Công kiêm Binh Bộ sự vụ
Đoàn Đình Duyệt theo lệnh nhà
vua có chuyến công tác đến tỉnh
Lâm Viên (Lâm Đồng ngày nay)
mới thành lập để quan sát đồng
thời trù liệu xây cất hành cung
nhà Nguyễn. Sau chuyến đi này
ông đã lập một bản tấu trình lên
Hoàng Thượng, được vua Khải
Định châu phê: “…Nhưng nay,
Ninh Lãng có thể được coi là có
lòng đối với nước nhà vậy. Hãy
đem bản biên soạn này cùng với
lời châu phê chép lại phổ biến.
Khâm thử!” Tạp chí Nam phong
số 9 và 10, ra tháng 3 và 4 năm
1918 đăng bài “Lâm Viên hành
trình nhật ký” của ông. Theo các
nhà nghiên cứu, kể từ đó cho đến
nay đã 103 năm trôi qua, đây là
tác phẩm văn xuôi đầu tiên của
người Việt Nam viết về Đà Lạt.

Tác phẩm “Lâm Viên hành
trình nhật ký”của Nam tước, đại
thần Đoàn Đình Duyệt thực chất
là thể loại nhật ký hay bút ký, ký
sự? Ghi chép đều đặn từng ngày
là nhật ký nhưng theo nhà nghiên
cứu Tăng Bá Hoành, Chủ tịch
Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Hải
Dương thì đây thực sự là một bài
bút ký đã thể hiện rõ tài năng văn
chương của một vị quan thượng
thư liên bộ. Đọc tác phẩm qua
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chữ Quốc ngữ (bản dịch của Phạm Phú
Thành đăng trong mục “Đà Lạt năm xưa”
12/10/2013) người ta thấy suốt chặng đường
đi, về trong chuyến công cán, tác giả quan sát
rất kỹ lưỡng, ghi chép rất cụ thể, chi tiết mọi
cảnh vật, sự việc, con người với lối diễn đạt
ngôn ngữ giàu hình ảnh liên tưởng.

Nói về thời gian của cuộc hành trình,
người viết tính đến từng giờ, từng phút. Trong
điều kiện giao thông thời đó nhiều trở ngại,
khó khăn, vị đại quan đã phải dùng hàng loạt
các loại phương tiện khác nhau như: xe lửa;
tàu thuyền, xe điện (xe hơi), xe kéo, xe song
mã (xe ngựa), đi kiệu. Tuy vậy, tác phẩm
không hề khô khan, rời rạc mà vẫn bay bổng,
đôi chỗ thi vị trong từng câu chữ. Hãy xem tác
giả miêu tả cảnh thiên nhiên khi thăm cảng Ba
Ngòi (nay là vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh
Hòa):“Từ bờ ngoằn ngoèo nhô ra biển một
dãy núi, ba mặt cao ngất, ở giữa hình thành
một cái vịnh sâu rộng. Tàu chiến có thể đậu
trên một trăm chiếc. Trước vịnh duy nhất có
một cửa ải, tàu chiến lớn có thể ra vào được.
Quả là nơi đồn trú rất an toàn của tàu chiến,
kín đáo như ao trời…”. Những ngày ở Đà Lạt,
trời mưa liên tục, có lúc vị quan đại thần phải
đi “xe kéo” để thăm thố, “khám sát” những nơi
cần đến. Tác giả tập trung miêu tả Đà Lạt với
nhiều chi tiết dồn dập, cảnh vật phong phú,đa
dạng, đan xen lẫn nhau bằng lời văn đầy chất
thơ: “ … Nhìn bốn phía thấy núi cao vây bọc,
rừng thông rậm rạp, ở giữa có chừng vài ngàn
mẫu đều là núi bằng, đồi trọc cao thấp nhấp
nhô. Từ các dinh thự, nhà cửa cho đến khách
sạn, nhà ở của người dân đều xây cất trên
đỉnh núi. Dưới chân núi nào cũng có đường
cái đan chéo, ngang dọc, xe điện có thể chạy
được. Lại có những cánh đồng bằng phẳng bé
nhỏ có thể cày cấy. Từ dưới đồng bằng nhìn
lên, thấy trên núi lâu đài sắp xếp như quân cờ,
la liệt như sao. Cảnh đẹp giống như tranh vẽ.”

Tác giả giới thiệu kỹ lưỡng những địa
danh tuyệt đẹp, hấp dẫn của Đà Lạt: Cách Đà
Lạt 2,5 km có suối Cẩm Lệ (Cam Ly) “quả là
chốn bồng lai tiên cảnh”; Cách Đà Lạt 14 km
là Lâm Viên, có vườn hoa và chỗ nuôi thú, “đất
đai trong vườn phì nhiêu bốn mùa đều có rau
đậu phương Tây tươi tốt xứng đáng được gọi

là Đàn hương sơn trên đại lục”;Cách Lâm Viên
chừng 5-6 km có suối Đan Ki; gần Lâm Viên
có ngọn núi cao2.200 thước tây là núi cao
nhất Trung kỳ…

Tầm nhìn của một nhà kinh tế, quân sự
Không chỉ ghi chép hay tả cảnh, với cách

nhìn của một vị quan Đại thần nắm giữ Bộ
Công (Bộ Kinh tế thời đó) và Binh Bộ (tương
đương Bộ Quốc phòng ngày nay), ông Đoàn
Đình Duyệt đã có những nhận định, đánh giá
chính xác về tương lai, lợi ích của những địa
danh nơi ông đặt chân đến. Với cảng Ba Ngòi,
ông dự báo:“Tương lai, nơi này sẽ là bến neo
thuyền lớn nhất của Trung kỳ”. Đúng vậy,
nhiều thập niên đã qua cho đến ngày nay vịnh
Cam Ranh là quân cảng lớn nhất, có vị trí
chiến lược đặc biệt quan trọng của nước ta và
của khu vực. Đến Cầu Bảo, tức Phan Rang,
ông tả rất kỹ ngã ba này sầm uất khi có các
con đường, trở về hướng Bắc đi Nha Trang,
một ngả đi hướng Nam về Sài Gòn, còn một
ngả đi về phía Tây “Nơi đây quả là ngã tư hội
tụ, tương lai hẳn sẽ ngày càng phồn thịnh”.
Ngược đường lên Đà Lạt dù hiểm trở, gian
nan nhưng khi thấy đất, rừng, đồi núi, ruộng
đồng chen lẫn, mênh mông… ông nhận định:
“Nhìn ra thấy hoang vu cả ngàn dặm tới tận
cùng tầm mắt. Nếu di dân lập ấp, khai khẩn
canh tác thì có thể có được hai, ba trăm thôn”.
Đứng trước cảnh vật thiên nhiên phong phú,
điệp trùng, tâm hồn ông dâng trào cảm xúc:
“Vùng đất này sản sinh rất nhiều thông, hai
bên đường đi nhìn thấy toàn màu xanh, một
màu xanh biếc thật đẹp mắt…”. Dành thời
gian để tìm hiểu về Đà Lạt vì chuyến đi này
nhiệm vụ chính của ông là tìm một khu đất để
xây dựng hành cung nhà Nguyễn, tác giả tập
trung miêu tả chi tiết cảnh vật thiên nhiên
trong đó ông khéo léo nói đến khí hậu đặc
trưng, riêng biệt của Đà Lạt qua những câu
văn thật xúc tích nhưng đầy gợi cảm “Trời vào
tiết đầu thu, miền trung châu chưa bớt nóng
mà ở nơi đây thì trời đã lạnh dần, có mưa
phùn, mặc áo lông cừu thật thích hợp. Xem
khí hậu thật giống như đầu xuân”. Và ông
nhận định: “Tương lai nơi này hẳn trở thành
một đô hội lớn”. Đặc biệt, trước khi kết thúc
những ngày công cán ở Đà Lạt, tác giả có
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những nhận định về vị trí chiến lược quan
trọng của tỉnh Lâm Viên:“Thiết nghĩ, sau này
khi kiến thiết xong hệ thống đường sá, đường
bộ, đường thủy thông thương thì Lâm Viên sẽ
là vùng đất rộng lớn, then chốt của Đông
Dương”. Ông gợi mở cho tương lai một cách
khéo léo bằng một câu tu từ:“Dường như
nước non tươi đẹp vẫn còn đợi chờ khách hữu
tình vậy ?”.  Thật chính xác như ông dự đoán,
sau hơn 100 năm xây dựng, những địa danh
ông đến tại các tỉnh ngày đó, nay đã phát triển
vượt bậc, đặc biệt Đà Lạt từ lâu đã trở thành
một trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng sang
trọng bậc nhất của nước ta và thế giới.

