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Cùng dự hội nghị tại điểm
cầu trung tâm có các đồng
chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí

thư Trung ương Đảng, Ủy viên
Trung ương Đảng và đại diện
lãnh đạo các ban, bộ, ngành
Trung ương. Dự hội nghị tại điểm
cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí
Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Văn
Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
đồng chí Hồ Tiến thiệu, Phó Bí
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
cùng các đồng chí lãnh đạo
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ
tỉnh, các đồng chí là Uỷ viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh
đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh cùng các tập thể, cá nhân
điển hình tiên tiến trong thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị. Hội nghị được kết nối
tới các điểm cầu huyện, xã, thị
trấn trên toàn tỉnh.

Báo cáo tóm tắt 5 năm thực
hiện Chỉ thị số 05-CT/TW tại Hội
nghị, đồng chí Nguyễn Trọng
Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung
ương cho biết, sau khi Chỉ thị 05
được Bộ Chính trị ban hành,
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Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Ảnh: TƯ LIỆU

Sáng 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ
kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; triển khai Kết luận số 01-KL/TW
của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Tổng Bí thư Ban Chấp
hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc,
bài bản, đạt hiệu quả cao trong toàn hệ thống chính trị. Việc
triển khai Chỉ thị 05 gắn với tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại
hội XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ
quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biển tích cực trong
nhận thức và hành động. Trong 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ
thị 05 đã được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, chương trình cụ
thể, phát huy được sức lan tỏa, thúc đẩy việc học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trên
mọi mặt của đời sống xã hội; ngày càng đi vào thực chất, dần

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT
5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA

BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XII) VỀ “ĐẨY MẠNH
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,

PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”



trở thành việc làm thường xuyên,
nền nếp, lối sống của các cán bộ,
đảng viên và nhân dân; tạo ra
những chuyến biến tích cực trong
nhận thức và hành động, tạo nên
sức mạnh cộng hưởng, sự đồng
lòng, quyết tâm trong toàn Đảng,
toàn dân, toàn quân thực hiện
thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế -
xã hội, bảo vệ Tổ quốc, đạt nhiều
thành tựu rất quan trọng, khá
toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi
bật, góp phần củng cố niềm tin
của nhân dân đối với Đảng, Nhà
nước và chế độ.

Trong quá trình thực hiện
Chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành,
địa phương đã xác định các khâu
đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện có hiệu
quả: Xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh; xây dựng tổ chức,
bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu
lực, hiệu quả; cải cách hành
chính, xóa bỏ những thủ tục
hành chính rườm rà; xây dựng
bộ quy tắc ứng xử, thực hiện văn
hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử,
văn hóa công sở; xây dựng quy
chế, quy định về việc người
đứng đầu cơ quan, đơn vị, tiếp
dân, đối thoại trực tiếp với dân và
doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt,
giải quyết những phản ánh, kiến
nghị của nhân dân, doanh
nghiệp; chọn những vấn đề bức
xúc, nổi cộm mà nhân dân quan
tâm, tập trung khắc phục, giải
quyết dứt điểm; chỉ đạo thực
hiện quyết liệt công tác đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực, xử lý sai phạm...

Việc thực hiện nêu gương có
chuyển biến tích cực. Nhiều cấp
ủy, cán bộ, đảng viên, người
đứng đầu, nhất là vai trò tiền
phong, gương mẫu của các đồng
chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên
Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương được thực hiện
bằng những việc làm, hành động
cụ thể với phương châm "trên
trước, dưới sau", "trong trước,
ngoài sau", "học tập đi đôi với
làm theo" trên tất cả các phương
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Hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn.
Ảnh: HOÀNG VI

diện, từ tư tưởng chính trị đến đạo đức, lối sống, tự phê bình
và phê bình, trong quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong
công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, lề lối làm việc...
Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong công tác, lối sống xa hoa,
lãng phí gây phản cảm trong xã hội trong cán bộ, đảng viên,
góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;
thúc đẩy việc tự giác nêu gương, đi đầu trong thực hiện nếp
sống văn minh, giản dị, tiết kiệm, cán bộ giữ chức vụ càng cao
càng phải gương mẫu, tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận
thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực
thi các nhiệm vụ chính trị, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng văn
hóa Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng nhấn mạnh: Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ
tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân
dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi
lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đạo đức của Hồ Chí
Minh chính là đạo đức cách mạng, biểu hiện cao nhất là cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phong cách Hồ Chí Minh thể
hiện ở sự giản dị, cầu thị, gần gũi nhân dân, tận trung với
Đảng, tận hiếu với Dân. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc
biệt quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên, phải
xây dựng được nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, lấy người
tốt, việc tốt để giáo dục lẫn nhau, để xây dựng Đảng, xây dựng
con người mới, cuộc sống mới. Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm
rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên,
không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, truớc hết là các
tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên
trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự đất nước, phục
vụ nhân dân.



Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, cả nước đã
đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, với
nhiều cách làm thiết thực, tạo sự chuyển biến,
lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng, toàn xã hội.
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm
theo Bác ngày càng bài bản, chất lượng, việc
rèn luyện, tu dưỡng, rèn luyện gắn với nêu
gương có nhiều chuyển biến tích cực; các cấp
ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, nhất là
ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đã nêu
gương bằng nhiều việc làm cụ thể, gắn học tập
với làm theo. Công tác tuyên truyền với nhiều
cách làm sáng tạo, tạo lan tỏa mạnh mẽ trong
cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm cho tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từng
bước trở thành nền tảng tinh thần của xã hội.

Những kết quả tích cực đó đã góp phần đấu
tranh có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về
tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội
ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ
có phẩm chất vững vàng, tiên phong, gương
mẫu, góp phần xây dựng, phát triển đất nước.
Từ học tập và làm theo Bác, đã xuất hiện nhiều
tấm gương điển hình, thật sự có sức lan tỏa
trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh
thần yêu nước và mong muốn cống hiến, cổ vũ
toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái phấn
đấu vì mục tiêu độc lập gắn liền với chủ nghĩa
xã hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan
nghênh, biểu dương các tập thể, cá nhân điển
hình trong học tập và làm theo Bác, mỗi tập
thể, cá nhân điển hình là những bông hoa đẹp,
đang từng ngày vun đắp tạo ra rừng hoa đẹp
cho đất nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra một số hạn
chế trong thực hiện Chỉ thị 05, đó là công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có lúc, có
nơi chưa quyết liệt, thiếu kịp thời, chưa sát thực
tế, chưa phát huy hết trách nhiệm của người
đứng đầu; việc cam kết tu dưỡng của một bộ
phận cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao; việc
xác định khâu đột phá còn lúng túng, việc phát
hiện các tập thể cá nhân điển hình trong học và
làm theo Bác còn thiếu kịp thời; việc tuyên
truyền còn thiếu thuyết phục; việc đấu tranh với
các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị,
chưa mạnh mẽ, phê bình và tự phê bình còn
qua loa chiếu lệ, tình trạng thiếu tự giác nhận
khuyết điểm còn diễn ra ở nhiều nơi; công tác
kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, còn

thiếu quyết liệt, hiệu quả ngăn ngừa, cảnh báo
chưa cao…

Trong bối cảnh khi tình hình thế giới, trong
nước còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường,
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của
nhân dân ta đứng trước nhiều khó khăn, thách
thức, các thế lực thù địch không ngừng chống
phá sự nghiệp của Đảng, Nhà nước ta, Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp ủy
đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần phát
huy những kết quả đạt được trong những năm
qua, tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các nội
dung trong Kết luận số 01-KL/TW ngày
18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện
Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Chú trọng
quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề học tập,
làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên,
làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của
Bác thật sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật
sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội
nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng phát huy
nội lực, vươn lên; làm cho mỗi cán bộ, đảng
viên thật sự thấm nhuần tư tưởng, đạo đức,
phong cách của Bác, thống nhất tư tưởng hành
động, lời nói và việc làm, hết lòng hết sức
phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; Tạo
chuyển biến mạnh mẽ từ học tập sang làm
theo, hiện thực hóa bằng chương trình hành
động, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện
nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị,
giải quyết có hiệu quả các vấn đề trọng tâm, các
khâu đột phá. Chú trọng nâng cao năng lực
lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nhà
nước pháp quyền XHCN thật sự của nhân dân,
do nhân dân, vì nhân dân. Phát huy vai trò tiền
phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất
là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, nêu
187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5
gương trong tác phong, lời nói, có phương
pháp làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát thực
tiễn, thật sự là người đầy tớ trung thành của
nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, cảnh
tỉnh răn đe; tạo dấu ấn trong xây dựng Đảng,
để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. 

Nhân dịp này, Ban Bí thư trao Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho 136 tập thể và
187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021.

HOÀNG VI
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Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề
tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan

trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và
phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau,
đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu,
nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu
sắc, khoa học. Trong phạm vi bài này, tôi chỉ
xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực
tiễn của Việt Nam. Và cũng chỉ tập trung vào
trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì
sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ
nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để
từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội
ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi
lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời
gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa xã hội
thường được hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa
xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội là
một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế
độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác
nhau, tùy theo thế giới quan và trình độ phát
triển ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Chủ nghĩa
xã hội đề cập ở đây là chủ nghĩa xã hội khoa
học dựa trên học thuyết Mác-Lênin trong thời
đại ngày nay. Vậy thì chúng ta phải định hình
chủ nghĩa xã hội thế nào, và định hướng đi lên
chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với
hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?

Trước đây, khi còn Liên Xô và hệ thống
các nước xã hội chủ nghĩa thế giới thì vấn đề
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dường như
không có gì phải bàn, nó mặc nhiên coi như
đã được khẳng định. Nhưng từ sau khi mô
hình chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và nhiều nước
Đông Âu sụp đổ, cách mạng thế giới lâm vào

thoái trào thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội lại
được đặt ra và trở thành tâm điểm thu hút mọi
sự bàn thảo, thậm chí tranh luận gay gắt. Các
thế lực chống cộng, cơ hội chính trị thì hí
hửng, vui mừng, thừa cơ dấn tới để xuyên tạc,
chống phá. Trong hàng ngũ cách mạng cũng
có người bi quan, dao động, nghi ngờ tính
đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa xã hội, quy
kết nguyên nhân tan rã của Liên Xô và một số
nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu là do sai lầm
của chủ nghĩa Mác-Lênin và sự lựa chọn con
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ đó họ
cho rằng chúng ta đã chọn đường sai, cần
phải đi con đường khác. Có người còn phụ
họa với các luận điệu thù địch, công kích, bài
bác chủ nghĩa xã hội, ca ngợi một chiều chủ
nghĩa tư bản. Thậm chí có người còn sám hối
về một thời đã tin theo chủ nghĩa Mác - Lênin
và con đường xã hội chủ nghĩa! Thực tế có
phải như vậy không? Thực tế có phải hiện nay
chủ nghĩa tư bản, kể cả những nước tư bản
chủ nghĩa già đời vẫn đang phát triển tốt đẹp
không? Có phải Việt Nam chúng ta đã chọn
con đường đi sai không?

Chúng ta thừa nhận rằng, chủ nghĩa tư
bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như
ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành
tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và
phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học-
công nghệ. Nhiều nước tư bản phát triển, trên
cơ sở các điều kiện kinh tế cao và do kết quả
đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân
lao động, đã có những biện pháp điều chỉnh,
hình thành được không ít các chế độ phúc lợi
xã hội tiến bộ hơn so với trước. Từ giữa thập
kỷ 70 và nhất là từ sau khi Liên Xô tan rã, để
thích ứng với điều kiện mới, chủ nghĩa tư bản
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG 

ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Lời BBT: Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021)

và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -
2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung
ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về
chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng
xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.



thế giới đã ra sức tự điều
chỉnh, thúc đẩy các chính
sách "tự do mới" trên quy
mô toàn cầu; và nhờ đó
hiện vẫn còn tiềm năng
phát triển. Tuy nhiên, chủ
nghĩa tư bản vẫn không
thể khắc phục được
những mâu thuẫn cơ bản
vốn có của nó. Các cuộc
khủng hoảng vẫn tiếp tục
diễn ra. Đặc biệt là, năm
2008 - 2009 chúng ta đã
chứng kiến cuộc khủng
hoảng tài chính, suy thoái
kinh tế bắt đầu từ nước
Mỹ, nhanh chóng lan rộng
ra các trung tâm tư bản
chủ nghĩa khác và tác
động đến hầu hết các
nước trên thế giới. Các
nhà nước, các chính phủ
tư sản ở Phương Tây đã
bơm những lượng tiền
khổng lồ để cứu các tập
đoàn kinh tế xuyên quốc
gia, các tổ hợp công
nghiệp, tài chính, ngân
hàng, thị trường chứng
khoán, nhưng không mấy
thành công. Và hôm nay,
chúng ta lại chứng kiến
cuộc khủng hoảng nhiều
mặt, cả về y tế, xã hội lẫn
chính trị, kinh tế đang diễn
ra dưới tác động của đại
dịch COVID-19 và cuộc
Cách mạng công nghiệp
lần thứ tư. Kinh tế suy
thoái đã làm phơi bày sự
thật của những bất công
xã hội trong các xã hội tư
bản chủ nghĩa: đời sống
của đa số dân cư lao động
bị giảm sút nghiêm trọng,
thất nghiệp gia tăng;
khoảng cách giàu - nghèo
ngày càng lớn, làm trầm
trọng thêm những mâu
thuẫn, xung đột giữa các
sắc tộc. Những tình huống
"phát triển xấu", những
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nghịch lý "phản phát triển", từ địa hạt kinh tế - tài chính đã tràn
sang lĩnh vực xã hội, làm bùng nổ các xung đột xã hội, và ở không
ít nơi từ tình huống kinh tế đã trở thành tình huống chính trị với
các làn sóng biểu tình, bãi công, làm rung chuyển cả thể chế. Sự
thật cho thấy, bản thân thị trường tự do của chủ nghĩa tư bản
không thể giúp giải quyết được những khó khăn, và trong nhiều
trường hợp còn gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các nước
nghèo; làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa lao động và tư bản toàn
cầu. Sự thật đó cũng làm phá sản những lý thuyết kinh tế hay mô
hình phát triển vốn xưa nay được coi là thời thượng, được không
ít các chính khách tư sản ca ngợi, được các chuyên gia của họ
coi là tối ưu, hợp lý.