Là một vị đại quan Đại thần luôn có trách
nhiệm trước công việc của dân, của nước, lại
yêu cảnh vật thiên nhiên và con người nên khi
trên đường từ Lâm Viên trở về Huế, ông Đoàn
Đình Duyệt vẫn dành từng chút thời gian để
thăm thố, khám sát, ghi chép tại các địa
phương như Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú
Yên, Bình Định.“Ngày 22, …4 giờ rưỡi chiều
đi cùng với quan tỉnh đến xem một đập đá mới
đắp do Hội bảo nông của địa phương thuộc
phủ An Nhơn”. Sau khi nghe giới thiệu nguồn
gốc, quá trình xây đập bằng xi măng, ích lợi
và phương thức vận hành, ông ghi nhận,
đánh giá: “Công cuộc cải tiến nông nghiệp của
ta ở Trung Kỳ do dân khởi xướng bắt đầu từ
cái đập này. Tỉnh hạt có vài cái đập. Nếu tất
cả những nơi khác đều bắt chước đó mà làm,
thật là lợi ích lâu dài…”

Bài thơ nghiêm luật, giàu tinh thần lạc
quan

Thạc sĩ Nguyễn Văn Biểu công tác tại
Viện Sử học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã
hội Việt Nam và anh Nguyễn Gia Quyền ở
Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn gần đây gửi cho tôi
bản chụp bài thơ chữ Hán của Nam tước, Đại
thần Đoàn Đình Duyệt khắc trên vách đá động
Tam Thanh (Lạng Sơn) được dịch sang chữ
Quốc ngữ. Ông viết bài thơ này theo thể thất
ngôn, bát cú Đường luật vào ngày 1/5/1918
khi đi ngự giá vua Khải Định trong chuyến Bắc
tuần từ ngày 19/4 đến ngày 8/5/1918. Trong
chuyến đi này nhà vua cùng đoàn có thăm tỉnh
Hải Dương.

Đến Lạng Sơn, thăm động Tam Thanh,
ông viết bài ký trong đó ghi lại những cảm
nhận rất chân thành về một vùng đất thiêng
của Tổ quốc: “Động này là kỳ quan do trời đất
tạo ra, nơi đây là thắng tích của vùng đất
thiêng người giỏi, thực khó mà miêu tả tô vẽ
được”. Dưới đó là bài thơ ông đề tặng, sau
này được Lâm Giang dịch ra chữ Quốc ngữ
như sau:

Tam Thanh non nước một màu xanh
Hộ giá theo lên đến Đoàn Thành
Cửa động còn lưu danh tuấn kiệt
Vách hang lại hiện cảnh yên bình.
Cảm hoài núi đã sinh hiền tướng
rộn tiếng hô vang giúp thánh linh
Đất nước nghìn xưa vận hội mới
Không lời ghi lại dạ sao đành.

-----------------

Ảnh trên: Bản dịch của Lâm Giang (tư liệu
hiện đang lưu tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn)
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Đối chiếu với luật thơ thất ngôn bát cú
Đường luật, bài thơ ông viết theo luật bằng,
vần bằng, người đọc am hiểu luật làm thơ
theo thể loại này thấy tác giả thực hiện rất
nghiêm luật. Điều này chứng tỏ quan Đại thần
Đoàn Đình Duyệt còn có tài làm thơ khi thể
hiện cảm xúc của mình trước hiện thực sinh
động, hào hùng, mặc dù thời gian ghé thăm
động là rất ngắn. Qua nét chấm phá về động
Tam Thanh (câu 1 - phá đề ); câu 3 và 4 là
những câu trạng giải thích rõ đề tài của bài,
tác giả dùng hình ảnh đối lập: “Cửa động còn
lưu danh tuấn kiệt/ Vách hang lại hiện cảnh
yên bình” để nói lên giá trị cao đẹp của vùng
đất biên cương từ truyền thống đến hiện tại.
Tuy nhiên, trong hai câu luận 5 và 6 tác giả
chủ đích thể hiện lòng cảm phục và trân trọng
trước các bậc tiền nhân đã có công xây dựng
và bảo vệ vùng đất biên ải của tổ quốc. Với
quần thể 3 động gồm Nhất Thanh, Nhị Thanh
và Tam Thanh có vách đá khắc ghi bài thơ
của Ngô Thì Sĩ (1726 - 1780), cũng là người
phát hiện ra động khi ông làm Đốc trấn Lạng
Sơn. Trước đó tác giả cùng nhà vua đã đến
thăm Đoàn Thành là di tích lịch sử có vai trò

đặc biệt quan trọng trong các cuộc đấu tranh
chống giặc ngoại xâm ở Lạng Sơn, là công
trình kiến trúc quân sự kiên cố, quy mô của
các vương triều phong kiến Việt Nam. Ý
nghĩa của bài không dừng lại việc ghi lại cảm
hứng của tác giả trước vẻ đẹp lộng lẫy của
động Tam Thanh mà rộng lớn, sâu xa hơn đó
là tác giả bày tỏ lòng cảm phục, biết ơn, tự
hào đối với đất nước nơi địa đầu Tổ quốc khi
các bậc tài danh, tuấn kiệt đã hiến dâng công
sức, xương máu của mình để dựng xây và
gìn giữ. Đồng thời tác giả không quên thể
hiện rõ lòng tự tin về tương lai của đất
nước:“Đất nước nghìn xưa vận hội mới”.
Trong không gian tươi đẹp, tự hào đó, tác giả
tự nhủ rằng, không thể đành lòng nếu lặng
im: “Không lời ghi lại dạ sao đành” thông qua
câu kết 7 và 8 của bài thơ.

- Tư liệu trích dẫn trong bài được lấy từ các bản
báo cáo tại Hội thảo khoa học “Nam tước, Đại
thần Đoàn Đình Duyệt với đất nước và quê
hương Hải Dương” ngày 18/01/2019 tại Ninh
Giang, Hải Dương.
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HỘP THƯ
Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021, Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã nhận

được tác phẩm của các tác giả:  
* Trong tỉnh: Đặng Thanh, Hoàng Hồng Vân, Hoàng Kim Dung, Nguyễn Văn Đông,

Lộc Bích Kiệm, Hoàng Choóng, Vi Thị Quỳnh Ngọc, Đặng Khánh Chi, Lý Viết Trường, Đặng
Hùng, Trần Thanh Tâm, Lăng Đức Thành, Nguyễn Văn Bang, Lương Thị Huyền Minh,
Hoàng Nga, Vy Thế Túc, Tạ Quang Minh, Phạm Lễ Hùng, Duy Sinh, Trần Nam Hùng, Lã
Trung Sơn, Nguyễn Kim Dung, Vũ Đình Thi, Đặng Phin, Vân Du, Trần Thành, Nguyễn Đình
Thọ, Đinh Xuất Bản, Hoàng Tiệp, Vy Nước, Lê Tiến Thức, Bùi Minh Tấn, Trịnh Quốc Toản,
Nguyễn Sơn Tùng, Hoàng Văn Điểm, Đặng Ngọc Lâm, Hoàng Lê Cường, Hòa Lộc, Đinh
Hồng Cương, Đinh Văn Tưởng, Nguyễn Tiến, Hoàng Việt Thịnh, Dương Công Bao, Lý
Thành Đạt, Bùi Vinh Thuận…

* Ngoài tỉnh: Cao Duy Sơn, Ngô Thân (Hà Nội); Phạm Minh Giang, Đỗ Lâm Hà (Thái
Bình); Bùi Việt Phương (Hòa Bình); Tạ Thu Yên (Vĩnh Phúc); Hà Ngọc Thắng (Cao Bằng);
Nguyễn Ngọc Hân (Bắc Kạn); Phan Chúc (Phú Thọ); Thanh Khang, Hoàng Kim Vũ (Bà Rịa
- Vũng Tàu)…

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

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



Khi người ta không còn trẻ hình như họ có thú vui tự đánh
giá về cuộc đời mình, về những tháng năm mình từng trải
qua và tôi không phải là một ngoại lệ. Nhìn lại quãng

đường đã qua, tôi bỗng nhận ra rằng con số ba đối với cuộc
đời tôi thật kỳ diệu và ý nghĩa. 

Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân cách mạng truyền
thống tại một xã vùng biên miền núi. Ông nội, ông ngoại tôi đều
tham gia kháng chiến chống Pháp. Ông nội tôi là Chủ tịch đầu tiên
của xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Bố tôi tham gia cách mạng từ
khi còn là thanh niên. Sau đó ông công tác tại Bộ Ngoại giao nên
biền biệt xa nhà. Cứ sau một khóa bốn năm công tác tại nước
ngoài bố tôi lại được về nghỉ phép nửa tháng và kịp tặng cho mẹ
tôi một đứa con! Ba chị em tôi ra đời và sống đầm ấm cùng mẹ và
ông bà nội. Tuy thiếu bàn tay chăm bẵm, dạy dỗ của bố nhưng
chị em tôi được sự chăm sóc giáo dục khuôn phép của ông bà
nội và mẹ nên đều là những đứa trẻ ngoan. Tôi là chị cả, lúc nào
cũng nằm lòng lời dặn của bà: “Chị cả phải gương mẫu để các em
noi theo!”. Rồi bà dạy các em tôi: “Chị không ra trước thì em chết
ngạt nên các cháu phải quý trọng và thương yêu chị!”. Vậy là cả
ba chị em tôi đều có trách nhiệm và nghĩa vụ như nhau! Chúng
tôi lớn lên trong hòa thuận, không bao giờ xưng hô mày tao như
anh em nhà khác trong làng.

Bản thân tôi lớn lên, trưởng thành như ngày hôm nay phần
lớn do ảnh hưởng từ ba người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời:
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Những người phụ nữ
LàM NêN CUỘC đỜI TôI

Tản văn của HoÀNG KIM DUNG

Mùa hoa cải        Ảnh: NGUYỄN SƠN TÙNG

Mẹ tôi, bà nội và bà ngoại. Đó
là ba người phụ nữ tuyệt vời,
dù không biết chữ nhưng họ
có lối giáo dục riêng để tôi
khắc cốt ghi tâm cho đến tận
bây giờ.

Trước tiên xin nói về mẹ
tôi. Từ khi tôi nhận biết được,
tôi thấy mẹ là một thiếu phụ ưa
nhìn và rất dịu dàng, khuôn
mặt lúc nào cũng phảng phất
nỗi ưu tư, trầm lặng. Mẹ là
người ít nói, nhỏ nhẹ, tình
cảm, sống nội tâm. Sau này tôi
biết rằng tính cách của mẹ có
được là do ảnh hưởng từ môi
trường sống thời thơ bé. Mẹ
tôi là chị cả, sau mẹ là dì và
cậu út. Mẹ tôi mồ côi mẹ lúc
mới lên năm, dì lên ba và cậu
tôi mới hơn một tuổi. Ông
ngoại tôi góa vợ lúc tròn hai
mươi tám cái xuân xanh. Cụ
ngoại tôi sợ các cháu chịu
cảnh dì ghẻ con chồng cho
nên cấm đoán không cho ông
ngoại tôi tục huyền mà chịu
cảnh gà trống nuôi con một
mình. Ba chị em mẹ tôi lớn lên
trong sự yêu thương vụng về
của người cha ít nói và ông bà
nội đã già cả. Mẹ là cô gái nết
na, thùy mị nên được gả gần
nhà cho bố tôi như câu tục ngữ
trong vùng: “Của tốt không để
lọt ra ngoài!”. Mẹ tôi đúng kiểu
phụ nữ chịu thương chịu khó,
thay chồng chăm sóc bố mẹ,
nuôi dạy con thơ. Nhiều lúc
phải làm những việc của đàn
ông như cày, bừa mẹ tôi lại
than: “Bố con làm cán bộ mà
như đi bộ đội!”. Tôi thương mẹ
lắm nên tôi vừa là con gái vừa
là bạn để nghe mẹ răn dạy và
bộc bạch những nỗi niềm. Mẹ
chỉ bảo tôi rất tỉ mỉ. Từ cách



giặt giũ, gấp quần áo. Cách rửa ấm chén, quét
nhà, nấu nướng. Lớn hơn mẹ dạy khâu vá,
nhuộm vải. Mẹ chuẩn bị cho tôi cả va li vải
nhuộm chàm làm của hồi môn. Mẹ bảo, ngày
mẹ đi lấy chồng được ít vải vóc lắm. Vì mẹ mồ
côi từ nhỏ, bà nội thì đã già. Bây giờ mẹ chỉ có
mình con là gái, mẹ sẽ chuẩn bị cho con đầy
đủ. Tôi lớn lên, bố tôi mua cho bao nhiêu vải
hoa đẹp để may áo sơ mi. Để động viên mẹ, tôi
tự cắt và khâu cho mình một đôi áo bà ba bằng
vải chàm và mặc đi học. Tôi cắt và khâu áo bà
ba đẹp lắm nhé! Đó cũng là hai tấm áo duy nhất
và cuối cùng do mẹ tôi dồn bao tâm sức mới
nhuộm thành. Sau này, cuộc chiến tranh biên
giới nổ ra, nhà bị tàn phá, của cải bị mất hết.
Ngày cưới của tôi không có của hồi môn mẹ
chuẩn bị cho con gái. Mẹ dạy tôi nhiều lắm,
cách sống, cách đối nhân xử thế của một người
mẹ yêu con. Đến nay, trong bao điều nhưng tôi
nhớ nhất câu: “Kim chỉ có đầu, kim đi chỉ cũng
phải đi!”. Ý nói, trong gia đình mọi việc do người
chồng quyết định. Có vẻ phong kiến nhưng lại
đúng trong thời điểm đó. Thương mẹ quá! Mẹ
tôi vất vả và cô đơn biết bao! Có những đêm
nằm bên mẹ, nửa đêm choàng tay ôm lấy tấm
thân gầy của mẹ tôi bỗng khóc nức nở không
sao kìm nén được. Mẹ tôi phát hoảng tưởng tôi
nằm mơ, bật dậy thắp đèn, lay gọi, hỏi tôi dồn
dập xem có phải gặp ác mộng hay bị đau ở
đâu? Tôi nghẹn ngào nói trong tiếng nấc: “Con
thương mẹ lắm, mẹ ơi!”. Mẹ tôi dịu dàng vỗ về:
“Mẹ có làm sao đâu, ngủ đi con!”. Những ngày
ở trường, xa mẹ tôi cũng từng khóc như vậy
trước sự ngạc nhiên của đám bạn cùng phòng. 

Người phụ nữ tuyệt vời thứ hai là bà nội tôi.
Bà nội tôi là một phụ nữ cao lớn và khỏe mạnh.
Bà là người giản dị bậc nhất mà tôi từng biết.
Quanh năm bà mặc áo vá, có sắm quần áo mới
bà cũng chỉ mặc những hôm đi đám cưới với
vai trò bà đưa, bà đón (là Phó đoàn trong đám
đưa, rước dâu). Là Phó đoàn nhưng mọi lời đối
đáp bà tôi đảm nhiệm hết. Ông Trưởng đoàn cứ
việc nhắm rượu là được! Bà tôi hát quan làng
rất giỏi. Bà xuất khẩu thành chương và có tài
ứng biến trong mọi tình huống. Lúc bấy giờ
người đảm nhiệm được vai trò như bà tôi kể
cũng hiếm. Làng trên, xóm dưới có đám cưới
phải đến nhờ vả bà tôi trước cả tháng. Sau mỗi
đám cưới, để cảm ơn bà, nhà đám thường biếu
bà tôi một cái chân giò rõ to. Bà làm việc quần
quật không biết mệt. Bà thường bảo, bà phải
khỏe để còn giúp mẹ con trong công việc đồng
áng. Bà thương con cháu hết mực. Có miếng
ngon bà nhường hết cho chị em tôi. Mỗi bận
nhà thịt gà thịt vịt, bà tôi thường chỉ ăn hai cái
chân và cái đầu. Bà bảo đó là hai thứ bà thích
nhất. Lớn lên rồi tôi mới biết đó là bà nhường

cho con cháu. Giờ viết những dòng này sống
mũi tôi lại cay, mắt tôi lại nhòe ướt. Bà dạy chị
em tôi: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Rồi bà
nói thêm: “Khi gắp thức ăn chỉ được gắp ở phía
gần mình, không được với sang gắp miếng
ngon ở trước mặt người khác. Không được đảo
thức ăn từ trên xuống dưới…”. Thấy tôi nhút
nhát bà động viên: “Gai nhọn, nhọn từ lúc mới
nhú. Người giỏi, giỏi từ lúc còn thơ. Con làm
được việc gì thì phải tự tin thể hiện!”. Bà tôi là
người “ăn to, nói lớn”, tiếng nói sang sảng, có
sức mạnh thu hút đám đông. Bà sống vô tư và
rất thương những thân phận khổ đau, bất hạnh.
Có lẽ tôi đã may mắn được thừa hưởng rất
nhiều tính cách di truyền từ bà nội. Đó là
thương người, thẳng tính lại võ vẽ tí chút thơ
văn, sống bản lĩnh. Tôi tự hào vì điều đó!