Cùng với khủng hoảng kinh tế - tài chính là khủng hoảng năng
lượng, lương thực, sự cạn kiệt của các nguồn tài nguyên thiên
nhiên, sự suy thoái của môi trường sinh thái,... đang đặt ra những
thách thức vô cùng lớn cho sự tồn tại và phát triển của nhân loại.
Đó là hậu quả của một quá trình phát triển kinh tế - xã hội lấy lợi
nhuận làm mục tiêu tối thượng, coi chiếm hữu của cải và tiêu dùng
vật chất ngày càng tăng làm thước đo văn minh, lấy lợi ích cá
nhân làm trụ cột của xã hội. Đó cũng chính là những đặc trưng
cốt yếu của phương thức sản xuất và tiêu dùng tư bản chủ nghĩa.
Các cuộc khủng hoảng đang diễn ra một lần nữa chứng minh tính
không bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường sinh thái của
nó. Theo nhiều nhà khoa học phân tích, các cuộc khủng hoảng
hiện nay không thể giải quyết được một cách triệt để trong khuôn
khổ của chế độ tư bản chủ nghĩa.

Các phong trào phản kháng xã hội bùng nổ mạnh mẽ tại nhiều
nước tư bản phát triển trong thời gian qua càng làm bộc lộ rõ sự
thật về bản chất của các thể chế chính trị tư bản chủ nghĩa. Thực

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ảnh: TƯ LIỆU



tế là các thiết chế dân
chủ theo công thức "dân
chủ tự do" mà phương
Tây ra sức quảng bá, áp
đặt lên toàn thế giới
không hề bảo đảm để
quyền lực thực sự thuộc
về nhân dân, do nhân
dân và vì nhân dân - yếu
tố bản chất nhất của
dân chủ. Hệ thống
quyền lực đó vẫn chủ
yếu thuộc về thiểu số
giàu có và phục vụ cho
lợi ích của các tập đoàn
tư bản lớn. Một bộ phận
rất nhỏ, thậm chí chỉ là
1% dân số, nhưng lại
chiếm giữ phần lớn của
cải, tư liệu sản xuất,
kiểm soát tới 3/4 nguồn
tài chính, tri thức và các
phương tiện thông tin
đại chúng chủ yếu và do
đó chi phối toàn xã hội.
Đây chính là nguyên
nhân sâu xa dẫn đến
phong trào "99 chống lại
1" diễn ra ở Mỹ đầu năm
2011 và nhanh chóng
lan rộng ở nhiều nước
tư bản. Sự rêu rao bình
đẳng về quyền nhưng
không kèm theo sự bình
đẳng về điều kiện để
thực hiện các quyền đó
đã dẫn đến dân chủ vẫn
chỉ là hình thức, trống
rỗng mà không thực
chất. Trong đời sống
chính trị, một khi quyền
lực của đồng tiền chi
phối thì quyền lực của
nhân dân sẽ bị lấn át. Vì
vậy mà tại các nước tư
bản phát triển, các cuộc
bầu cử được gọi là "tự
do", "dân chủ" dù có thể
thay đổi chính phủ
nhưng không thể thay
đổi được các thế lực
thống trị; đằng sau hệ
thống đa đảng trên thực
tế vẫn là sự chuyên chế
của các tập đoàn tư bản.
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Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt tại phiên bế mạc Đại hội
Ảnh: TƯ LIỆU

Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì
con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên
phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với
tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách
giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân
ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân
văn, chứ không phải cạnh tranh bất công, "cá lớn nuốt cá bé" vì lợi
ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm. Chúng ta cần sự
phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường
sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai, chứ không phải
để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật chất vô hạn độ và
hủy hoại môi trường. Và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà
quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi
ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Phải
chăng những mong ước tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực
của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và nhân dân ta đã lựa chọn và đang
kiên định, kiên trì theo đuổi.

***
Như chúng ta đều biết, nhân dân Việt Nam đã trải qua một quá

trình đấu tranh cách mạng lâu dài, khó khăn, đầy gian khổ hy sinh
để chống lại ách đô hộ và sự xâm lược của thực dân, đế quốc để
bảo vệ nền độc lập dân tộc và chủ quyền thiêng liêng của đất nước,
vì tự do, hạnh phúc của nhân dân với tinh thần "Không có gì quý
hơn Độc lập Tự do".

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là đường lối cơ
bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu
trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bằng kinh nghiệm
thực tiễn phong phú của mình kết hợp với lý luận cách mạng, khoa



học của chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh
đã đưa ra kết luận sâu sắc rằng, chỉ có chủ
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới có
thể giải quyết triệt để vấn đề độc lập cho dân
tộc, mới có thể đem lại cuộc sống tự do, ấm
no và hạnh phúc thực sự cho tất cả mọi
người, cho các dân tộc.

Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá
trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản
Việt Nam luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã
hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản
và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội
là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu
của cách mạng Việt Nam. Năm 1930, trong
Cương lĩnh chính trị của mình, Đảng Cộng
sản Việt Nam đã chủ trương: "Tiến hành cách
mạng dân tộc dân chủ nhân dân do giai cấp
công nhân lãnh đạo, tiến lên chủ nghĩa xã hội,
bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa". Vào
những năm cuối thế kỷ XX, mặc dù trên thế
giới chủ nghĩa xã hội hiện thực đã bị đổ vỡ
một mảng lớn, hệ thống các nước xã hội chủ
nghĩa không còn, phong trào xã hội chủ nghĩa
lâm vào giai đoạn khủng hoảng, thoái trào,
gặp rất nhiều khó khăn, Đảng Cộng sản Việt
Nam vẫn tiếp tục khẳng định: "Đảng và nhân
dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam
theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền
tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí
Minh". Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của
Đảng (tháng 01/2011) trong Cương lĩnh xây
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011),
chúng ta một lần nữa khẳng định: "Đi lên chủ
nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là
sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản
Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp
với xu thế phát triển của lịch sử".

Tuy nhiên, chủ nghĩa xã hội là gì và đi lên
chủ nghĩa xã hội bằng cách nào? Đó là điều
mà chúng ta luôn luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm
tòi, lựa chọn để từng bước hoàn thiện đường
lối, quan điểm và tổ chức thực hiện, làm sao
để vừa theo đúng quy luật chung, vừa phù
hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Trong những năm tiến hành công cuộc
đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và nghiên cứu
lý luận, Đảng Cộng sản Việt Nam từng bước
nhận thức ngày càng đúng đắn hơn, sâu sắc
hơn về chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ đi
lên chủ nghĩa xã hội; từng bước khắc phục
một số quan niệm đơn giản trước đây như:
đồng nhất mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa

xã hội với nhiệm vụ của giai đoạn trước mắt;
nhấn mạnh một chiều quan hệ sản xuất, chế
độ phân phối bình quân, không thấy đầy đủ
yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất trong
thời kỳ quá độ, không thừa nhận sự tồn tại
của các thành phần kinh tế; đồng nhất kinh tế
thị trường với chủ nghĩa tư bản; đồng nhất
nhà nước pháp quyền với nhà nước tư sản...

Cho đến nay, mặc dù vẫn còn một số vấn
đề cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, nhưng
chúng ta đã hình thành nhận thức tổng quát:
Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt
Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội
dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh
tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất
hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp;
có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân
tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do,
hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện;
các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình
đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau
cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì
nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có
quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước
trên thế giới.

Để thực hiện được mục tiêu đó, chúng ta
phải: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức;
Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa; Xây dựng nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con
người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện
tiến bộ và công bằng xã hội; Bảo đảm vững
chắc quốc phòng và an ninh quốc gia, trật tự
an toàn xã hội; Thực hiện đường lối đối ngoại
độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa,
hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, chủ
động và tích cực hội nhập quốc tế; Xây dựng
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy ý chí
và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết
hợp với sức mạnh thời đại; Xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững
mạnh toàn diện.

Càng đi vào chỉ đạo thực tiễn, Đảng ta
càng nhận thức được rằng, quá độ lên chủ
nghĩa xã hội là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng
khó khăn và phức tạp, vì nó phải tạo sự biến
đổi sâu sắc về chất trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống xã hội. Việt Nam đi lên chủ nghĩa
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xã hội từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ
qua chế độ tư bản chủ nghĩa, lực lượng sản
xuất rất thấp, lại trải qua mấy chục năm chiến
tranh, hậu quả rất nặng nề; các thế lực thù
địch thường xuyên tìm cách phá hoại cho nên
lại càng khó khăn, phức tạp, nhất thiết phải
trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều
bước đi, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã
hội đan xen nhau, có sự đấu tranh giữa cái cũ
và cái mới. Nói bỏ qua chế độ tư bản chủ
nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc
lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư tật
xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không
phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ
không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị
văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời
kỳ phát triển chủ nghĩa tư bản. Đương nhiên,
việc kế thừa những thành tựu này phải có
chọn lọc trên quan điểm khoa học, phát triển.

Đưa ra quan niệm phát triển kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một
đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của
Đảng ta, là thành quả lý luận quan trọng qua
35 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát
từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc
kinh nghiệm của thế giới. Theo nhận thức của
chúng ta, kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa là nền kinh tế thị trường hiện đại,
hội nhập quốc tế, vận hành đầy đủ, đồng bộ
theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự
quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo;
bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm
mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh. Đó là một kiểu kinh
tế thị trường mới trong lịch sử phát triển của
kinh tế thị trường; một kiểu tổ chức kinh tế
vừa tuân theo những quy luật của kinh tế thị
trường vừa dựa trên cơ sở và được dẫn dắt,
chi phối bởi các nguyên tắc và bản chất của
chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên cả ba mặt: Sở
hữu, tổ chức quản lý và phân phối. Đây không
phải là nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa
và cũng chưa phải là nền kinh tế thị trường xã
hội chủ nghĩa đầy đủ (vì nước ta còn đang
trong thời kỳ quá độ).

Trong nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa có nhiều hình thức sở hữu,
nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần
kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ
phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế,
bình đẳng trước pháp luật cùng phát triển lâu
dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Trong

đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; kinh
tế tập thể, kinh tế hợp tác không ngừng được
củng cố và phát triển; kinh tế tư nhân là một
động lực quan trọng của nền kinh tế; kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích
phát triển phù hợp với chiến lược, quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội. Quan hệ phân phối
bảo đảm công bằng và tạo động lực cho phát
triển; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo
kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời
theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực
khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh
xã hội, phúc lợi xã hội. Nhà nước quản lý nền
kinh tế bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch,
kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất để
định hướng, điều tiết, thúc đẩy phát triển kinh
tế - xã hội.

Một đặc trưng cơ bản, một thuộc tính quan
trọng của định hướng xã hội chủ nghĩa trong
kinh tế thị trường ở Việt Nam là phải gắn kinh
tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với
chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi
với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay
trong từng bước, từng chính sách và trong
suốt quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa là:
không chờ đến khi kinh tế đạt tới trình độ phát
triển cao rồi mới thực hiện tiến bộ và công
bằng xã hội, càng không "hy sinh" tiến bộ và
công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng
kinh tế đơn thuần. Trái lại, mỗi chính sách kinh
tế đều phải hướng tới mục tiêu phát triển xã
hội; mỗi chính sách xã hội phải nhằm tạo ra
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế; khuyến
khích làm giàu hợp pháp phải đi đôi với xóa
đói, giảm nghèo bền vững, chăm sóc những
người có công, những người có hoàn cảnh
khó khăn. Đây là một yêu cầu có tính nguyên
tắc để bảo đảm sự phát triển lành mạnh, bền
vững, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần
của xã hội, sức mạnh nội sinh, động lực phát
triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; xác định
phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng
trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội là
một định hướng căn bản của quá trình xây
dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nền văn
hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, một nền văn
hóa thống nhất trong đa dạng, dựa trên các
giá trị tiến bộ, nhân văn; chủ nghĩa Mác -
Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ
đạo trong đời sống tinh thần xã hội, kế thừa
và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp
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của tất cả các dân tộc trong nước, tiếp thu
những thành tựu, tinh hoa văn hóa nhân loại,
phấn đấu xây dựng một xã hội văn minh, lành
mạnh vì lợi ích chân chính và phẩm giá con
người, với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực,
lối sống và thẩm mỹ ngày càng cao. Chúng ta
xác định: Con người giữ vị trí trung tâm trong
chiến lược phát triển; phát triển văn hóa, xây
dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động
lực của công cuộc đổi mới; phát triển giáo dục
- đào tạo và khoa học - công nghệ là quốc
sách hàng đầu; bảo vệ môi trường là một
trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí để
phát triển bền vững; xây dựng gia đình hạnh
phúc, tiến bộ làm tế bào lành mạnh, vững
chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là
tiêu chí của tiến bộ, văn minh.

Xã hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng
tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền
tảng lợi ích chung của toàn xã hội hài hòa với
lợi ích chính đáng của con người, khác hẳn về
chất so với các xã hội cạnh tranh để chiếm
đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe
nhóm, do đó cần và có điều kiện để xây dựng
sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng
xã hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa,
mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân
dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống
nhất về mục tiêu và lợi ích; mọi đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật và hoạt động của
Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy
hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn
đấu. Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng
quát là Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và
nhân dân làm chủ. Dân chủ là bản chất của
chế độ xã hội chủ nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa
là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa
xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ
nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về
nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài
của cách mạng Việt Nam. Chúng ta chủ
trương không ngừng phát huy dân chủ, xây
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân
dân, trên cơ sở liên minh giữa công nhân,
nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt
Nam lãnh đạo. Nhà nước đại diện cho quyền
làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ
chức thực hiện đường lối của Đảng; có cơ chế
để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp
và dân chủ đại diện trên các lĩnh vực của đời
sống xã hội, tham gia quản lý xã hội. Chúng ta
nhận thức rằng, nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa về bản chất khác với nhà nước
pháp quyền tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới
chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công
cụ bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp
tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ xã hội
chủ nghĩa là công cụ thể hiện và thực hiện
quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm và bảo
vệ lợi ích của đại đa số nhân dân. Thông qua
thực thi pháp luật, Nhà nước bảo đảm các
điều kiện để nhân dân là chủ thể của quyền
lực chính trị, thực hiện chuyên chính với mọi
hành động xâm hại lợi ích của Tổ quốc và
nhân dân. Đồng thời, chúng ta xác định: Đại
đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh và
là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm
thắng lợi bền vững của sự nghiệp cách mạng
ở Việt Nam; không ngừng thúc đẩy sự bình
đẳng và đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Nhận thức sâu sắc sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản là nhân tố quyết định thắng lợi của
công cuộc đổi mới và bảo đảm cho đất nước
phát triển theo đúng định hướng xã hội chủ
nghĩa, chúng ta đặc biệt chú trọng công tác
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm
vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với
Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng
sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp
công nhân Việt Nam; Đảng ra đời, tồn tại và
phát triển là vì lợi ích của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của cả dân tộc. Khi
Đảng cầm quyền, lãnh đạo cả dân tộc, được
toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo
của mình và do đó Đảng là đội tiên phong của
giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của nhân dân lao động và của cả dân
tộc Việt Nam. Nói như vậy không có nghĩa là
hạ thấp bản chất giai cấp của Đảng, mà là thể
hiện sự nhận thức bản chất giai cấp của Đảng
một cách sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, vì giai cấp
công nhân là giai cấp có lợi ích thống nhất với
lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc.
Đảng ta kiên trì lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và
tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng
và kim chỉ nam cho hành động cách mạng, lấy
tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ
bản. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến
lược, các định hướng về chính sách và chủ
trương lớn; bằng công tác tuyên truyền,
thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám
sát và bằng hành động gương mẫu của đảng
viên; thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ. Ý
thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền
là tham nhũng, quan liêu, thoái hóa v.v..., nhất
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là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng
Cộng sản Việt Nam đặt ra yêu cầu phải
thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu
tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá
nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí,
thoái hóa v.v... trong nội bộ Đảng và trong toàn
bộ hệ thống chính trị.

Công cuộc đổi mới, trong đó có việc phát
triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa đã thực sự đem lại những thay đổi to
lớn, rất tốt đẹp cho đất nước trong 35 năm qua.

Trước Đổi mới (năm 1986), Việt Nam vốn
là một nước nghèo lại bị chiến tranh tàn phá
rất nặng nề, để lại những hậu quả hết sức to
lớn cả về người, về của và môi trường sinh
thái. Tôi chỉ nêu thí dụ, cho đến nay vẫn có
hàng triệu người chịu các bệnh hiểm nghèo
và hàng trăm ngàn trẻ em bị dị tật bẩm sinh
bởi tác động của chất độc da cam/dioxin do
quân đội Mỹ sử dụng trong thời gian chiến
tranh ở Việt Nam. Theo các chuyên gia, phải
mất đến hơn 100 năm nữa Việt Nam mới có
thể dọn sạch hết bom mìn còn sót lại sau
chiến tranh. Sau chiến tranh, Mỹ và phương
Tây đã áp đặt cấm vận kinh tế với Việt Nam
trong suốt gần 20 năm. Tình hình khu vực và
quốc tế cũng diễn biến phức tạp, gây nhiều
bất lợi cho chúng ta. Lương thực, hàng hóa
nhu yếu phẩm hết sức thiếu thốn, đời sống
nhân dân hết sức khó khăn, khoảng 3/4 dân
số sống dưới mức nghèo khổ.

Nhờ thực hiện đường lối đổi mới, nền
kinh tế bắt đầu phát triển và phát triển liên tục
với tốc độ tương đối cao trong suốt 35 năm
qua với mức tăng trưởng trung bình khoảng
7% mỗi năm. Quy mô GDP không ngừng
được mở rộng, năm 2020 đạt 342,7 tỉ đô la
Mỹ (USD), trở thành nền kinh tế lớn thứ tư
trong ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người
tăng khoảng 17 lần, lên mức 3.512 USD; Việt
Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập
thấp từ năm 2008. Từ một nước bị thiếu
lương thực triền miên, đến nay Việt Nam
không những đã bảo đảm được an ninh lương
thực mà còn trở thành một nước xuất khẩu
gạo và nhiều nông sản khác đứng hàng đầu
thế giới. Công nghiệp phát triển khá nhanh, tỉ
trọng công nghiệp và dịch vụ liên tục tăng và
hiện nay chiếm khoảng 85% GDP. Tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, năm 2020
đạt trên 540 tỉ USD, trong đó kim ngạch xuất
khẩu đạt trên 280 tỉ USD. Dự trữ ngoại hối
tăng mạnh, đạt 100 tỉ USD vào năm 2020.

Đầu tư nước ngoài tăng nhanh, đăng ký đạt
gần 395 tỉ USD vào cuối năm 2020. Về cơ cấu
nền kinh tế xét trên phương diện quan hệ sở
hữu, tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam
hiện nay gồm khoảng 27% từ kinh tế nhà
nước, 4% từ kinh tế tập thể, 30% từ kinh tế
hộ, 10% từ kinh tế tư nhân trong nước và 20%
từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Hiện dân số của Việt Nam là hơn 97 triệu
người, gồm 54 dân tộc anh em, trong đó hơn
60% số dân sống ở nông thôn. Phát triển kinh
tế đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng
khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm 80
và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân.
Tỉ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm
khoảng 1,5%; giảm từ 58% năm 1993 xuống
còn 5,8% năm 2016 theo chuẩn nghèo của
Chính phủ và dưới 3% năm 2020 theo chuẩn
nghèo đa chiều (tiêu chí cao hơn trước). Đến
nay, hơn 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới;
hầu hết các xã nông thôn đều có đường ô tô
đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, trường
tiểu học và trung học cơ sở, trạm y tế và điện
thoại. Trong khi chưa có điều kiện để bảo đảm
giáo dục miễn phí cho mọi người ở tất cả các
cấp, Việt Nam tập trung hoàn thành xóa mù
chữ, phổ cập giáo dục tiểu học vào năm 2000
và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm
2010; số sinh viên đại học, cao đẳng tăng gần
17 lần trong 35 năm qua. Hiện nay, Việt Nam
có 95% người lớn biết đọc, biết viết. Trong khi
chưa thực hiện được việc bảo đảm cung cấp
dịch vụ y tế miễn phí cho toàn dân, Việt Nam
tập trung vào việc tăng cường y tế phòng
ngừa, phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ các đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều dịch
bệnh vốn phổ biến trước đây đã được khống
chế thành công. Người nghèo, trẻ em dưới 6
tuổi và người cao tuổi được cấp bảo hiểm y
tế miễn phí. Tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em và
tỉ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm gần 3 lần. Tuổi
thọ trung bình của dân cư tăng từ 62 tuổi năm
1990 lên 73,7 tuổi năm 2020. Cũng nhờ kinh
tế có bước phát triển nên chúng ta đã có điều
kiện để chăm sóc tốt hơn những người có
công, phụng dưỡng các Bà Mẹ Việt Nam Anh
hùng, chăm lo cho phần mộ của các liệt sĩ đã
hy sinh cho Tổ quốc. Đời sống văn hóa cũng
được cải thiện đáng kể; sinh hoạt văn hóa
phát triển phong phú, đa dạng. Hiện Việt Nam
có khoảng 70% dân số sử dụng Internet, là
một trong những nước có tốc độ phát triển
công nghệ tin học cao nhất thế giới. Liên hợp
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quốc đã công nhận Việt Nam là một trong
những nước đi đầu trong việc hiện thực hóa
các Mục tiêu Thiên niên kỷ. Năm 2019, chỉ số
phát triển con người (HDI) của Việt Nam đạt
mức 0,704, thuộc nhóm nước có HDI cao của
thế giới, nhất là so với các nước có cùng trình
độ phát triển.

Như vậy, có thể nói, việc thực hiện đường
lối đổi mới đã đem lại những chuyển biến rõ
rệt, hết sức sâu sắc và tích cực ở Việt Nam:
kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được
tăng cường; nghèo đói giảm nhanh, liên tục;
đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn
đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn
định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối
ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được
mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng
cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh
đạo của Đảng được củng cố. Tổng kết 20
năm đổi mới, Đại hội Đảng lần thứ X (năm
2006) đã nhận định, sự nghiệp đổi mới đã
giành được "những thành tựu to lớn có ý
nghĩa lịch sử". Trên thực tế, xét trên nhiều
phương diện, người dân Việt Nam ngày nay
đang có các điều kiện sống tốt hơn so với bất
cứ thời kỳ nào trước đây. Đó là một trong
những lý do giải thích vì sao sự nghiệp đổi
mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng
và lãnh đạo được toàn dân Việt Nam đồng
tình, hưởng ứng và tích cực phấn đấu thực
hiện. Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam
đã chứng minh rằng, phát triển theo định
hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu
quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết
được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với
các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát
triển kinh tế. Những kết quả, thành tích đặc
biệt đạt được của Việt Nam trong bối cảnh đại
dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu
bắt đầu từ đầu năm 2020 được nhân dân và
bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, thể
hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa
ở nước ta. Mới đây, Đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng một lần nữa lại khẳng
định và nhấn mạnh: "Qua 35 năm tiến hành
công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi
mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được
hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa.
Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn,
có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn

diện hơn so với những năm trước đổi mới.
Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể
nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được
cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như
ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm
kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một
quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua
nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn
quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn,
phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn
Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại;
đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn,
sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố
hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam. Cương lĩnh chính trị của
Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn
dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh
toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền
tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa trong giai đoạn mới" (Văn kiện Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nhà xuất
bản chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021,
trang 25 - 26).

Bên cạnh những thành tựu, mặt tích cực là
cơ bản, chúng ta cũng còn không ít khuyết điểm,
hạn chế và đang phải đối mặt với những thách
thức mới trong quá trình phát triển đất nước.

Về kinh tế, chất lượng tăng trưởng, sức
cạnh tranh còn thấp, thiếu bền vững; kết cấu
hạ tầng thiếu đồng bộ; hiệu quả và năng lực
của nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh
nghiệp nhà nước còn hạn chế; môi trường bị
ô nhiễm tại nhiều nơi; công tác quản lý, điều
tiết thị trường còn nhiều bất cập. Trong khi đó,
sự cạnh tranh đang diễn ra ngày càng quyết
liệt trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập
quốc tế.

Về xã hội, khoảng cách giàu nghèo gia
tăng; chất lượng giáo dục, chăm sóc y tế và
nhiều dịch vụ công ích khác còn không ít hạn
chế; văn hóa, đạo đức xã hội có mặt xuống
cấp; tội phạm và các tệ nạn xã hội diễn biến
phức tạp. Đặc biệt, tình trạng tham nhũng,
lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị và
đạo đức, lối sống vẫn diễn ra trong một bộ
phận cán bộ, đảng viên. Trong khi đó, các thế
lực xấu, thù địch lại luôn tìm mọi thủ đoạn để
can thiệp, chống phá, gây mất ổn định, thực
hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm xóa
bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
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Đảng ta nhận thức rằng, hiện nay Việt
Nam đang trong quá trình xây dựng, quá độ
lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ quá độ,
các nhân tố xã hội chủ nghĩa được hình
thành, xác lập và phát triển đan xen, cạnh
tranh với các nhân tố phi xã hội chủ nghĩa,
gồm cả các nhân tố tư bản chủ nghĩa trên một
số lĩnh vực. Sự đan xen, cạnh tranh này càng
phức tạp và quyết liệt trong điều kiện cơ chế
thị trường và mở cửa, hội nhập quốc tế. Bên
cạnh các mặt thành tựu, tích cực, sẽ luôn có
những mặt tiêu cực, thách thức cần được
xem xét một cách tỉnh táo và xử lý một cách
kịp thời, hiệu quả. Đó là cuộc đấu tranh rất
gay go, gian khổ, đòi hỏi phải có tầm nhìn
mới, bản lĩnh mới và sức sáng tạo mới. Đi lên
theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một quá
trình không ngừng củng cố, tăng cường, phát
huy các nhân tố xã hội chủ nghĩa để các nhân
tố đó ngày càng chi phối, áp đảo và chiến
thắng. Thành công hay thất bại là phụ thuộc
trước hết vào sự đúng đắn của đường lối, bản
lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến
đấu của Đảng.

Hiện nay, chúng ta đang tiếp tục đẩy
mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại
nền kinh tế theo hướng chú trọng hơn chất
lượng và tăng tính bền vững với các khâu đột
phá là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển,
trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát
triển nguồn nhân lực, trước hết là nguồn nhân
lực chất lượng cao; xây dựng kết cấu hạ tầng
đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội (Văn
kiện Đại hội XIII, tập 2, trang 337 - 338). Về
xã hội, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh công tác
giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng y
tế, giáo dục và các dịch vụ công ích khác,
nâng cao hơn nữa đời sống văn hóa cho nhân
dân. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang
ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh với quyết tâm ngăn
chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ
phận cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện tốt hơn
nữa các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng,
nhằm làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà
nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ
vững bản chất cách mạng, nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cả lý luận và thực tiễn đều cho thấy, xây
dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã

hội mới về chất, hoàn toàn không hề đơn
giản, dễ dàng. Đây là cả một sự nghiệp sáng
tạo vĩ đại, đầy thử thách, khó khăn, một sự
nghiệp tự giác, liên tục, hướng đích lâu dài,
không thể nóng vội. Vì vậy, bên cạnh việc xác
định chủ trương, đường lối đúng, bảo đảm vai
trò lãnh đạo của Đảng, phải phát huy mạnh
mẽ vai trò sáng tạo, sự ủng hộ và tham gia
tích cực của nhân dân. Nhân dân tiếp nhận,
ủng hộ và nhiệt tình tham gia thực hiện đường
lối của Đảng vì thấy đường lối đó đáp ứng
đúng yêu cầu, nguyện vọng của mình. Sức
mạnh nhân dân là cội nguồn sâu xa của thắng
lợi, của phát triển.