Thương con, hy sinh tất cả cho chồng con
và các cháu, năm 1973 khi cả gia đình chuyển
hộ khẩu ra thị xã, bà tôi vẫn một mình sống trong
ngôi nhà xưa cũ ăm ắp kỷ niệm. Bà nội tôi có
một đàn bò bảy con được đưa lên núi Mẫu Sơn
nuôi. Hàng tháng chỉ việc đi thăm xem nó sinh
trưởng ra sao. Đó là một khu rừng hình lòng
máng, chỉ có một lối duy nhất để vào ra. Bà tôi
chặt cây, đóng thành một cái “cạm” như người
ta rào vườn. Thế là đàn bò cứ mặc nhiên mà tồn
tại và phát triển. Rất tiếc, chiến tranh biên giới
phía Bắc xảy ra, bao nhiêu của cải tích cóp một
đời của ông bà, bố mẹ tôi, trong đó có đàn bò
đều mất sạch. Vì lúc đó, nhà tôi ở thị xã chỉ như
một túp lều ở tạm (trát vách và không quá rộng)
nên của cải vẫn để ở quê cho bà tôi quản lý.
Ngày ấy thật đau thương. Gia đình có sáu người
thì ở năm nơi. Bố tôi ở Bộ Ngoại giao (Hà Nội),
bà nội ở quê, tôi ở Phòng Giáo dục huyện, mẹ
tôi và em út ở thị xã, em kế tôi là bộ đội, đóng
quân tận Cao bằng. Điều đó tác động lớn đến
mọi thành viên trong gia đình. Sau này tôi đã viết
bài thơ “Chốn xưa” và cũng lấy tên đó cho một
tập thơ của mình.

Cả đời không ra khỏi luỹ tre làng nhưng đến
phút lâm chung bà nội tôi lại được an táng ở
nghĩa trang Văn Điển. Chỉ có bố mẹ tôi và cơ
quan của bố đưa tiễn bà tôi về nơi an nghỉ cuối
cùng. Hồi đó phương tiện thông tin đại chúng
chưa thông dụng như bây giờ. Khi mẹ đưa cho
tôi tấm khăn trắng để tang bà, tôi đã khóc như
mưa, như gió. Hồi đấy chưa hề biết sau này
mình sẽ đứng trong làng văn nhưng tôi đã đau
đớn ghi vào cuốn sổ tay của mình:

Chỉ còn vuông vải này thôi ư?
Màu trắng tang thương, đau đớn vô bờ!
Màu khăn trắng như màu tóc trắng
Suốt cuộc đời dầu dãi nắng mưa!
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Tôi đặt tên cho bài thơ ngắn tiêu đề “Tang
bà”. Hình như đây là bài thơ đầu tay của tôi
thì phải!

Người phụ nữ thứ ba có ảnh hưởng đến
cuộc đời tôi, đó là “Một tấm bánh đúc có xương”
- bà ngoại của tôi! Mẹ tôi mồ côi từ lúc lên năm,
bà ngoại mà tôi nhắc đến đương nhiên không
phải mẹ ruột của mẹ tôi rồi! Bà là mẹ kế của mẹ
tôi. Ông tôi đón bà về làm bạn khi mẹ tôi đã đi
lấy chồng. Trong ký ức non nớt của tôi, bà ngoại
tôi có dáng người thấp đậm, hay cười, toàn nói
lời yêu thương. Bà không phân biệt cháu nội hay
cháu ngoại, bà thương chúng tôi như nhau. Bà
và mẹ tôi cũng rất tâm đầu, ý hợp. Nhìn họ giống
đôi bạn hơn là giống mẹ con. Bà tôi thân thiện
với tất cả mọi người và được mọi người kính
trọng. Bà cũng rất gần gũi với bà cô của tôi (em
cô - giặc bên Ngô của bà đấy!). Bà chăm sóc và
yêu thương các con riêng của chồng và sau này
là các cháu nội, ngoại như con cháu bà dứt ruột
đẻ ra. Mợ tôi đẻ dày, cậu tôi lại công tác xa nhà
nên việc chăm bẵm các em đều do một tay bà
quán xuyến. Ba chị em tôi với năm đứa em con
cậu tôi đủ biên chế một nhóm trẻ. Ăn sáng xong,
chúng tôi dắt díu nhau xuống nhà bà ngoại chơi.
Đến trưa, có hôm mải chơi, đến tối chị em tôi
mới dắt nhau về nhà. Bà tôi nấu ăn ngon, hay
bày đặt làm xôi, làm bánh nên chúng tôi rất
thích. Bánh rợm, xôi đỗ của bà tôi lúc nào cũng
thơm nức mùi hành mỡ. Bà dõi theo từng bước
trưởng thành của chúng tôi. Tuy là mẹ kế, bà kế
nhưng trong tim chúng tôi bà luôn là bà ngoại
“sịn sò” nhất trên đời. Bà là “tấm bánh đúc có
xương” nổi tiếng nhất trong vùng!

Ba người phụ nữ tuyệt vời kể trên đã góp
phần làm nên một tuổi thơ thần tiên của tôi. Tôi
được giáo dục chu đáo và hình thành nhân cách
từ những phẩm chất tốt đẹp của ba người phụ
nữ ấy. Sau này khi tôi đi lấy chồng, bà nội tôi đã
mất, chỉ còn mẹ và bà ngoại. Hai người tiếp tục
đồng hành cùng tôi, dạy tôi đối nhân xử thế trong
mọi trường hợp: Phận làm dâu, làm vợ và làm
mẹ. Phần đời đầu tiên của tôi tươi đẹp vậy đó. 

Phần đời về sau của tôi (bây giờ) cũng nhờ
ba người phụ nữ mà hình thành. Đó là hai cô
con dâu và con gái của tôi. Sau khi nghỉ hưu tôi
sống cuộc đời tự do, tự tại. Tôi làm gì đều được
các con ủng hộ. Chúng lễ phép và yêu thương
mẹ. Với tôi, thế là quá đủ.

Nhân ngày 8-3, Ngày Quốc tế Phụ nữ, tôi
muốn khẳng định một điều rằng: Sự hình thành
tính cách của một đứa trẻ phụ thuộc rất nhiều
vào sự giáo dục của gia đình. Trong đó sự giáo
dục và yêu thương của người mẹ, người bà
chiếm vị trí vô cùng quan trọng. Đối với một đứa
trẻ thì người mẹ là mặt trời, là cô giáo đầu tiên
của con. 

Tên sông
Trong lành từ cội nguồn ra
Dặm trường góp nhặt phù sa vào lòng
Bởi trung hiếu đến Kỳ Cùng
Nên trong ghềnh đá quặn dòng thành tên

LÊ XUÂN THẮNG
(Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng số 309-7/2019)

Bài thơ lục bát bốn câu “Tên sông” của tác
giả Lê Xuân Thắng viết về dòng sông Kỳ
Cùng của miền Xứ Lạng. Dòng sông nhỏ

nhưng cũng lừng danh như sông Bạch Đằng,
sông Cầu, sông Hồng, sông Mã, sông Lam,
sông Hiền Lương, sông Gianh, sông Hương,
sông Cửu Long… trên khắp đất nước. Sông Kỳ
Cùng Lạng Sơn đã đi vào thi ca, tạo nên những
điểm nhấn về lịch sử dựng nước và giữ nước
của dân tộc. 

Sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ con suối nhỏ
trên cao nguyên Đình Lập, theo vĩ tuyến chảy
về thành phố Lạng Sơn, rồi theo kinh tuyến
ngược lên phương Bắc, qua biên giới chảy
sang Trung Quốc, xuôi ra biển. Xuất xứ câu thơ
“Kỳ Cùng sông chảy ngược dòng/ Sang nơi đất
bạn vẫn trong sạch nguồn” (Thơ Đỗ Lâm Hà)
là như thế. Ngoài thắng cảnh danh lam gợi hồn
thi sĩ nơi phố núi văn vật nghìn đời “Có giọt sao
vương mắt buồn Tô Thị/ Sông Kỳ Cùng trăng
khuyết thả thuyền thơ” (Thơ Hồ Tuệ) thì dòng
sông Kỳ Cùng thời hiện đại còn gắn với hoạt
động cách mạng giải phóng dân tộc, gắn với
ngọn lửa khởi nghĩa Bắc Sơn - đêm trước của
Cách mạng Tháng Tám 1945, gắn với chiến
dịch giải phóng biên giới 1950 trong cuộc
kháng chiến chống Pháp xâm lược, gắn với
cuộc kháng chiến chống quân xâm lược bành
trướng Trung Quốc 1979, bảo vệ biên cương
Tổ quốc… Đi cùng năm tháng, đã có hàng trăm
tác phẩm văn học nghệ thuật viết về dòng sông
Kỳ Cùng lịch sử. Nay đọc tứ tuyệt “Tên sông”,
ta thấy tác giả Lê Xuân Thắng có cách nhìn
cách nghĩ rất khác, rất mới về con sông quê
hương, điều đó đã gây ấn tượng mạnh, lay
động trái tim tôi.