Mặt khác, Đảng lãnh đạo và cầm quyền,
trong khi xác định phương hướng chính trị và
đề ra quyết sách, không thể chỉ xuất phát từ
thực tiễn của đất nước và dân tộc mình, mà
còn phải nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm
từ thực tiễn của thế giới và thời đại. Trong thế
giới toàn cầu hóa như hiện nay, sự phát triển
của mỗi quốc gia - dân tộc không thể biệt lập,
đứng bên ngoài những tác động của thế giới
và thời đại, của thời cuộc và cục diện của nó.
Chính vì vậy, chúng ta phải chủ động và tích
cực hội nhập quốc tế, thực hiện đường lối đối
ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và
phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các
quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập
chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp
vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng,
cùng có lợi.

Và điều hết sức quan trọng là phải luôn
luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư
tưởng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin -
học thuyết khoa học và cách mạng của giai
cấp công nhân và quần chúng lao động. Tính
khoa học và cách mạng triệt để của chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là
những giá trị bền vững, đã và đang được
những người cách mạng theo đuổi và thực
hiện. Nó sẽ còn tiếp tục phát triển và có sức
sống trong thực tiễn cách mạng cũng như
trong thực tiễn phát triển của khoa học.
Chúng ta cần tiếp thu, bổ sung một cách có
chọn lọc trên tinh thần phê phán và sáng tạo
những thành tựu mới nhất về tư tưởng và
khoa học để chủ nghĩa, học thuyết của chúng
ta luôn luôn tươi mới, luôn luôn được tiếp
thêm sinh lực mới, mang hơi thở của thời
đại, không rơi vào xơ cứng, trì trệ, lạc hậu so
với cuộc sống./.
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Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Lạng Sơn là đơn vị đầu tiên trên địa bàn
tỉnh tiếp nhận công dân trở về từ Trung

Quốc cách ly từ đầu tháng 2 năm 2020 (tức
ngày 3/2/2020) đến nay đã hơn một năm. Được
biết, ngay từ những ngày đầu tiên xuất hiện dịch
bệnh Covid-19, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt
rất nghiêm túc, chỉ đạo của cấp trên, xây dựng
kế hoạch nhanh chóng, cụ thể, phân công cắt
cử từng cá nhân phụ trách nhiệm vụ chống dịch
với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Tại
cơ sở cách ly của đơn vị đã diễn ra rất nhiều câu
chuyện cảm động, ấm áp tình người, thế nhưng
phải đến thời điểm này, khi đợt dịch lần thứ tư
trên cả nước bùng phát mạnh mẽ tôi mới có dịp
đến đây trực tiếp gặp gỡ công dân cách ly. 

Thấy tôi đỗ xe trước cổng, một đồng chí
chiến sĩ gác cổng đứng cách tôi hai mét lên
tiếng hỏi: “Chị cần gặp ai và có việc gì không ạ?
Đây là khu cách ly công dân nếu chị không có
nhiệm vụ thì không được phép vào đơn vị!”. Sau
khi nghe tôi trình bày có hẹn với thủ trưởng đơn
vị thì một chiến sĩ đeo phù hiệu quân y bước ra

cổng xịt khử khuẩn và kiểm tra thân nhiệt cho
tôi, sau đó hướng dẫn tôi khai báo y tế và vào
báo cáo chỉ huy đơn vị có người cần gặp. Sự
nhiệt tình gần gũi lẫn trang nghiêm của đơn vị
quân đội là những gì tôi cảm nhận được. Dọc
hai bên đường là hệ thống các bảng biển với
những câu khẩu hiệu “Đảng bộ trung đoàn 123
quyết tâm xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”, “Tất
cả vì sức khỏe bộ đội”, “Lương y như từ mẫu”...
Đi sâu vào phía trong đơn vị, các dãy phòng làm
việc và các dãy nhà ở của cán bộ, chiến sĩ, giờ
đây đã được ngăn cách với khu vực cách ly
dành cho công dân bằng hàng rào mềm và hàng
rào sắt; lực lượng y tế, công an và cán bộ chiến
sĩ làm nhiệm vụ phục vụ công dân cách ly được
bố trí riêng lẻ; đồng thời đơn vị còn bố trí phòng
cách ly tạm thời cho người nghi nhiễm. 

Vừa đi tôi vừa nghĩ đến công việc hàng
ngày của các y bác sĩ mặc bộ quần áo bảo hộ
ướt đẫm mồ hôi cùng cán bộ chiến sĩ Trung
đoàn 123 vất vả dưới cái nắng như thiêu như
đốt, làm việc như con thoi đi từng phòng ở của
công dân kiểm tra sức khỏe và thăm hỏi động
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Ký của NGọC HằNG

Là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc với đường biên giới dài giáp với Trung Quốc,
ngay từ đầu năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ tại nước láng giềng, Lạng Sơn
đã trở thành một trong những điểm nóng với nguy cơ tiềm ẩn lây lan dịch bệnh rất cao.
Trước tình hình đó, tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo quyết liệt, nghiêm cẩn mọi phương án phòng
chống dịch bệnh, tuân thủ và áp dụng có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Thủ tướng
Chính phủ dựa theo tình hình thực tế tại địa phương, tất cả các chốt chặn tại cửa khẩu, lối
mòn biên giới nhanh chóng được thành lập tạo thành “tấm lá chắn”, kiên quyết không để
dịch bệnh xâm nhập qua biên giới. Tất cả các đối tượng là công dân từ Trung Quốc trở về
đều được chính quyền địa phương giang rộng vòng tay tiếp đón, được chăm sóc chu đáo,
tận tình, đảm bảo sức khỏe tốt tại các cơ sở cách ly trước khi trở về gia đình. 

Năm 2020 toàn tỉnh chỉ có duy nhất 4 ca nhiễm Covid-19, từ đầu tháng 5 năm 2021 đến
đầu tháng 7 năm 2021 ghi nhận 110 ca nhiễm, trong đó 84 người đã được điều trị khỏi, 2.787
công dân đã hoàn thành cách ly, số công dân từ các khu công nghiệp đã hoàn thành cách
ly trước đó trở về địa phương tiếp tục được cách ly tại các cơ sở và theo dõi sức khỏe theo
đúng quy định. Đến thời điểm này nhiều cơ sở cách ly dã chiến thành lập trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn đã được dỡ bỏ, một số hoạt động dịch vụ thiết yếu được nới lỏng để thực hiện
“mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, cuộc sống Nhân dân tạm trở lại những
ngày bình yên với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp trong cuộc chiến
cam go, khốc liệt cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. 



viên tinh thần, tìm hiểu
hoàn cảnh của dân.
Ngoài sân, các chiến sĩ
đang miệt mài, chăm chỉ
dọn dẹp những hộp cơm
canh và các loại rác thải
để đúng nơi quy định
chờ đem đi xử lý. 

Đồng chí Cao Xuân
Đoàn, Trung đoàn
Trưởng Trung đoàn 123
cho biết, vào trung tuần
tháng Năm vừa qua, đợt
dịch thứ tư bùng phát
trên cả nước (cuối tháng
4 năm 2021) và lây lan
rất nhanh, diễn biến hết
sức phức tạp, theo sự
chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban
Chỉ đạo Quốc gia và Bộ
Quốc phòng, các khu
cách ly tập trung đều
phải giãn cách theo quy
định, khoảng cách của
các giường nằm tối thiểu
là từ 2 mét trở lên, do vậy
Trung đoàn 123 cơ sở
cách ly số 1, phường
Hoàng Văn Thụ, thành
phố Lạng Sơn tiếp nhận
công dân theo đúng
khoảng cách như đã
hướng dẫn, hai cơ sở
cách ly số 2 và số 3 trực
thuộc đơn vị tại Đồng
Bành và Chiến Thắng,
huyện Chi Lăng đang
tiếp nhận từ 450 đến 480
người nay giảm xuống
chỉ còn có thể tiếp nhận
được gần 300 công dân
tại mỗi cơ sở.

Song song với công
cuộc chống dịch giai
đoạn mới, cán bộ chiến
sĩ đơn vị phân tán đi
khắp nơi để thực hiện
nhiệm vụ, đặc biệt Trung
đoàn vẫn đang tăng
cường 60 đồng chí cán
bộ chiến sĩ lên biên giới
cùng với lực lượng biên
phòng làm nhiệm vụ
ngăn chặn người xuất
nhập cảnh trái phép tại
các đường mòn, lối mở
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Khu vực cách ly tại Trung đoàn 123

tại một số các đồn chốt thuộc huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập từ
ngày 19/5/2021. Từ đầu năm 2020 đến đầu tháng 7 năm 2021, đơn vị
đã tiếp nhận và cách ly hơn 17.384 công dân, 16.963 công dân đã hoàn
thành cách ly. Tất cả các công dân hoàn thành cách ly đều được xét
nghiệm 3 lần âm tính (theo quy định mới) trước khi rời khỏi đơn vị, sức
khỏe tốt, đơn vị còn lại 421 công dân đang cách ly tại 2 cơ sở đóng
quân trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Tôi theo chân đồng chí Nguyễn Công Hạnh, Chủ nhiệm Quân y của
Trung đoàn cùng các cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa đi kiểm tra sức
khỏe công dân. Ở cửa mỗi dãy nhà sẽ có chiến sĩ thay phiên nhau túc
trực để kịp thời đáp ứng nguyện vọng của công dân cách ly và xử lý
nhanh tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bên trong những dãy nhà vắng
lặng này là những căn phòng rộng rãi, thoáng mát, ngăn nắp, sạch sẽ.
Nhìn thấy chúng tôi các công dân nhanh chóng ngồi ngay ngắn, nghiêm
chỉnh phía cuối giường đợi bác sĩ gọi đến tên hỏi thăm sức khỏe và đo
thân nhiệt. Qua theo dõi, tôi nhận thấy bác sĩ Hạnh rất nhẹ nhàng, ân
cần, nhắc nhở bà con phải chấp hành nghiêm thông điệp 5K: “Đeo Khẩu
trang thường xuyên - Khử khuẩn sát khuẩn tay nhanh, rửa tay bằng xà
phòng - Giữ khoảng cách tối thiểu 2m - Không tập trung đông người -
Khai báo y tế trung thực”, tạo cho bà con cảm giác yên tâm và hiểu thêm
về ý nghĩa từng câu từng chữ mà bấy lâu nay họ vẫn còn mơ hồ. Anh
cũng không quên nhắc nhở bà con ăn ở sạch sẽ bỏ rác đúng nơi quy
định và chấp hành nghiêm túc các nội quy trong khu cách ly.

Rời khỏi phòng ở của công dân, các đồng chí tiếp tục di chuyển đến
hội trường, nơi mà những công dân đã cách ly được 20 ngày đang tập
trung chờ lấy kết quả xét nghiệm lần 3. Các đồng chí bác sĩ, quân y, cán
bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nhanh chóng tiến hành thăm khám, kiểm
tra sức khỏe lần cuối và ghi lại thông tin vào giấy chứng nhận hoàn thành
thời gian cách ly để lưu hồ sơ. Tại đây, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Công
Hạnh, Chủ nhiệm Quân y dặn dò tỉ mỉ, hướng dẫn công dân trước khi rời
khỏi khu cách ly, luôn luôn đeo khẩu trang; giữ khoảng cách khi đi tàu xe,
máy bay... để bảo vệ bản thân trong quá trình di chuyển về địa phương;
đặc biệt, phải nhớ rõ biển số tàu xe, giờ khởi hành, số người đi trên xe



cùng mình, ghi đầy đủ vào
giấy di chuyển thời gian
đi; trong quá trình di
chuyển lên xuống xe qua
các trạm dừng đỗ, khi về
đến địa phương phải khai
báo với địa phương xuất
trình giấy chứng nhận
hoàn thành cách ly và
giấy xét nghiệm 3 lần âm
tính; về tới gia đình vẫn
phải tự cách ly tại nhà
thêm 7 ngày, nếu thấy có
biểu hiện ho, sốt, đau rát
họng, đắng miệng... phải
kịp thời báo ngay với cơ
sở y tế địa phương để
được hướng dẫn cách ly
theo dõi sức khỏe. Sau
khi hoàn tất nhiệm vụ,
Thiếu tá Nguyễn Công
Hạnh tiếp tục chia sẻ: “Để
đảm bảo nơi ăn ở sinh
hoạt phù hợp với từng đối
tượng tôi đã cùng các cán
bộ tham mưu cho Đảng
ủy Chỉ huy Trung đoàn bố
trí nơi ở tốt hơn cho công
dân nữ đặc biệt là những
người già, trẻ em, phụ nữ
có thai được bố trí tại các
phòng ở điều kiện sinh
hoạt tốt hơn có nhà tắm
nhà vệ sinh khép kín.
Được sự đồng ý của thủ
trưởng đơn vị, chúng tôi
bố trí riêng dãy nhà hai
tầng mới xây dựng năm
2019 ở phía cuối của đơn
vị ưu tiên dành cho các
công dân nữ cách ly, có
đầy đủ nhà tắm, nhà vệ
sinh khép kín còn lại 6 dãy
nhà của 3 Đại đội từ cổng
đơn vị đi lên dành cho tất
cả số công dân nam”. 

Qua quá trình thăm
hỏi tôi được biết, toàn bộ
công dân về cách ly tại
đây đều là những người
đang sinh sống, lao động
và học tập tại Trung Quốc
trở về, nhưng số người
có điều kiện kinh tế khá
giả là rất ít, phần lớn là
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Thiếu tá Nguyễn Công Hạnh kiểm tra sức khỏe cho công dân
tại cơ sở cách ly

những người dân thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không
có việc làm, thu nhập không ổn định vượt biên trái phép để đi làm thuê,
sau đó bị lực lượng công an Trung Quốc bắt giam và trao trả về nước.
Về đây cách ly mỗi người dân được bố trí nơi ăn ở sinh hoạt sạch sẽ,
thoáng mát, ngăn nắp, gọn gàng và đầy đủ tiện nghi. Ngoài việc cung
cấp đầy đủ vật dụng sinh hoạt từ chăn màn, giường, chiếu, quạt mát
đơn vị còn chu đáo trang bị cả ti vi cho công dân giải trí, nắm bắt tin tức
xã hội trong suốt ba tuần cách ly. 