Lê Xuân Thắng tả dòng sông qua cái nhìn
từ tâm huyết, từ tâm tưởng, từ logic sinh thái vũ
trụ nhân sinh: “Trong lành từ cội nguồn ra/ Dặm
trường góp nhặt phù sa vào lòng”. Đọc thoáng
cặp lục bát nửa đầu tứ tuyệt tưởng tác giả nói
về sự hình thành và quá trình phát triển lưu vực
của một dòng sông, nhưng nhấn tư duy thêm
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một chút thôi thì đây đích thực là sự
hình thành, phát triển của các tộc
người trên mảnh đất này. Nhà thơ đã
mượn dòng sông Kỳ Cùng để minh
tường về sự bền gan, bất khuất, kiên
trung để xây dựng và gìn giữ đất nước
quê hương của con người Xứ Lạng.
Thi pháp mỹ học thơ “Tên sông” trữ
tình và tượng trưng nhờ phép tu từ
đặc sắc. Từ giao cảm đến nhận biết,
sau đọc ta suy ra cái thâm thúy ý tứ
của bài thơ. 

Lần đầu tiên trong thơ, tác giả Lê
Xuân Thắng đã khai luận xuất xứ cái
tên của con sông quê hương - Kỳ
Cùng - triết lý nhân văn, thuận lòng
nhân thế: “Bởi trung hiếu đến Kỳ
Cùng/ Nên trong ghềnh đá quặn dòng
thành tên”. Cặp lục bát nửa sau tứ
tuyệt, cũng là lời kết bài thơ. Đây là
bản chất, phẩm chất của người Lạng
Sơn “trung hiếu đến kỳ cùng” với quê
hương đất nước. Hai chữ “Kỳ Cùng”
đa nghĩa, nhưng với miền đất biên
viễn, phên giậu của Tổ quốc thì hai
chữ ấy lại thêm phần minh triết. Đây
cũng là một đề tài gợi mở thi nhân đi
tìm chân lý cho thơ, tìm cái xuất xứ
tên một dòng sông, danh lam của đất
nước -Sông Kỳ Cùng của thi ca.

Đọc “Tên sông” của Lê Xuân
Thắng tôi không dễ dàng dừng lại
nơi dòng sông Kỳ Cùng của Xứ Lạng
mà còn liên tưởng đến sự nghiệp
cách mạng đương đại đổi mới của
nước nhà. Ngoài giá trị nhân văn, giá
trị nghệ thuật, “Tên sông” còn mang
tính khuyến học khuyến tài, giáo dục
con người. Từ khe suối nhỏ để thành
được con sông mang một cái tên
cũng phải trải qua trăm năm, nghìn
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ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY

Kỳ Cùng sớm mai Ảnh: BÙI VINH THUẬN

năm và nhiều nghìn năm “ghềnh đá quặn dòng” đớn đau
phải “góp nhặt phù sa vào lòng”, chắt chiu gom góp từng
hạt phù sa qua bao mùa lũ bão để trầm tích tạo ra châu
thổ màu mỡ cho môi trường sinh thái, nuôi dưỡng nhân
loại. Muốn làm nên một danh nhân đích thực của nhân
loại, muốn kiến tạo một thương hiệu trên thương trường,
muốn lập nghiệp thành công, muốn làm người có ích cho
gia đình, cho bạn bè, cho xã hội… chúng ta hãy soi mình
vào tận đáy, từ ngọn nguồn tới biển cả của một dòng
sông để tự liên tưởng đời mình, sống có ý nghĩa trong
thế gian này “trung hiếu đến kỳ cùng” với gia đình, với
dân, với nước. Đây là “ý ngoài con chữ” thành công nhất
của tác giả “Tên sông”.

Tính chân thiện mỹ của bài thơ “Tên sông” đã căn chiều
chuẩn mực, thi pháp mỹ học truyền thống với phép tu từ tài
hoa, câu chữ chắt lọc đắc địa và đạt đến “Ý tại ngôn ngoại”.
Bài thơ gây ấn tượng sâu sắc, có sức cảm sức gợi dành
cho bạn đọc suy tư. Càng đọc càng thấm, càng soi thức
tâm hồn ta về văn hóa, phẩm chất, bản lĩnh, tình yêu của
Đất và Người ở xứ sở này.



Tác giả Trần Đình Nhân, hội viên Hội Văn
học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn là một trong
những cây bút đa năng của văn chương

Xứ Lạng, ông tham gia sáng tác nhiều thể loại
văn học: thơ, truyện ngắn, ký, hồi ký, ở mỗi thể
loại ông đều có dấu ấn riêng, đạt được những
thành công nhất định. Trong vòng mười năm, từ
2010 đến 2020 ông đã cho ra mắt bạn đọc 5 tập
sách gồm: 2 tập thơ: “Dòng sông quê” (Nxb Văn
học, 2010), “Tình đời” (Nxb Văn hóa dân tộc,
2014); 2 tập truyện ngắn và ký: “Khi người lính
trở về” (Nxb Văn hóa dân tộc, 2016), “Những
nẻo đường” (Nxb Văn hóa dân tộc, 2019); và tập
hồi ký “Đời thợ”(Nxb Mỹ thuật, 2020). Nội dung
“Đời thợ” là những hồi tưởng về cuộc đời người
cha của Trần Đình Nhân là ông Trần Đình Su
(1901 – 1981) ở khu Quang Trung, thị xã Lạng
Sơn (nay là phường Tam Thanh, thành phố
Lạng Sơn). Ông Trần Đình Su và gia đình từng
trải qua những biến cố của chiến tranh, có nhiều
đóng góp cho cách mạng, được Thủ tướng
Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
tặng “Bảng vàng danh dự” năm 1974.

Câu chuyện được tác giả Trần Đình Nhân
dẫn dắt một cách khéo léo thông qua giọng kể
của nhân vật chính Trần Đình Su trong một đêm
hàn huyên với người em kết nghĩa Vũ Đức Phúc
mới vừa hội ngộ sau nhiều năm thất lạc. Có thể
tóm lược như sau: Ông Trần Đình Su, thường
gọi là ông Tài Vần, quê ở làng Vọc, huyện Bình
Lục, tỉnh Hà Nam, là một người thợ cơ khí tài ba
và có chí khí, từng sống cuộc đời bôn ba chìm
nổi, trải qua những giai đoạn thăng trầm lịch sử
của quê hương đất nước. Năm mười tuổi
(1911), Trần Đình Su theo anh trai là Cả Hoan
từ Hà Nam sang Hải Phòng chơi rồi từ đó bén
duyên với nghề thợ sửa chữa cơ khí. Mùa hè
năm 1925, Trần Đình Su đã đánh Joos (cháu
của một viên Đại úy hải quân người Pháp ở
cảng Hải Phòng) để trả thù cho những người
phụ nữ bị Joos làm nhục và người bạn đồng
nghiệp tên Tân (Tân vừa bị Joos đánh gãy