Người đầu tiên tôi gặp là anh Lò Văn Sỏi, dân tộc Thái, sinh năm
1990, có dáng vẻ gầy gò, khắc khổ, nước da ngăm đen, quê ở Bản
Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Anh và vợ sang Phúc Kiến,
Trung Quốc làm thuê từ tháng 11 năm 2020 với thu nhập khoảng 2000
đến 3000 nhân dân tệ một tháng. Đến tháng 3 năm 2021, do tình hình
dịch bệnh diễn biến phức tạp, công an Trung Quốc tiến hành truy lùng,
rà soát những người nhập cư bất hợp pháp và giam giữ 35 ngày sau
đó trả về Việt Nam theo đường cửa khẩu Chi Ma, được các cán bộ
chiến sĩ Biên phòng tiếp nhận, anh Sỏi được đưa về cách ly tại đơn vị
vào ngày 3/6/2021. Lò Văn Sỏi ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi đã rất hối hận
vì trót vượt biên trái phép. Trong 35 ngày tạm giam tại Trung Quốc, mỗi
ngày tôi phải đóng thêm khoảng 120 nghìn tiền Việt chi phí ăn ở, mà
mỗi bữa họ chỉ cho ăn đúng một bát cơm trắng với củ cải xào, không
đủ no, phải ngủ trên nền đất mà không có chăn chiếu gì, khổ sở lắm!
Cả hai vợ chồng tôi cùng đi làm, những mong kiếm được một khoản
để lo cho con cái ăn học vậy mà chi phí đi lại, nộp phạt đã hết cả. Được
trở về Việt Nam và cách ly tại đơn vị chúng tôi như được cứu sống.
Các cán bộ chiến sĩ ở đây rất nhiệt tình, cởi mở, gần gũi, ngày nào cũng
đến kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt và động viên. Ở đây cơ sở vật
chất đầy đủ đảm bảo tiện nghi, bữa ăn ngon, đủ chất dinh dưỡng, các
phòng ở lại còn có cả ti vi để xem, khiến chúng tôi được an ủi phần
nào. Khoảng thời gian bị đối xử tệ bạc nơi xứ người tôi không muốn
nhớ lại nữa. Hai mươi mốt ngày qua sống giữa sự bao bọc, quan tâm
của các cán bộ, chiến sĩ tôi cảm thấy vô cùng biết ơn, như được trở về
nhà mình. Giờ đây tôi chỉ muốn mau chóng trở về quê hương đoàn tụ
với các con, với gia đình!”. Tôi không biết nói gì thêm, chỉ biết động viên



anh sớm vượt qua khó
khăn.

Người thứ hai tôi
gặp là chị Phàn Gia Linh
sinh năm 1996, cũng quê
ở huyện Phong Thổ, tỉnh
Lai Châu, sang Trung
Quốc làm nghề cá. Gia
đình ba thế hệ chung
sống, hai vợ chồng anh
chị, hai đứa con, bố mẹ
chồng đã già yếu và
người anh trai không có
công ăn việc làm, cả gia
đình chị chỉ trông chờ
vào thửa ruộng trên núi
cao cách nhà 2 kilômét,
gánh nặng cơm áo đổ
dồn lên vai anh chị. Tết
năm 2020, trận mưa đá
ào ào trút xuống khiến
ngôi nhà vốn dĩ đã xập
xệ, xuống cấp của gia
đình bị sập mái mà số
tiền thiện nguyện ít ỏi
nhận được không thấm
tháp là bao, anh chị phải
vay mượn thêm bên
ngoài với lãi suất cao để
sửa sang lại căn nhà.
Cũng trong năm đó mẹ
chồng chị bị tai biến liệt
nửa người, bố chồng từ
lâu bị liệt một chân. Khó
khăn chồng chất, chị
quyết định vay thêm một
khoản tiền rồi vượt biên
trái phép sang Trung
Quốc làm thuê. Éo le
thêm, vừa làm quen với
công việc được một
tháng, chẳng may chị bị
đau tay, công việc bỏ dở,
sau đó chị bị bắt giam.
Đã chẳng mang được
đồng nào về mà chị Linh
còn ôm thêm một khoản
nợ lớn không biết bao
giờ mới trả được. 

Người thứ ba tôi gặp
là em Trần Thị Phương
Ly, sinh năm 2005 tại Cà
Mau, bố mẹ ly hôn từ
sớm, em sống với ông bà
từ nhỏ. Do ông bà sức
khỏe yếu nên Ly phải bỏ
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Các chiến sĩ chuẩn bị suất ăn cho công dân

dở việc học để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Tháng 6 năm 2020 vì nhẹ
dạ, cả tin Ly bị lừa bán sang Trung Quốc, sau tám tháng em bị chính
quyền địa phương bắt giam. Em cho biết: “Những ngày cách ly tại đơn
vị em thấy rất vui và ấm áp, em sẽ không bao giờ quên những tình cảm
của các bác, các chú, các anh chiến sĩ tại đơn vị dành cho em. Em sẽ cố
gắng chăm sóc ông bà, trở thành một công dân có ích cho xã hội!”.

Những công dân hiền lành lương thiện, một phần vì hoàn cảnh khó
khăn, một phần vì trình độ dân trí thấp mà kéo theo bao hệ lụy, họ liều
mình vượt biên trái phép, đi làm thuê làm mướn để kiếm tìm vận may,
nhưng cuộc sống chẳng những không được cải thiện chỉ thấy bóng tối
kéo dài thêm. Hi vọng rằng, các công dân ấy có ý thức trách nhiệm hơn
với bản thân, với xã hội, tình trạng vượt biên trái phép không còn diễn
ra nữa.

Tôi chợt nhớ đến những cái thở dài đầy trăn trở của đồng chí Trung
tá Cao Xuân Đoàn, Trung đoàn Trưởng trong cuộc gặp gỡ với nhóm
phóng viên chúng tôi tại đơn vị vào một chiều đông năm ngoái. Dưới
ánh điện chập chờn, bên chiếc bàn đá ngoài khuôn viên, chúng tôi chúc
mừng những thành tích của đơn vị đã đạt được trong năm qua thì thấy
trên gương mặt của đồng chí Cao Xuân Đoàn bỗng trở nên suy tư, thấp
thoáng lo âu, giọng đồng chí chùng xuống: “Tất cả những người lính
chúng tôi đều đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, bất kể nhiệm vụ nào được
các cấp chính quyền giao phó chúng tôi đều quyết tâm hoàn thành.
Được sự quan tâm, ghi nhận động viên của chỉ huy các cấp, chính
quyền địa phương, sự tin yêu tín nhiệm của Nhân dân là nguồn động
viên lớn để chúng tôi hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thành
tích đối với chúng tôi không quan trọng bằng cuộc sống bình yên của
Nhân dân. Thế nhưng các đồng chí thấy đấy, dịch bệnh mới chỉ bùng
phát trong một thời gian ngắn đã tiêu tốn rất nhiều ngân sách quốc gia,
theo chỉ đạo của Chính phủ, bắt đầu từ tháng 9 năm 2020 chúng tôi bắt
đầu áp dụng thu phí đối với công dân cách ly, mà đa phần công dân đều
là những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn thì họ lấy
đâu ra tiền để nộp. Đây là một bài toán khó đối với anh em chúng tôi...”.
Ngay từ đầu năm 2020, tập thể đơn vị, nhiều cá nhân vinh dự được Chỉ
huy các cấp, UNBD tỉnh Lạng Sơn trao tặng Giấy khen, Bằng khen với
rất nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; đặc biệt là Bằng khen của



UBND tỉnh cho tập thể, các cá nhân có thành
tích xuất sắc tiêu biểu trong triển khai thực hiện
phòng, chống dịch Covid-19; ngày 30/6/2020
đồng chí Trung tá Cao Xuân Đoàn, thủ trưởng
của đơn vị vinh dự đứng trong hàng ngũ 100
cán bộ, chiến sĩ được vinh danh toàn quân nhận
Bằng khen tại chương trình “Vinh quang nơi
tuyến đầu” do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân
dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng tổ chức tại thủ
đô Hà Nội nhằm tôn vinh những thành tựu nổi
bật và những đóng góp của các cấp, các ngành,
tập thể và cá nhân trong công tác phòng chống
đại dịch Covid-19...

Rồi, những vướng mắc cũng dần được giải
quyết, trong suốt thời gian qua, đội ngũ y bác sĩ,
quân y, các chiến sĩ tại đơn vị đã dạn dày kinh
nghiệm trong công tác phòng chống dịch, làm
việc trên tinh thần tận tụy, nghiêm túc, nhiệt tình,
tuyệt đối không, chủ quan lơ là. Đơn vị cũng đã
kịp thời xử lý các tình huống ngoài ý muốn nhất
là các đối tượng tội phạm có tiền án tiền sự,
nghiện ma túy, công dân nước ngoài... vào cách
ly rất phức tạp, vẫn còn có những công dân
không muốn nộp phí tiền ăn họ luôn trông chờ
sự đãi ngộ của Nhà nước trong việc đóng phí.
Còn đối với những công dân có hoàn cảnh, khó
khăn, đặc biệt khó khăn chỉ cần khai báo trung
thực, xuất trình chứng minh thư, sổ hộ khẩu,
chứng nhận hộ nghèo sẽ được đơn vị báo cáo
lên cấp trên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch giải
quyết, hỗ trợ, thậm chí miễn toàn bộ chi phí.

Thiếu tá Nguyễn Công Hạnh, Chủ nhiệm
Quân y là người là người phụ trách điều hành,
giám sát y tế của cả ba cơ sở cách ly của đơn
vị và phối hợp với các cơ quan có liên quan như
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, cán bộ phụ trách
lấy mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Dù công việc đã có kế hoạch cụ thể nhưng anh
luôn cẩn thận nhắc lại trước một ngày để các
đơn vị điều người đến lấy mẫu xét nghiệm kịp
thời và phun khử khuẩn hàng tuần toàn bộ khu
cách ly. Tất cả mọi người ra vào đơn vị, đặc biệt
là xe chở rác thải khi đến và sau khi rời khỏi khu
cách ly đều được phun khử khuẩn. Hàng tuần
đồng chí Hạnh cùng với đồng chí Trung đoàn
Trưởng xuống từng cơ sở kiểm tra, giải quyết
công việc, đồng thời động viên tinh thần anh em,
cán bộ chiến sĩ tại cơ sở, đặc biệt anh luôn có
mặt trong những trường hợp cấp bách cần phải
giải quyết về y tế. 

Vừa thực hiện công tác phòng chống dịch,
vừa chăm sóc sức khỏe cho các chiến sĩ và công
dân cách ly, Thiếu tá Nguyễn Công Hạnh lúc nào
cũng tất bật, bận rộn, thậm chí rất nhiều ngày
qua không về nhà nhưng anh vẫn luôn giữ vững
tinh thần lạc quan: “Cứ mỗi một đợt dịch bùng

phát thì chúng tôi lại quen với việc không về nhà,
một tháng, hai tháng không về nhà cũng là
chuyện bình thường. Anh em trong đơn vị cũng
vui vẻ động viên, bảo ban nhau cùng cố gắng,
hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ an toàn cho mình,
cho gia đình mình và xã hội. Đồng chí Cao Xuân
Đoàn thủ trưởng đơn vị đã gần hai tháng nay
chưa được về nhà, mà cả gia đình sống trong
tâm dịch Hữu Lũng chắc hẳn là anh rất lo lắng.
Ngày nào tôi cũng thấy đồng chí gọi điện về nhà
hỏi thăm động viên vợ con, nhắc nhở các con
phải giúp đỡ, động viên, yêu thương mẹ thật
nhiều khi bố vắng nhà. Tại đơn vị, đồng chí vẫn
luôn quan tâm hỏi han, động viên anh em hoàn
thành tốt nhiệm vụ, đồng thời giải quyết, điều
hành rất nhiều đầu công việc của cơ quan. Còn
tôi, khoảng hơn một tháng nay chưa về nhà dù
gia đình cách đơn vị không xa. Tuy rất nhớ vợ
và nhớ cô con gái nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn nhìn
thấy nhau qua điện thoại mỗi ngày. Được sự ủng
hộ, động viên từ hậu phương vững chắc, gia
đình khỏe mạnh là động lực giúp tôi thêm vững
tâm để hoàn thành nhiệm vụ. Đời binh nghiệp là
thế, chúng tôi xác định sẵn tâm thế là phải xa gia
đình, ưu tiên nhiệm vụ lên hàng đầu vì Đảng, vì
đất nước, vì sự bình yên cho Nhân dân. Những
người công dân cách ly tại đây họ rất cần chúng
tôi quan tâm, động viên, ở đây có quá nhiều
trường hợp khó khăn cần được giúp đỡ!”.

Những người dân vượt biên trái phép chỉ
nghĩ đến cái lợi kiếm tiền trước mắt mà không
nghĩ đến hậu quả. Rất nhiều trường hợp công
dân vượt biên trái phép đi làm thuê tâm sự bị
chủ xưởng bóc lột sức lao động, bị đánh đập,
bắt nhốt, ở nơi đất khách quê người, không
người thân, không có giấy tờ tùy thân, rồi lại khổ
sở, vật vã trả về nước với nguy cơ tiềm ẩn
nhiễm dịch rất cao. Thiếu tá Nguyễn Công Hạnh
cho biết thêm: “Đã có rất nhiều trường hợp trở
đi trở lại lại đơn vị cách ly đến mấy lần. Chúng
tôi thường xuyên quan tâm, động viên tư vấn
tâm lý, khuyên nhủ để mọi người hiểu được hệ
lụy từ việc vượt biên trái phép để họ không tái
phạm nữa. Cứ thử tính sơ sơ mỗi lần công dân
bị bắt giam tại Trung Quốc, cả chi phí đi lại, ăn
ở, nộp phạt, riêng bộ quần áo chống dịch đã là
300 ngàn đồng tổng cộng mất khoảng 20 triệu
đồng, chưa tính chi phí cách ly sau khi về nước
thì với mỗi người dân lao động hoàn cảnh khó
khăn đó là một con số không hề nhỏ. Hơn nữa
chỉ riêng một bộ đồ chống dịch đã là 300 ngàn
chưa tính các thiết bị y tế khác, thì ngân sách
Nhà nước phải bỏ ra bao nhiêu khi số lượng ca
nhiễm bệnh, dân cách ly ngày càng tăng, đó là
con số mà chúng ta không thể kiểm soát nổi.
Mong là người dân hiểu được khó khăn trong
công tác phòng chống dịch và có ý thức hơn!”. 
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Dù chỉ tiếp xúc với đồng chí Hạnh, Chủ
nhiệm Quân y của đơn vị qua hai buổi làm việc,
nhưng dường như tôi đã hiểu rất rõ về con người
anh, thật đúng với câu “lương y như từ mẫu”,
không chỉ có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng,
qua hai mươi tám năm gắn bó với công tác quân
y, anh đã chăm lo sức khỏe cho rất nhiều các
cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị quân đội, người bác
sĩ vừa có tâm, vừa có đức, gần dân, yêu thương
người bệnh như người thân của mình. Bất kể khi
nào thấy chiến sĩ hay công dân có biểu hiện đau
mỏi là các anh có mặt ngay lập tức, tận tình thăm
khám sức khỏe, cấp thuốc cho bà con. Chẳng
dễ gì để chúng ta tin tưởng, tâm sự, trải lòng với
một ai đó thế nhưng với Thiếu tá Nguyễn Công
Hạnh và các công dân dường như chẳng có
khoảng cách nào giữa họ, tất cả các hoàn cảnh
đặc biệt, nguyện vọng của người dân trong khu
vực cách ly anh đều nắm và hiểu rõ hoàn cảnh
của từng người. Chính vì vậy khi cùng anh đi
thăm khám tôi thấy người dân ai cũng muốn trò
chuyện với anh, họ đã tôn trọng, quý mến và tin
tưởng anh rất nhiều. 

Khu vực bếp ăn của đơn vị là nơi phục vụ,
cung cấp cho bà con những bữa cơm ngon, đầy
đủ dinh dưỡng trong hai mươi mốt ngày cách ly
để có một sức khỏe tốt trước khi về với gia đình.
Chúng tôi đến đây đúng lúc các chiến sĩ đang
thực hiện nhiệm vụ chia từng suất cơm cho
công dân, mỗi suất cơm đầy đặn thơm phức đủ
chất dinh dưỡng gồm sườn chiên, thịt xào rau
củ, đậu rán, rau luộc, canh mồng tơi trông thật
bắt mắt. Anh chàng chiến sĩ trẻ Mã Tổng Thống
chia sẻ: “Hàng ngày chúng em dậy sớm từ năm
giờ sáng, tập luyện thể thao sau đó chuẩn bị
chia đồ ăn sáng cho dân. Bữa sáng đơn vị đặt
đồ ăn theo yêu cầu của dân. Bữa trưa chuẩn bị
từ 9 giờ sáng, thực đơn gồm 4 món mặn được
thay đổi theo ngày, không trùng lặp, từ 10 giờ
30  đến 11 giờ sáng thì chúng em phát cơm
trưa. Khoảng hơn 13 giờ chiều chúng em quét
sân, vệ sinh bếp ăn, chuẩn bị thức ăn, đến 16
giờ bắt đầu phát cơm cho công dân. Tuy những
ngày qua, thời tiết rất nóng nực nhưng đã quen
với công việc hậu cần, chúng em không hề cảm
thấy vất vả, chỉ mong công dân có đầy đủ dinh
dưỡng, sức khỏe đảm bảo, sớm ngày trở về với
gia đình”. 

Từ ngày 16/5/2021, khi biết thông tin cơ sở
cách ly số 1 tại đơn vị tiếp tục tiếp nhận công
dân về cách ly tại Trung đoàn, một số cơ quan
ban ngành, đoàn thể, tổ chức thiện nguyện đã
đến động viên chia sẻ và ủng hộ một số tiền, vật
phẩm phục vụ công dân cách ly. Sự quan tâm
của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan,
đơn vị, các cá nhân, tổ chức thiện nguyện chính

là món quà ý nghĩa, khích lệ, động viên tinh thần
những người chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Từ ngày 16/6 đến ngày 24/6/2021, từng đợt
công dân hoàn thành cách ly tại đơn vị lần lượt
được trao trả về địa phương. Dưới ánh nắng hè
rực rỡ, tôi thấy những giọt mồ hôi đong đầy
hạnh phúc của các chiến sĩ áo xanh, áo trắng.
Những ánh mắt lấp lánh, nụ cười rạng rỡ sau
lớp khẩu trang, những lời cảm ơn chân tình, sự
bịn rịn và lời chào quyến luyến của công dân
dành cho các chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ rồi ngay
ngắn xếp hàng ra về, hẳn là họ đã được sống
với “những tháng ngày không quên” và “không
có ai bị bỏ lại phía sau”. Các cán bộ, chiến sĩ
Trung đoàn 123 lại tiếp tục chặng đường mới
trong cuộc chiến dài chống lại kẻ thù nguy hiểm
không mang súng “Covid-19”, đồng thời hoàn
thành tốt rất nhiều nhiệm vụ chính của đơn vị,
lập những chiến công thầm lặng trong công
cuộc gìn giữ, bảo vệ Tổ quốc, an ninh chính trị,
trật tự xã hội, mang lại bình yên cho cuộc sống
của Nhân dân.

*Tên các công dân thực hiện phỏng vấn trong bài
viết đã được thay đổi

Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp
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Theo lịch sử Trung đoàn 123, đơn vị
đóng quân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn từ
tháng 4 năm 1978 đến nay. Trong cuộc chiến
tranh biên giới phía Bắc (tháng 2 năm 1979),
đơn vị đã trực tiếp tham gia chiến đấu bảo
vệ biên giới của Tổ quốc với vai trò chủ lực
và vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba;
nhiều tập thể cá nhân được tặng thưởng
Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen
các loại vì đã có nhiều đóng góp trong cuộc
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc năm 1979...

Chức năng nhiệm vụ của đơn vị hiện
nay là: huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tổ
chức huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật,
giáo dục chính trị cho lực lượng thường trực,
quân nhân dự bị, bồi dưỡng kiến thức Quốc
phòng & An ninh cho đối tượng 3, huấn luyện
chuyển loại chuyên nghiệp quân sự; xây
dựng nền nếp chính quy, tham gia công tác
dân vận xóa đói giảm nghèo, giúp dân phát
triển kinh tế…



Tôi đến bếp ăn 0
đồng một ngày giữa
tháng Sáu. Chỉ có

tiếng ve râm ran trên
những con đường vắng
người qua lại. Những
cửa hàng hiệu đóng cửa
im lìm. Từng nhà đóng
cửa để trốn tránh cái oi
nắng hay vì trốn dịch tôi
cũng không rõ. Theo lời
chị Nguyễn Tố Nga, Bí
thư Huyện đoàn Hữu
Lũng chỉ đường qua điện
thoại cuối cùng tôi cũng
đến nơi mà các chị đang
có mặt, đó là khu bếp ăn
của Trường Tiểu học I thị
trấn Hữu Lũng nằm sâu
trong ngõ 145, đường
Xương Giang. 

Lúc này mới 14 giờ
chiều nhưng các thành
viên trong bếp ăn đã có
mặt để chuẩn bị bữa tối.
Tiếp tôi ngay trên bàn còn
ngổn ngang những
nguyên liệu thực phẩm
đã được sơ chế. Chị Nga
hồ hởi chia sẻ: “Hiện nay
bếp có 25 thành viên
được chia làm ba tổ để
phân công công việc. Mỗi
ngày bếp nấu để phục vụ
hàng trăm suất ăn nên
đầu công việc rất nhiều.
Rất may được các anh
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Bếp lửa NẤU NHỮNG
YÊU THƯƠNG

Ký của LINH Sa

Trời vẫn nắng và nóng. Không gian vắng lặng như tấm thảm vô hình bao trùm lên tất cả.
Trên những con đường quốc lộ lớn tấp nập xe cộ lưu thông giờ đây thi thoảng mới có một
chiếc xe tải gắn biển hỗ trợ tiêu thụ nông sản ậm ì chạy qua. Người ta nhìn theo bỗng rùng
mình khi tưởng tượng nó sắp bị cái nắng nóng làm tan rữa ra ngay trên mặt đường.Thời tiết
khắc nghiệt là thế nhưng cuộc chiến của Nhân dân huyện Hữu Lũng với đại dịch Covid-19
cũng chưa bớt “nóng” cho đến giờ phút này. Sự hối hả, nghiêm túc để chạy đua với dịch
bệnh đã và đang được mỗi người thực hiện từng ngày. Có một nơi sự hối hả, nồng nhiệt hơn
bao giờ hết mà tôi đã được chứng kiến giữa tâm dịch của Hữu Lũng hôm nay đó là bếp ăn 0
đồng của Đoàn thanh niên tình nguyện huyện Hữu Lũng.

Các tình nguyện viên đang chuẩn bị suất ăn tại bếp ăn 0 đồng

chị em cùng chung tay giúp đỡ nên công việc rất suôn sẻ cho đến hiện
tại”. Tôi nhìn quanh, thấy các chị, các cô mỗi người một việc. Người
nhặt rau, đóng nước, người đứng bếp xào nấu, sắp đũa chia bát... Nhìn
những đôi tay tỉ mỉ, lặng lẽ nhưng rất thuần thục trong công việc, dưới
hơi nóng từ mái tôn phả xuống ướt đẫm lưng áo khiến tôi không khỏi
cảm động.

Bếp ăn do Đoàn thanh niên tổ chức chính thức hoạt động từ ngày
12 tháng 5 năm 2021 đến nay đã hơn một tháng. Ban đầu bếp phối
hợp với một số cá nhân đứng lên làm thiện nguyện thực hiện nhưng
khi đi vào thực tiễn hoạt động bếp cần một đơn vị đứng lên quản lý,
báo cáo về tài chính cũng như đảm bảo an toàn và tổ chức hoạt động



ổn định. Chị Nga đã đề xuất với Ban Chỉ đạo
phòng chống dịch của huyện để Đoàn thanh
niên đứng lên với vai trò quản lý và tổ chức thực
hiện. Khi được hỏi về những khó khăn ngày đầu
vận hành một bếp ăn, chị Nga nhớ lại: “Ban đầu
bếp ăn không có một nguồn quỹ nào để đi vào
hoạt động. Trong thời gian cao điểm chống dịch
toàn huyện thực hiện giãn cách toàn xã hội thì
việc các tình nguyện viên đến tham gia vận
hành bếp ăn là cả một vấn đề. Tuy nhiên thông
qua nhiều kênh, sự lan tỏa lời kêu gọi ủng hộ
bếp ăn của Đoàn thanh niên đã được rất nhiều
cá nhân, tổ chức hưởng ứng cả về vật chất và
tinh thần”. 

Kể từ đầu tháng 5 năm 2021, huyện Hữu
Lũng ghi nhận những ca bệnh dương tính với
Covid-19 đầu tiên trước khi bước vào giai đoạn
các ca nhiễm liên tục tăng cao thời gian ngắn
sau đó. Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Ủy ban
nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định
số 1054/QĐ-UBND về việc giãn cách xã hội
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Hữu Lũng. Việc giãn cách xã hội là quyết định
kịp thời, quyết liệt nhằm chặn đứng đà phát triển
của dịch bệnh có nguy cơ tăng cao. Tuy nhiên
những thách thức mà Ban Chỉ đạo cũng như
người dân toàn huyện phải giải quyết đó là
nhiệm vụ điều trị các bệnh nhân F0 tại Trung
tâm Y tế huyện sau thay vì di chuyển về Hà Nội
như trước đây. Bên cạnh đó việc truy vết đưa
các F1 đi cách ly tập trung tại các cơ sở trên địa
bàn. Tại các cửa ngõ và các tuyến đường huyết
mạch của huyện, các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ
đã lập chốt kiểm soát người và phương tiện qua
lại trên địa bàn huyện. Tất cả trên mọi mặt trận,
mọi cá nhân đều bước vào một giai đoạn khó
khăn nhằm kiềm chế và kiểm soát được dịch lan
rộng ra địa bàn.

Nhìn thấy được nỗi vất vả và khó khăn ấy,
bếp ăn tình nguyện của Đoàn thanh niên ngày
càng phát huy được tính tích cực, sự thiết thực
cùng các đơn vị đang chống dịch. Bếp ăn đã liên
tục nhận được sự tài trợ đóng góp của các nhà
hảo tâm, các mạnh thường quân và nhân dân
trong và ngoài huyện với tổng số tiền lên đến
hàng trăm triệu đồng cùng với những hiện vật là
lương thực, thực phẩm phục vụ cho bữa ăn
hàng ngày. Đã nhiều lần người ta truyền tay
nhau những đoạn clip, những bức ảnh về những
bà cụ chống gậy ra ủng hộ gạo, mì tôm cho các
đơn vị chống dịch, hay hình ảnh bát canh cua,
chai nước chanh mát lạnh của một chị gái khéo
tay và có tấm lòng cao đẹp đem tặng cho các
chiến sĩ trực chốt vào giữa trưa nắng nóng.
Những con người có tấm lòng cao đẹp đó không
ở đâu xa mà nó ở ngay gần mỗi chúng ta. Chỉ
khi đất nước, quê hương gặp khó khăn thì nó lại
hiện lên rạng ngời. Rạng ngời như chính nụ
cười của các chị, các mẹ trước mặt tôi lúc này.