tay),sau đó đưa được Tân về nhà ở Nam Định,
rồi ông bỏ trốn, phiêu dạt làm phu bốc vác ở
cảng Bến Thủy (Nghệ An) hơn một năm rồi trở
ra Hà Nội và được anh em thân cận sắp xếp cho
lên Lạng Sơn lập nghiệp. Nhờ có kỹ năng cơ khí
thành thạo, cộng với sự thông minh tài trí, Trần
Đình Su dần dần tạo được chỗ đứng ở thị xã
Lạng Sơn. Ông được một doanh nhân người
Pháp tên là Rêtyp tin cẩn trọng dụng, từ một thợ
cơ khí chuyên sửa chữa máy móc, ông được
nhận làm trợ lý cho Rêtyp, gắn bó với Rêtyp
trong nhiều việc lớn như xây dựng, quản lý công
xưởng, rạp xi-nê-ma v.v… cộng tác với Rêtyp,
Trần Đình Su vẫn thường xuyên ý thức đề
phòng, đề cao cảnh giác, còn với đồng nghiệp,
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ông luôn nhiệt tình, chu đáo, sẵn sàng chia sẻ
kinh nghiệm.Thế rồi, “Chiến tranh thế giới mỗi
ngày một lan rộng, quân Pháp tổn thất nặng nề
trên các chiến trường. Phát xít Nhật đánh Trung
Hoa, tràn vào Việt Nam ào ạt. Lạng Sơn là địa
đầu hứng chịu… Thực dân Pháp trở lại Lạng
Sơn, vì yếu hèn bạc nhược, chúng làm tay sai
cho Nhật. Còn thêm cái chính quyền bù nhìn,
với dân chúng hống hách trăm bề… Cái thị xã
nhỏ bé vùng sơn cước biên ải thời loạn lạc chiến
tranh nó như cuồng phong bão táp. Nạn đói,
bệnh dịch bám chặt dòng người khốn khổ từ
miền xuôi lên mỗi ngày thêm đông”, ôngTrần
Đình Su cùng một số nhân viên của rạp xi-nê-
ma đã bất chấp hiểm nguy, phối hợp dàn cảnh
bị bắt trói, để nhóm cán bộ Mặt trận Việt Minh
tuyên truyền cách mạng ngay tại rạp vào gần
cuối giờ chiếu phim ban đêm, khi khán giả vẫn
còn đông đủ. Chiến tranh loạn lạc, ông và gia
đình tay trắng dắt díu nhau từ Lạng Sơn chạy
về quê nhà Hà Nam, ít lâu sau quê nhà bị giặc
đốt phá, tàn sát, ông bà phải đưa các con đi tản
cư ở Thái Bình, cuộc sống vô cùng khó khăn vất
vả, giặc Tây thường xuyên đến càn quét, cướp
bóc, bắt lính. Đây cũng là thời kỳ gắn liền với
hoạt động cách mạng nhân dân. Các hộ gia đình
đào hầm bí mật để cất giấu giấy tờ tài liệu tuyên
truyền cách mạng, cất giấu tài sản thóc lúa để
tránh bị giặc cướp, khi cần kíp đàn ông chui vào
hầm trốn để khỏi bị giặc bắt đi lính ngụy... Ông
Trần Đình Su được giao nhiệm vụ cải trang
thành lái buôn trâu để vận chuyển thuốc men từ
hậu phương tiếp tế cho chiến trường, mang trâu
về cày đồng ruộng. Chiến thắng Điện Biên Phủ,
hòa bình lập lại, ông Trần Đình Su đưa vợ con
trở lên quê hương thứ hai - Lạng Sơn,gây dựng
lại công việc, sống đời người thợ cơ khí tài ba,
uy tín, nhiệt thành và nhân hậu. Ông bà có ba
người con: Con cả là Liệt sĩ Trần Hào hy sinh
ngày 15/11/1965 tại Vĩnh Tuy, Hà Giang; người
con thứ hai Trần Đình Hiệp công tác ở Hãng
Phim truyện Việt Nam, từng đóng góp một phần
công sức cho các bộ phim điện ảnh như Con
chim vành khuyên, Chị Dậu, Làng Vũ Đại,
Thành cổ Quảng Trị, Cánh đồng hoang, Biệt
động Sài Gòn… ; tác giả cuốn hồi ký - ông Trần
Đình Nhân - con trai út trong gia đình, là công
nhân công tác tại Nhà máy đèn Lạng Sơn (nay
là Công ty cổ phần xây lắp điện Lạng Sơn).

Câu chuyện có thật được tác giả kể lại theo
lối văn trần thuật, hồi tưởng, bút pháp giản dị,

hành văn nhẹ nhàng, tình tiết chân thực, hạn
chế tối đa việc sử dụng các từ ngữ biểu cảm để
giữ được sự khách quan. Mạch hồi ký trải dài,
hàm chứa những câu chuyện, những mối quan
hệ, những biến cố xoay quanh cuộc đời người
thợ Trần Đình Su. Các yếu tố nghệ thuật được
tác giả vận dụng ở mức độ vừa phải, nhằm khắc
họa rõ nét bối cảnh lịch sử của “Đời thợ”.

Thông qua hồi ký, bạn đọc hình dung được
đời sống khó khăn của người dân Lạng Sơn
dưới thời Pháp thuộc, đặc biệt là tầng lớp công
nhân, tinh thần bị o ép, sống luôn phải thận
trọng, e dè, đúng nghĩa là dân của một nước
thuộc địa, sơ sẩy một chút sẽ bị đánh đập tra
tấn, bị ngồi nhà pha. Bạn đọc cũng cảm nhận
được sự vất vả, khổ cực đến khốn cùng và sự
kiên cường bất khuất của người dân Bắc Bộ
trong chiến tranh ly loạn; cảm nhận được sự
chân thành, chất phác thật thà của người dân
Lạng Sơn, sự yêu thương đùm bọc, nghĩa tình
đồng bào của người dân miền Bắc trong thời kỳ
gian khó.

Giọng văn khách quan, dẫn chuyển hợp
lí,ngôn từ mộc mạc nhưng được chọn lọc, phù
hợp với nhân vật và hoàn cảnh lịch sử. Trong
cuốn hồi ký, nhiều câu chuyện nhỏ được để
lửng, một số sự kiện không liền mạch khiến bạn
đọc cảm thấy tò mò. Chiến tranh là thế, chiến
tranh mang lại cho con người những mất mát,
đau thương, ly tán, nhiều việc mà ta đã làm,
nhiều người mà ta đã gặp, vì chiến tranh mà
phải dở dang, chắp nối, thất lạc, vô vọng. Chiến
tranh đã qua từ lâu, nhưng hồi ký “Đời thợ” như
một tư liệu lịch sử sống động thêm một lần nữa
nhắc nhớ bạn đọc về những nỗi đau thương,
mất mát của chiến tranh, thêm một lần tố cáo tội
ác tày trời của quân xâm lược, để từ đó đề cao
giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc,
ấm no. Đây chính là giá trị tư tưởng mà cuốn hồi
ký mang lại. Xét về tổng thể, cuốn hồi ký đã
chuyển tải được trọn vẹn chủ đề “Đời thợ”. Bản
thân tác giả Trần Đình Nhân cũng là “một người
lính công binh thầm lặng, một người thợ điện
trọn đời thợ”.

Cuốn hồi ký là món quà đầy ý nghĩa dành
tặng cho bạn đọc, cho quê hương Lạng Sơn,
cho gia đình, dòng họ Trần Đình làng Vọc, Bình
Lục, Hà Nam, và hơn hết, đó là niềm tự hào
của tác giả Trần Đình Nhân khi “Ngẫm nghĩ lại,
tám mươi năm, một đời người, tôi đã sống
không có gì phải hổ thẹn với người đời, với
mình - Đời thợ”.
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1. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2020,
Hội VHNT Lạng Sơn phối hợp với Nhà xuất bản
Văn hóa dân tộc xuất bản và phát hành 7 đầu
sách, 2 đĩa CD nhạc với tổng số 2.500 cuốn
sách và 600 đĩa CD, gồm: 1 tập tản văn “Ký ức
mưa” (Hoàng Thị Thu Hương); 2 tập nghiên
cứu: “Tương trợ cộng đồng trong nghi lễ vòng
đời của người Nùng Phàn Slình ở Lạng Sơn” (Lý
Viết Trường), “Nhà  trình tường - Kiến trúc độc
đáo của người Nùng bản Khuyên Hin - Lạng
Sơn” (Nguyễn Đặng Ân); 4 tập thơ: “Tình núi
mẹ” (Nguyễn Viết Sơn), “Đàn trăng Kỳ Cùng”
(Lê Thị Thuận), “Vườn mận chín” (Mã Văn Tính),
“Xứ hoa đào” (nhiều tác giả Câu lạc bộ Thơ ca
Thành phố Lạng Sơn); 2 tuyển tập đĩa CD âm
nhạc: “Hát mãi tên anh”, “Tình yêu Xứ Lạng”
(nhiều tác giả). Đây là hoạt động thiết thực nhằm
giới thiệu, công bố tác phẩm, công trình văn học
nghệ thuật của hội viên Hội VHNT tỉnh.

2. Ngày 5/1/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh
Lạng Sơn có Quyết định số 04/QĐ-UBND về
việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
cho các cá nhân có tác phẩm đoạt giải thưởng
văn học nghệ thuật năm 2020 gồm 7 tác giả:
Nguyễn Sơn Tùng, Đặng Ngọc Lâm, Hoàng Lê
Cường, Nguyễn Văn Dương (hội viên Chi hội
Nhiếp ảnh); nhà văn Chu Thanh Hương, nhà
văn Nguyễn Văn Luân (hội viên Chi hội Văn
xuôi); nhạc sĩ Nguyễn Văn Tân (hội viên Chi hội
Âm nhạc - Sân khấu). Ngày 8/1/2021 UBND tỉnh
có Quyết định số 17/QĐ-UBND về việc thưởng
tiền cho 7 tác giả được nhận Bằng khen, số tiền
thưởng là 10 triệu đồng đối với tác giả đoạt giải
A; 7 triệu đồng đối với tác giả đoạt Huy chương
Bạc; 5 triệu đồng đối với tác giả đoạt Huy
chương Đồng và 3 triệu đồng đối với tác giả
đoạt giải Khuyến khích.