Trong bếp ăn nghi ngút khói lửa và hơi nóng
trên những chiếc chảo lớn, tôi vẫn nhận ra
khuôn mặt tươi tắn sau lớp đồ bảo hộ. Chị Hứa
Thị Nga đang mải miết với một chảo lớn món
chả viên chiên đang chập chờn ánh lửa. Nhìn
những viên chả vàng rụm thơm nức mũi và đẹp
mắt, chị bảo: “Nhà chị bán hàng ăn cho lái xe và
khách trên đường quốc lộ 1A. Dịch đến, toàn
huyện đều phong tỏa nên nhà hàng cũng tạm
thời đóng cửa, có thời gian rảnh rỗi lại có sẵn
nghề bếp núc trong tay nên khi nghe lời kêu gọi
của Huyện đoàn chị đã tham gia ngay từ những
ngày đầu. Đứng bên cạnh chị Nga là chị Hoàng
Thị Thu Hằng, một giáo viên công tác tại xã Cai
Kinh, đang mải miết với món thịt băm ngũ sắc
bắt mắt. Chị bảo từ khi có dịch, các trường học
trên địa bàn được nghỉ nên các cô cũng không
phải lên lớp nên có thời gian đến hỗ trợ. Tôi có
dịp nhìn quanh căn bếp với đầy đủ dụng cụ nấu
ăn được bày biện ngăn nắp và sạch sẽ của khu
nấu ăn bán trú trường tiểu học. Âm thanh réo ù
ù của quạt công suất lớn, tiếng réo của bếp ga
công nghiệp, tiếng xào nấu trên bếp vang lên
đều đều. Nhìn các chị chăm chú với công việc
đang dở dang của mình mà tôi thấy mình như
cảm nhận được sự nhiệt thành và một tình cảm
lớn lao với quê hương từ những con người này.

Cũng theo lời chị Nga, Bí thư Huyện đoàn,
các thành viên trong bếp ăn không đơn thuần là
sự góp mặt của các đoàn viên thanh niên mà có
sự đóng góp công sức của nhiều người làm
công việc khác nhau và có đến hai phần ba là
các cô giáo. Tôi khá ngạc nhiên về chi tiết này,
ngày thường người ta quý trọng các cô giáo
đứng trên bục giảng bao nhiêu thì nay trở về
cuộc sống đời thường, khi quê hương cần thì
họ sẵn sàng chung tay, trở thành những đầu bếp
không ngại khó khăn khi đó không phải là nghề
quen thuộc của mình. Tôi để ý trong những
người tham gia nấu ăn có một bác gái đứng tuổi
hơn cả. Ấy là bác Hoàng Thị Tam, sinh năm
1964 nhà ở xã Đồng Tân, làm nghề thu mua
nông sản tự do, khi nghe lời kêu gọi của Đoàn
thanh niên cần người có thể đứng bếp nấu ăn
bác liền tham gia ngay. Trong các thành viên của
bếp có con gái bác là chị Nguyễn Thị Tuyết
Phượng là Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Đồng
Tân cũng góp mặt vào việc tình nguyện này. Tôi
hỏi chị Phượng khi vừa làm công tác ở xã, vừa
tham gia nấu ăn tình nguyện vậy thì gia đình có
thông cảm không? Chị cười đáp lại: “Chị mới
xây dựng gia đình được nửa năm, chưa có em
bé nên vấn đề chăm sóc con cái chưa phải lo
đến. Hơn nữa mình là một thanh niên, lại là Phó
Bí thư cần phải tích cực tham các hoạt động để
chung tay hành động giúp đỡ bà con giảm bớt
khó khăn trong đợt dịch này. Cũng may chồng
chị cũng cảm thông và động viên chị cố gắng
hơn trong công việc vì cộng đồng nên cũng yên
lòng phần nào”.
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Theo chân chị Nga chuẩn bị những chiếc
hộp đựng cơm có in lô gô bếp ăn tình nguyện
làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường. Tôi
hỏi: “Cho đến bây giờ các chị có phải đối mặt
với nhiều khó khăn hay không?”. Chị khẽ đáp:
“Khó khăn thì không có nhiều, chỉ có điều là sự
lo lắng cũng là chủ yếu. Bếp nấu có ngày cao
điểm lên đến 405 suất ăn, như ngày hôm nay
cũng hơn 200 suất. Cái lo lắng nhất đó là vấn
đề an toàn thực phẩm cho mọi người bởi vì một
số thực phẩm nếu trực tiếp đi mua sẽ hiểu biết
rõ về nguồn gốc nhưng một số thực phẩm mà
bà con ủng hộ thì khó kiểm soát. Dẫu biết rằng
đó là tấm lòng thơm thảo của mọi người gửi
gắm nhưng mức độ an toàn thì chính người ủng
hộ nhiều khi cũng không nắm được. Vậy nên
hàng tuần đều có cán bộ của Trung tâm Y tế đến
kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
cho bếp ăn để mọi người có thể yên tâm về bữa
cơm của mình.

Hiện tại huyện Hữu Lũng thực hiện cách ly
tập trung và điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại
các điểm là Trường Cao đẳng nghề nông lâm
Đông Bắc, Trường Dân tộc nội trú Hữu Lũng, Ủy
ban nhân dân xã Sơn Hà cùng với các chốt kiểm
soát dịch tại các trọng điểm giao thông. Tổng
cộng trung bình mỗi ngày bếp ăn 0 đồng đã
phục vụ được gần 300 suất ăn miễn phí cho tất
cả các đối tượng. Để làm được điều ấy là cả một
sự nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ nấu
ăn mà họ vẫn đang miệt mài trước mắt tôi. Dù
không có bất cứ một khoản thù lao hay trợ cấp
nào nhưng tôi đã thấy mồ hôi đẫm áo từng con
người, họ vẫn không ngại làm công việc mà chỉ
xuất phát từ hai chữ thiện tâm. Nói như chị Nga
Bí thư Huyện đoàn thì thật là may. May vì có các
cô các chị dù khó khăn đến mấy cũng không
nghỉ ngày nào. Thật may vì các cô các chị giữ
được sức khỏe thật tốt, để đem những sẻ chia,
thương yêu đồng bào của mọi người đến với
quê hương của mình.

Tôi cứ ấn tượng mãi về hình ảnh hai cha
con người cựu chiến binh khệ nệ bê những hộp
cơm nóng hổi tới cho mọi người, đó là chú Công
Xuân Hùng từng là một chiến sĩ biên phòng.
Chú bảo thời trai trẻ chú là người lính đã đặt
chân đến hầu hết những Đồn Biên phòng của
tỉnh Lạng Sơn. Khi trở về quê hương, chú mở
cửa hàng làm bánh kẹo ở khu Na Đâu. Khi nghe
lời kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay duy
trì bếp ăn cho các bệnh nhân và đơn vị chống
dịch. Chú liền nhận công việc nấu cơm tại nhà
mà không lấy bất cứ khỏan chi phí nào. Chú bảo
nhà chú có phương tiện thích hợp để nấu cơm
với số lượng lớn có thời điểm nấu đến 60 đến
70 cân gạo một ngày. Chú lại cho xe vận chuyển
tới các đơn vị, sẵn sàng tài trợ xe, xăng và công
sức của mình. Đã không làm thì thôi, khi làm thì
sẽ hết mình đến nơi đến chốn không tính toán.
Tôi nhận ra ở chú có một sức mạnh và lòng

nhiệt huyết mãnh liệt của một người lính trong
chú vẫn chưa vơi đi chút nào. Chú bảo với tôi,
đây là một công việc rất thiết thực với mọi
người. Nhưng một mình sẽ khó có thể làm
được, mỗi người giúp một tay thì sẽ làm được.
Thằng em, con trai chú đang là sinh viên, nghỉ
hè chú cho nó theo lái xe đưa cơm luôn. Chú
vừa nói vừa chỉ về phía cậu con trai đang ngồi
cười hiền trước cửa xe ngoài cổng.

Thời gian chầm chậm trôi về cuối ngày. Cái
nóng bức dường như chưa hề giảm đi một chút
nào. Phía trong nhà những món ăn đã lần lượt
được bày lên khay rất gọn gàng, ngon mắt. Tôi
nhìn lên tấm biển ghi những món ăn trong thực
đơn. Chị Nga bảo trong mỗi suất cơm luôn có
khoảng bốn món chính, rau xanh, cơm trắng,
nước canh. Như ngày hôm nay còn có thêm chè
đỗ đen được đóng hộp cẩn thận trong khẩu
phần ăn của từng người. Đảm bảo mỗi suất ăn
từ 25 đến 30 nghìn đồng. Nhìn những hộp cơm
xinh xắn, thơm ngon đầy màu sắc được đóng
vào túi cẩn thận với những số lượng được ghi
rõ ràng bên ngoài. Mới thấy tinh thần và trách
nhiệm của một tập thể đoàn kết lớn lao đến và
hiệu quả đến như thế nào. Tôi chắc chắn rằng
ở phía bên kia những người dân nhận được
suất cơm mà các chị gửi tới sẽ rất cảm kích và
biết ơn người làm ra nó. Như chị Nga kể, đã có
một bệnh nhân sau cách ly trở về cảm kích với
tấm lòng và tinh thần tương ái của bếp ăn đem
lại đã gửi tặng một con lợn quay để bếp mang
đến cho mọi người. Như thế mới thấy được tấm
lòng của nhân dân ta bao đời nay vẫn chưa hề
phai nhạt đi chút nào.

Khi những suất cơm đã được xếp ngay
ngắn lên xe để được chuyển đến các đơn vị, lúc
này các cô, các chị mới có dịp nghỉ tay nhìn
thành quả lao động và tâm huyết của mình sắp
đến được tay những người đang làm nhiệm vụ
và cách ly, điều trị. Trên khuôn mặt mỗi người
đều ướt đẫm mồ hôi nhưng luôn lấp lánh nụ
cười và một niềm vui rạng rỡ. Nụ cười ấy, niềm
vui ấy dù nhỏ bé nhưng lại thật cao cả bởi nó
đến từ những giọt mồ hôi đã đổ xuống vì tình
yêu thương đùm bọc, là hiện thân của cầu nối,
sẻ chia những khó khăn những con người trên
mảnh đất Hữu Lũng hôm nay.

Tôi đi theo xe của cha con người cựu chiến
binh có gắn lô gô bếp ăn tình nguyện chầm
chậm rời đi trên con đường xuyên qua lòng thị
trấn. Nắng đã sắp tắt, bầu trời xanh lồng lộng
trên cao. Tôi dừng đợi qua một nhịp đèn. Lòng
chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả, chợt thấy
yêu thương mảnh đất mình sinh ra biết mấy.
Phía cuối con đường, chiếc xe chở những
thương yêu như đang lẫn vào tiếng ve đang
ngân lên giữa một ngày hè.

Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp
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Rừng Hạ Lào cuối mùa khô…
Gần trưa, mặt trời trừng trừng rọi xuyên

qua tán rừng le xào xạc lá. Cái nắng hanh
đồng lõa cùng những cơn gió Tây Nam như
muốn thiêu đốt những cánh rừng tàn tạ bởi
đạn bom và chất độc hóa học, chỉ còn lại
những cành cây đen đúa chĩa thẳng lên trời

như những cánh tay tật nguyền đang tố cáo
tội ác của quân thù. Tiếng ve kêu dai dẳng gắn
chặt vào lỗ tai người ta thứ âm thanh “…inh
inh… inh inh…” kỳ dị của xứ sở triệu voi, khác
hẳn tiếng gọi êm đềm của những mùa hè xưa,
giữa quê hương thanh bình, nghe rộn rã dưới
những tầng hoa phượng, khi đám học trò lớp
cuối sắp từ giã mái trường… Tiếng tàu bay
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trinh sát OV10* rền rĩ khi gần khi xa trên
những tán rừng xác xơ đưa Thành về thực tại,
nơi vị trí trú quân vừa chuyển đến lúc rạng
sáng nay.

Dưới tán rừng le bên con suối nhỏ, Đại
đội 2 đang đào hầm trú quân kiên cố để làm
nhiệm vụ bảo đảm giao thông trên tuyến
đường ngang nối tuyến chiến lược với đường
16C Mường Chương (Bắc Hướng Hóa,
Quảng Trị). Thành tạm hài lòng nhìn giãn cách
hợp lý giữa ba Trung đội và giữa các hầm của
từng tổ ba người. Tiếng Trung đội trưởng trực
chỉ huy nhắc nhở: “Các Tiểu đội không được
chặt cây một chỗ, phân tán càng xa vị trí trú
quân càng tốt và rút cho hết ngọn, tránh bị lộ
địa điểm!”. Đến giữa “doanh trại” đã thấy ba
căn hầm của Ban Chỉ huy Đại đội đang đào
dở, cách nhau mươi bước chân và ở thế chân
kiềng được các đồng chí quản lý, quân khí Đại
đội và tổ nuôi quân cùng nhau “tác nghiệp”.

- Anh Thành đã về! - Quản lý Đại đội
Nguyễn Văn Thọ vui mừng reo lên - Tài y tá
đâu, thủ trưởng?

- Em đây! - Tài y tá vừa sải bước vừa vẫy
cành lá ngụy trang - Thủ trưởng mình nhỏ
người mà cứ nhanh thoăn thoắt theo cho kịp
cũng toát mồ hôi!

Hai anh em hạ cành lá ngụy trang xuống
lót chỗ ngồi tựa lưng vào mấy cái ba lô để
thành một cụm, ngả mũ làm quạt, phanh ngực
quạt liên hồi như muốn trút hết cái mệt của
buổi trinh sát tuyến vừa xong.

Gần suốt đêm qua, hành quân cấp tốc để
nhận nhiệm vụ. Tảng sáng, theo chân trinh sát
Tiểu đoàn rẽ vào khu rừng này, nhận địa điểm
trú quân xong, Đại đội trưởng là Dân và Chính
trị viên Châu lên cấp trên nhận kế hoạch tác
chiến. Thành - Chính trị viên phó và Lâm - Đại
đội phó, mỗi người đem theo một chiến sĩ ra
tuyến, đi nắm thực địa và các trọng điểm trên
đường, phục vụ cho kế hoạch đảm bảo giao
thông. Công việc “kiến thiết doanh trại” giao
cho Trung đội trưởng Trung đội 6 Đỗ Văn
Xưởng phụ trách chung. Thế là họ chia hai
ngả: Thành và Tài y tá ra ngã ba Bản Đông.
Lâm và Viên liên lạc, vào hướng đèo Tra Ky.
Mấy năm trước, hồi chuẩn bị chiến dịch

Đường 9 - Khe Sanh, tuyến đường này do
chính Tiểu đoàn 3 trong đó có Đại đội 9 mà
Thành là một trong số Tiểu đội trưởng tham
gia mở, xuất phát từ Bản Đông (giao điểm của
con đường chiến lược Tây Trường Sơn với
Đường 9), vòng lên hướng Đông Bắc để binh
hỏa lực của ta vây bọc phía Bắc sân bay Tà
Cơn, một hướng chính của chiến dịch Đường
9 - Khe Sanh. Vậy mà giờ đây quay trở lại,
mọi người không thể nhận ra, nhiều đoạn đã
biến dạng dưới bom đạn địch!