CHU TUYỂN

3. Chiều 15/1/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công
tác tuyên giáo và hoạt động Ban Chỉ đạo 35,
Ban Chỉ đạo thông tin đối ngoại cấp tỉnh năm
2020. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Hoàng
Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 và
Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại cấp tỉnh; đồng
chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng
chí Nông Phương Đông, Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự
Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn
thể của tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thành
ủy, Đảng ủy trực thuộc; Ban Tuyên giáo, trung
tâm chính trị các Huyện ủy, Thành ủy; các cơ
quan báo chí trên địa bàn tỉnh; thành viên Ban
Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối
ngoại cấp tỉnh và các tập thể, cá nhân được
khen thưởng. Năm 2020, ngành tuyên giáo của
tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban
Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy và cấp ủy cùng
cấp chủ động tham mưu, đề xuất thực hiện tốt
các nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền các
Chỉ thị, Nghị quyết, các ngày lễ kỉ niệm lớn của
đất nước, của tỉnh được triển khai kịp thời, có
trọng tâm, trọng điểm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 đã
tham mưu, xây dựng kế hoạch công tác kiện
toàn nhóm chuyên gia, tổ thư ký giúp việc, tổ
chức hội nghị tập huấn công tác đấu tranh, phản
bác, ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, thông
tin xấu độc trên không gian mạng cho các thành
viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp; thành lập các
trang fanpage, group nhằm chia sẻ, liên kết, lan
tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh phản
bác những luận điệu sai trái, thù địch trên không
gian mạng. Đồng thời, tham mưu triển khai thực
hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực Ban Chỉ
đạo Thông tin đối ngoại tỉnh, chỉ đạo thực hiện
các hoạt động tuyên truyền thông tin đối ngoại
gắn với tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm
mốc và quản lý biên giới trên địa bàn, gắn với
tuyên truyền, quảng bá những tiềm năng, thế
mạnh của tỉnh. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy vinh dự đón nhận Huân chương Lao
động hạng Nhì vì có thành tích xuất sắc trong
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công tác từ năm 2015 đến năm 2019, góp phần
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo
vệ Tổ quốc; 2 tập thể và 3 cá nhân được nhận
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có
thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo
giai đoạn 2015 - 2020; 4 tập thể và 9 cá nhân
được nhận Giấy khen của Trưởng Ban Chỉ đạo
35 cấp tỉnh.

4. Chiều 18/1/2021, Hội Nhà báo tỉnh
Lạng Sơn tổ chức tổng kết và trao giải cuộc
thi sáng tạo tác phẩm báo chí viết về xây

dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm
2020. Tới dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng
Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới cùng đông đảo hội viên các
Chi hội Nhà báo thuộc các cơ quan báo chí trên
địa bàn tỉnh và các tác giả đoạt giải. Tại buổi
tổng kết, Ban Tổ chức trao giải thưởng cho 19
tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc
các thể loại: báo in, báo hình, báo phát thanh,
ảnh báo chí, gồm: 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải
Ba, 8 giải Khuyến khích; trao hỗ trợ sáng tạo tác
phẩm báo chí chất lượng cao năm 2020 cho 18
tác phẩm, gồm 9 tác phẩm xếp loại A, 9 tác
phẩm xếp loại B. Hội VHNT tỉnh có 4 hội viên
đoạt giải cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí viết
về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm
2020 gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1
giải Khuyến khích và 1 hội viên được trao hỗ trợ
sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm
2020, xếp loại A.

NGỌC HẰNG

5. Ngày 20/1/2021 tại Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh, Chi hội Nghiên cứu, lý luận, phê
bình tổ chức Tổng kết công tác năm 2020,
phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Tới dự
có đại diện lãnh đạo Hội VHNT, đại diện các

phòng, ban của Hội và toàn thể hội viên Chi hội
NCLLPB. Năm 2020, các hội viên Chi hội có
nhiều tác phẩm đăng tải trên Tạp chí VNXL và
các báo, tạp chí Trung ương. Một số hội viên có
công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, công
trình nghiên cứu được hỗ trợ hoàn thành và 2
tập sách được xuất bản. Trong năm 2021, Chi
hội tiếp tục động viên hội viên thực hiện tốt
nhiệm vụ đề ra, phấn đấu có những bài viết,
công trình nghiên cứu, lý luận phê bình chất
lượng tốt; tham mưu cho Hội VHNT tổ chức hội
thảo VHNT đối với một số tác giả là hội viên có
nhiều cống hiến cho nền văn chương tỉnh nhà.

MAI THUậN

6. Ngày 22/1/2021, tại thành phố Lạng
Sơn, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của
Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí
Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Lạng Sơn tổ chức hội thảo khoa học “Đồng
chí Lương Văn Tri với cách mạng Việt Nam
và quê hương Lạng Sơn”. Phó Giáo sư, Tiến
sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị
Quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Trần Minh Trưởng, Chủ nhiệm đề án; Phó Giáo
sư, Tiến sĩ Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ
Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng;  Đồng chí
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn; Đồng
chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng
Sơn đồng chủ trì Hội thảo. Dự hội thảo có các
nhà khoa học, các đồng chí nguyên lãnh đạo
Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Về
phía tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí: Đoàn Thị
Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh;
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành
của tỉnh; lãnh đạo huyện Văn Quan, huyện Bắc
Sơn; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên
lãnh đạo huyện Văn Quan; đại diện dòng họ, gia
đình đồng chí Lương Văn Tri. Tại hội thảo, các
đại biểu đã trình bày tham luận, phát biểu ý kiến
làm phong phú, sâu sắc thêm những thông tin
về cuộc đời hoạt động cách mạng, tôn vinh
những cống hiến to lớn của đồng chí Lương
Văn Tri đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng
và Nhân dân ta. Trong suốt chặng đường 13
năm hoạt động cách mạng đầy nhiệt huyết,
đồng chí Lương Văn Tri đã chiến đấu kiên
cường, cống hiến trọn vẹn cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc và lý tưởng cộng sản cao đẹp,
hết lòng vì nước, vì dân. Phát biểu tại hội thảo,
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đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh:
Trong những năm qua, Lạng Sơn đã nhiều lần
tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, hội thảo lịch
sử về cuộc đời hoạt động cách mạng và những
cống hiến, đóng góp của đồng chí Lương Văn
Tri đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của
Đảng, của dân tộc và đối với phong trào cách
mạng Lạng Sơn; Đồng chí khẳng định: Hội thảo
khoa học lần này là một hoạt động có ý nghĩa
rất quan trọng để củng cố hồ sơ đề nghị với Bộ
Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét
bổ sung đồng chí Lương Văn Tri vào danh sách
các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của
Đảng và cách mạng Việt Nam.

HoÀNG VI

7. Chiều 22/1/2021, Tỉnh ủy, HĐND,
UBND, UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn
long trọng tổ chức chương trình gặp mặt đại
biểu, trí thức, văn nghệ sĩ và các cơ quan
báo chí nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021. Tới dự
có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến
Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường
trực HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo
các sở, ban ngành và 250 đại biểu trí thức, văn
nghệ sĩ, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu được xem phóng
sự khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội
tỉnh Lạng Sơn năm 2020; những đóng góp của
đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các cơ quan báo
chí trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Tại
buổi gặp mặt, các đại biểu bày tỏ niềm vui, phấn
khởi trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh dành
cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, những người
làm báo, đồng thời trình bày tham luận đề xuất
với lãnh đạo tỉnh tăng cường nguồn lực cho
công tác nghiên cứu, khoa học; quan tâm tổ
chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ… Phát
biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Lâm Thị Phương
Thanh, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng trước
những cống hiến của đội ngũ trí thức, văn nghệ
sĩ và các cơ quan báo chí trong năm vừa qua.
Nhân dịp xuân Tân Sửu 2021, đồng chí gửi lời
chúc các văn nghệ sĩ, trí thức, đội ngũ những
người làm báo một năm mới dồi dào sức khỏe,
hạnh phúc và tiếp tục đạt được nhiều thành
công mới, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự

nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh trong
thời gian tới.

8. Ngày 28/1/2021, Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Tổng
kết công tác năm 2020, phương hướng
nhiệm vụ năm 2021, tại Nhà khách Tỉnh ủy.
Tới dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban,
ngành của tỉnh và hơn 200 hội viên. Năm 2020,
Hội VHNT thực hiện tốt nhiệm vụ công tác
chuyên môn, định hướng các chuyên ngành
sáng tác bám sát các sự kiện trọng đại của tỉnh;
Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công
cuộc thi sáng tác ca khúc về đồng chí Lương
Văn Tri và quê hương Văn Quan; Tổ chức biên
tập, xuất bản cuốn sách “Những bông hoa đẹp”

viết về những tấm gương điển hình tiên tiến của
tỉnh Lạng Sơn phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước
tỉnh Lạng Sơn lần thứ V giai đoạn 2015 - 2020;
Đăng cai tổ chức thành công Hội thảo “Vai trò
của văn học nghệ thuật trong phát triển du lịch
khu vực Việt Bắc”; Tổ chức thực tế sáng tác và
một số hội nghị tập huấn cho hội viên các Chi
hội tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; Tích
cực hưởng ứng cuộc vận động 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;
Có 4 hội viên được kết nạp vào các Hội VHNT
trung ương; Công tác hỗ trợ công bố tác phẩm,
xét hỗ trợ hoàn thành tác phẩm và phát triển hội
viên cũng được thực hiện theo kế hoạch thường
niên; Phối hợp tổ chức thành công hoạt động
hướng về cơ sở của Cụm thi đua các cơ quan
Hội, Hiệp hội năm 2020; Nhiều hội viên đoạt giải
thưởng văn học, nghệ thuật tại các cuộc thi cấp
trung ương, cấp ngành, triển lãm khu vực và địa
phương… Năm 2021, Hội VHNT tỉnh tiếp tục tổ
chức tốt các hoạt động văn học nghệ thuật phục
vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của đất nước;
phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của
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Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và
của tỉnh đến hội viên; đổi mới nâng cao hiệu
quả các hoạt động văn học nghệ thuật thường
niên; tăng cường công tác phát triển hội viên...
Nhân dịp này, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong hoạt động sáng tạo, quảng bá tác phẩm
văn học, nghệ thuật vinh dự được nhận Bằng
khen của Chủ tịch UBND  tỉnh; Chủ tịch Hội
VHNT tặng Giấy khen cho 5 tập thể Chi hội, 15
cá nhân và trao Quyết định kết nạp hội viên năm
2020 cho 4 hội viên.

9. Ngày 1/2/2021, Hội Nhiếp ảnh Thành
phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao giải và khai
mạc triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật mùa
xuân Tân Sửu năm 2021 với 2 chủ đề: “Xuân
quê hương” và “Chim, động vật thiên nhiên,
hoa, cá kiểng”. Cuộc thi dành cho các cá nhân,
nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên sinh
sống và làm việc trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh và các tỉnh, thành trong cả nước, được
phát động từ cuối tháng 12/2020 đến hết ngày
16/1/2021. Trong tổng số 3.480 tác phẩm của
374 tác giả, Ban Tổ chức đã lựa chọn những tác
phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 1 giải
Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích
cho mỗi chủ đề; các tác phẩm được treo triển
lãm gồm: 80 tác phẩm với chủ đề “Xuân quê
hương”, 46 tác phẩm chủ đề “Chim, động vật
thiên nhiên, hoa, cá kiểng”. Tỉnh Lạng Sơn có 2
tác giả gửi ảnh tham gia cuộc thi với chủ đề
“Xuân quê hương”, trong đó tác phẩm “Tết đoàn
viên” của tác giả Nguyễn Sơn Tùng đoạt giải
Nhì; NSNA Bùi Vinh Thuận có 2 ảnh được chọn
triển lãm: “Hội xuân” và “Đám cưới dân tộc Dao
Lù Gang”. Việc các tác giả chủ động tham gia
những cuộc thi ảnh góp phần tăng thêm sự giao
lưu, học hỏi kinh nghiệm sáng tác giữa những
người có cùng đam mê nhiếp ảnh, đồng thời
quảng bá rộng rãi hình ảnh đẹp của quê hương
Lạng Sơn đến bạn bè muôn phương.

10. Ngày 5/2/2021, Hội Nhà báo tỉnh Lạng
Sơn phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ
chức trưng bày “Hội báo xuân Tân Sửu
2021”. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Hội
báo xuân Tân Sửu 2021 không tổ chức lễ khai
mạc. Tham gia trưng bày có 8 cơ quan báo chí
địa phương và trung ương thường trú trên địa
bàn tỉnh với gần 400 ấn phẩm sách, báo, tạp
chí... với nội dung đặc sắc, phản ánh đầy đủ tình
hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh
- quốc phòng của đất nước và tỉnh Lạng Sơn
trong năm 2020. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
Lạng Sơn tham gia trưng bày với các ấn phẩm

sách, tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng xuất bản trong
năm 2020, số xuân tháng 1, 2 năm 2021 và một
số ảnh nghệ thuật đoạt giải thưởng, Huy
chương tại các cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế,
toàn quốc và khu vực. Thời gian trưng bày diễn
ra từ ngày 5/2/2021 đến ngày 21/2/2021 (tức
ngày 24 tháng Chạp năm Canh Tý đến ngày 10
tháng Giêng năm Tân Sửu). 

NGỌC HẰNG
11. Ngày 06/2/2021, tại Trung tâm Hội

nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội
nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác
khen thưởng năm 2020, triển khai phương
hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội
nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí
thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng
nhân dân tỉnh và các đồng chí Lãnh đạo
Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt
Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; Lãnh đạo các sở,
ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo Huyện uỷ,
UBND các huyện, thành phố và 92 đại biểu điển
hình tiên tiến. Hội nghị đã thông qua Báo cáo
tổng kết công tác thi đua, công tác khen thưởng
năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm
2021. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến
Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh đã khẳng định:
Năm 2020 bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Lạng
Sơn cũng 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. Bằng
sự nỗ lực, quyết tâm, Đảng bộ, quân và dân các
dân tộc trong toàn tỉnh đã đoàn kết, chung sức,
đồng lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn,
thách thức, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu,
nhiệm vụ chính trị của năm 2020; An ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh
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trên tuyến biên giới được ổn định, giữ vững;
chất lượng tổ chức các phong trào thi đua ngày
càng nâng lên. Đồng chí đề nghị, trong năm
2021 cùng với việc tiếp tục thực hiện tốt các
nhiệm vụ phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng,
các phong trào thi đua cần tiếp tục được tổ chức
hướng về cơ sở, với những nội dung thiết thực,
tập trung vào giải quyết những nhiệm vụ trọng
tâm, những khó khăn, vướng mắc góp phần
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2021. Tại
Hội nghị, có 4 tập thể được trao tặng Huân
chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 16 tập
thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ; 36 tập thể được tặng Cờ thi
đua của UBND tỉnh; 29 tập thể được tặng Bằng
khen của UBND tỉnh.

NGUYỄN PHưỢNG

12. Ngày 4/3/2021, Thành ủy Lạng Sơn
tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân
dịp đầu Xuân Tân Sửu năm 2021. Dự buổi

gặp mặt có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí
của tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí trung
ương thường trú tại Lạng Sơn. Tại buổi gặp
mặt, lãnh đạo thành phố Lạng Sơn thông tin
nhanh kết quả tình hình phát triển kinh tế, xã
hội và xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 và
các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của thành
phố. Theo đó, năm 2020, trong 18 chỉ tiêu đề ra
về kinh tế - xã hội, có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt
mục tiêu đề ra; hoàn thành 10 nhóm nhiệm vụ
trọng tâm, trong đó có 6 nhóm hoàn thành xuất
sắc, 4 nhóm hoàn thành tốt. Đảng bộ thành
phố, UBND thành phố Lạng Sơn được Ban
Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đánh giá, xếp
loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2021,
thành phố Lạng Sơn xác định một số nhiệm vụ
trọng tâm, trong đó, tiếp tục thúc đẩy phát triển

và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch; thực
hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng,
kiến trúc, chỉnh trang đô thị; tiếp tục phối hợp
với các ngành để khẩn trương hoàn thành đề
án mở rộng thành phố Lạng Sơn; tăng cường
công tác quản lý đất đai, tiếp tục rà soát, điều
chỉnh cục bộ quy hoạch các khu đất công trên
địa bàn phường, xã… Trên tinh thần thẳng thắn,
cởi mở, lãnh đạo thành phố Lạng Sơn và đại
diện các cơ quan báo chí cùng trao đổi, thảo
luận về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin;
thảo luận về một số nội dung, lĩnh vực cần tiếp
tục thực hiện tuyên truyền trong năm 2021, đặc
biệt là tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm
của thành phố; các giải pháp nhằm thực hiện
tốt hơn nữa quy chế, công tác phối hợp tuyên
truyền giữa Thành ủy, UBND thành phố với các
cơ quan báo chí.

HoÀNG VI
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Hội Văn
học Nghệ thuật
tỉnh Lạng Sơn
vô cùng
thương tiếc
báo tin: Ông
Hồ Tuệ sinh
ngày 17 tháng
1 năm 1931,
thường trú tại
số nhà 18/33
đường Nguyễn
Du, phường
Đông Kinh,
thành phố Lạng

Sơn, là hội viên Chi hội Thơ Hội Văn học
Nghệ thuật Lạng Sơn, do tuổi cao sức yếu
đã từ trần hồi 6 giờ 00 phút ngày 18 tháng
2 năm 2021 (tức ngày 7 tháng Giêng năm
Tân Sửu) tại nhà riêng, hưởng thọ 91 tuổi.

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã
đến phúng viếng và chia buồn cùng gia
quyến. Ông Hồ Tuệ được an táng tại nghĩa
trang gia đình, đường Đèo Giang, phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

TIN BUỒN