Vừa đỡ lấy bi đông nước do Tài đưa,
nhấp từng ngụm nhỏ cho vợi đi cơn khát,
Thành vừa lo lắng nghĩ đến loạt bom tọa độ
lúc nửa buổi sáng nay, nổ ùng ục phía đèo Tra
Ky, không biết có trúng đường không? Đại đội
phó Lâm và cậu Viên liên lạc có sao không?
Ngồi nghỉ chưa kịp ráo mồ hôi, hai người đã
bắt tay cùng anh em C bộ (Ban Chỉ huy Đại
đội gồm cán bộ Đại đội và các nhân viên:
quản lý, y tá, quân khí, liên lạc) tiếp tục đào
hầm, để Thọ quản lý và Lãm quân khí đi kiếm
cây về làm nắp hầm và rải sàn nằm. Trời đã
đứng bóng mà anh nuôi các Trung đội vẫn
còn loay hoay với bếp Hoàng Cầm mới đào,
chưa nấu xong bữa trưa.

Công việc được độ già nửa, thì thấy Viên
hớt hải chạy về, quần áo lấm lem bụi đất và
ướt sũng mồ hôi. Xốc lại khẩu AK, cố đứng
nghiêm trước Chính trị viên phó Đại đội, mà
lảo đảo như muốn ngã, Viên nói trong hơi thở
hổn hển:

- Báo cáo… thủ trưởng! Loạt bom tọa độ
sáng nay, đánh trúng đường… Một quả dưới
khe suối, sát bến lội… một quả trên lưng
chừng dốc, giữa tim đường… Thủ trưởng
Lâm… mất tích, em tìm mãi không thấy… Vội
chạy về báo cáo ạ!

Thành lặng người, cầm tay đỡ Viên ngồi
xuống bên căn hầm đào dở:  

- Em ngồi nghỉ chút đi!
Vẫn biết đảm bảo giao thông là ác liệt hơn

lúc mở đường, nhưng không ngờ vừa trở lại
đây đã gặp phải tình huống này! Đại đội
trưởng và Chính trị viên đi họp chưa về, trong
lúc chờ đợi cơm trưa, anh cho cậu y tá đi báo
ngay cho các Trung đội trưởng lên hội ý gấp.
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- Có việc rồi, các đồng chí ạ! - Không kịp
để mọi người yên vị, Thành mở đầu cuộc
họp - Các đồng chí ngồi tạm… Đồng chí
Viên vừa báo cáo loạt bom tọa độ sáng nay
nó quăng xuống chân đèo Tra Ky đã trúng
đường hai quả. Khắc phục ra sao ta vào
xem cụ thể, nhưng nguy nhất là Đại đội phó
Trần Quốc Lâm mất tích! Trong lúc đợi anh
Dân và anh Châu về, đồng chí Xưởng
(Trung đội trưởng Trung đội 6) tạm thời chỉ
huy Đại đội. Đồng chí Hện (Trung đội trưởng
Trung đội 4) và một chiến sĩ, cùng tôi, quân
khí Lãm, y tá Tài và liên lạc Viên vào hiện
trường ngay để tìm anh Lâm! Các Trung đội
dưới sự chỉ huy của đồng chí Xưởng tiếp tục
hoàn thành hầm trú ẩn trong ngày, chuẩn bị
vũ khí khí tài để ngay đêm nay tác nghiệp
được. Các đồng chí rõ chưa? Có ai ý kiến gì
không? Không hả! Vậy ăn cơm trưa xong, bộ
phận đi thực địa lên đường… Giờ về các
Trung đội cho bộ đội ăn cơm!

Gắng ăn cho hết bát cơm rưới nước
mắm kem để lấy sức, Thành vừa uống nước
vừa đợi anh em ăn xong bữa, rồi cùng lên
đường. Anh không quên nhắc nhở anh em ra
tuyến giữa trưa nắng, phải giữ đúng cự ly và
ngụy trang chu đáo. Theo đội hình dích dắc,
mỗi người cách nhau mười mét, đội trinh sát
nhằm hướng đèo Tra Ky vội vã đi ngay. Trên
trời thằng OV10 vẫn quần đảo khi gần khi xa.
Mọi người đi sát vào mé rừng thưa hai bên
đường, nhiều đoạn đã tan hoang vì bom
pháo địch.

Vừa mải miết bước, Thành vừa lo cho
Lâm quá. Mới hôm nào hai anh em gặp nhau
trên Ban Chính trị Trung đoàn nhận nhiệm vụ,
anh Sáu trợ lý cán bộ giới thiệu:

- Đây là Thành trợ lý chính sách, còn đây là
Lâm Trung đội trưởng Trung đội cảnh vệ cơ
quan. Làm quen nhau đi, các cậu sẽ cùng về Đại
đội 2 thuộc Tiểu đoàn 1 đấy. Rồi anh đưa quyết
định bổ nhiệm cho từng người: Thành - Chính trị
viên phó Đại đội, còn Lâm - Đại đội phó. 

Nhìn Lâm, Thành thầm đánh giá: Một
thanh niên đẹp trai, hoạt bát và dễ gần, tuy
giọng Hà Tĩnh phải chú ý nghe mới hiểu được.

Chia tay anh Sáu, hai người cùng mang
ba lô về Đại đội 2 trong niềm vui chào đón của
Đại đội trưởng Dân, Chính trị viên Châu và
các chiến sĩ. Cả giai đoạn mở đường ngang
theo chủ trương “phá thế độc tuyến” (từ một
tuyến thành nhiều tuyến để kéo giãn lực
lượng máy bay địch), chàng thanh niên quê
hương Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thể hiện hết
nhiệt tình và năng lực chỉ huy của một cán bộ
trẻ năng động. Từ nắn tuyến vào nơi hợp lý,
giảm khối lượng đào, tránh cây to để giữ
nguyên tán lá ngụy trang đường, chỉ đạo quản
lý, quân khí, nuôi quân bảo đảm hậu cần cho
bộ đội ăn no có sức lao động liên tục và đủ
khí tài phục vụ thi công, Lâm còn cùng Ban
Chỉ huy bám sát đơn vị, cùng anh em áp dụng
nhiều sáng kiến táo bạo để dưa năng suất mở
đường lên mười, mười lăm mét khối trên một
ngày công, góp phần thông tuyến trước thời
gian quy định. Thế mà hôm nay. Sao lại thế
được? Có làm sao thì cũng phải thấy người.
Mong sao anh chỉ bị thương đang nằm đâu đó
trên đoạn đường ấy. Năm sáu năm làm lính
công binh, Thành cũng đã chứng kiến nhiều
cái chết tức tưởi của đồng đội, chết mà không
hề giáp mặt quân thù! Ngày còn ở ngoài Bắc,
Tiểu đoàn công binh đảm bảo cơ động cho
Tiểu đoàn tên lửa phòng không. Trong trận Hà
Trung - Thanh Hóa, lúc đơn vị đang làm trận
địa dã chiến cho đơn vị bạn bảo vệ cầu Hàm
Rồng, bếp nuôi quân đặt ở khu vực nông
trường Bộ (nông trường Hà Trung), bọn tiêm
kích Mỹ bay qua quăng bom bừa xuống khu
vực ấy, anh nuôi Nguyễn Xuân Lục hy sinh.
Chiều tối đơn vị trở về, tổ anh nuôi vẫn chưa
hết uất ức trước cảnh anh Lục bị trái bom rơi
trúng đoạn hào mà anh nấp, bom không nổ
nhưng xuyên qua mình anh, cuốn theo nửa
người bên trên, chỉ còn lại từ mông trở xuống!
Từ ngày vào đây, tham gia chiến dịch Đường
9 - Khe Sanh, trong trận Huội San bên cầu số
Tám trên Đường 9, trong lúc bảo đảm cơ
động cho Đại đội xe tăng, cậu Hiệt chiến sĩ
Tiểu đội 4, nằm trong vùng bom tọa độ, loại
bom sát thương nổ ngay trên mặt đất, dính
mảnh bom toang mất một bên ngực. Hay
trường hợp Nguyễn Trọng Dũng Tiểu đội
trưởng Tiểu đội 5, đi tuần tra đường, cậu
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chiến sĩ đi trước dính bom bi vướng (loại bom
bi khi rơi chạm đất, bung ra bốn phía bốn sợi
tơ mảnh, có màu nâu đất) cụt mất chân, một
viên bi trúng đầu anh Dũng, xuyên từ thái
dương ra trước trán, kéo theo sợi óc bằng
đầu đũa, dài ba bốn phân… Nhìn các anh ra
đi trong đau đớn, mà không thể bắn vào đầu
quân giặc, Thành nghiến răng rảo bước.

Qua một đỉnh dốc, trên đoạn đường trống
trải vượt đồi cỏ gianh, Viên dừng lại:

- Báo cáo thủ trưởng đến nơi rồi ạ!
Đưa anh em vào một gốc cây dẻ gai bên

đường, Thành giữ giọng bình tĩnh:
- Các đồng chí ngồi tại chỗ, chờ tôi một

chút! 
Rồi anh cùng Viên vượt lên trước, đi tới

vị trí trái bom đào đã cắt đứt một đoạn đường
bằng miệng hố bom, rộng gần chục mét, màu
đất đỏ như máu, đôi chỗ sạm đen in dấu khói
bom mới nổ. Nhìn qua đoạn đường bị cắt đứt,
nhưng khắc phục không khó vì chỉ cần phát
cây, mở đường tránh là được. Thành trở lại
chỗ cả tổ đang đợi anh.

- Bây giờ, Viên bình tĩnh nói lại tình hình
ban sáng cho mọi người cùng nghe. - Thành
vỗ vai cậu liên lạc.

- Báo cáo thủ trưởng: Từ dốc Tra Ky trở
về, anh Lâm bảo em đi trước, còn anh đi sau
cách khá xa vì thấy trời đã nắng. Đến bến lội
chân dốc này, anh Lâm dừng lại rửa mặt, em
vẫn rảo bước vì đây gần trọng điểm địch đánh
phá. Em lên gần đỉnh dốc trên này, chắc anh
Lâm mới đến chỗ kia (Viên chỉ tay xuống vị trí
hố bom). Nghe tiếng phản lực ào qua trên
đầu, liền đó nghe tiến rít như khoan vào tai
của những quả bom lao xuống! Em chỉ kịp
nằm sấp xuồng bên đường thì đất rung lên
sau tiếng ục…ục… rất gần, rồi em thấy trời
đất tối sầm, không còn biết gì nữa! Lát sau,
cơn mưa đất, sỏi, lá cây trút xuống người, làm
em tỉnh lại thì… Im phăng phắc, không còn
nghe thấy gì cả… Ngồi nghỉ một chút cho bình
tĩnh lại, khi khói bom đã tan em mới vùng dậy,
trở lại lưng chừng dốc vừa tìm quanh vừa gọi
to: “Anh Lâm ơi! Anh Lâm!”. Không thấy tiếng
cũng chẳng thấy người. Thế là em vừa khóc,
vừa gọi vừa chạy mấy vòng quanh hố bom,

tạt vào hai phía rừng cây và đồi tranh vẫn
không thấy… Em thất vọng, chạy về đơn vị…

Tất cả lặng đi sau câu chuyện Viên kể.
Thành nén đau thương động viên anh em:

- Bây giờ chúng ta phải bình tĩnh, chia
nhau tìm từ hố bom trở xuống chân dốc, biết
đâu anh Lâm chưa đi tới chỗ bom rơi, mà bị
hơi bom hất ra xa thì sao? Bây giờ tôi và Viên
tìm dọc tuyến, Hện và Quang tìm bên phải sâu
vào trong rừng khoảng mười bước, Lãm và
Tài tìm phía bên trái cũng sâu vào trong bãi
gianh khoảng ấy. Phải tìm thật kỹ nhớ chưa?
Địa hình nơi này thuận lợi vì chỉ có bên cỏ
gianh, bên rừng non thưa thớt. Chúng ta sẽ
tìm bằng được anh Lâm!

Và họ chia nhau theo phạm vi tìm kiếm.
Mới đi được mươi bước chân, Tài gọi to:

- Anh Thành… Em nhặt được tấm ni lông
này! Đúng là của anh Lâm rồi!

Thành vừa bước vào chỗ Tài xem kỹ
mảnh ni lông che mưa phát cho mọi người từ
hồi đơn vị đi B mà Lâm vẫn giữ gìn cẩn thận,
anh luôn gấp gọn, gài vào thắt lưng cạnh bao
súng ngắn. Đi thêm vài bước nữa Lãm reo lên:

- Ơ này, chả mũ anh Lâm thì của ai? - Rồi
giơ cái mũ cối anh Lâm vẫn đội từ hồi ở trên
Trung đội cảnh vệ của Trung đoàn. 

Lãm tiến lại chỗ Thành, đưa anh xem cái
mũ của người đồng đội, đã bị bứt tung hết
quai mũ và vành mũ bằng nhựa bên trong.
Thành liền vẫy tất cả lại hội ý. Nén đau
thương, Thành phân tích cho anh em:

- Trông khói bom ám đen lòng mũ thế này,
ta có thể phán đoán quả bom nổ ngay dưới
chân anh Lâm nên sức đẩy của hơi bom đã
hất anh lên cao, tấm ni lon bay khỏi người anh
và mũ cũng bị hất tung lên rất mạnh. Ni lông
mỏng nhẹ nên rơi gần, mũ gọn và nặng hơn
một chút nên văng xa hơn. Mặt đồi nghiêng
về hướng này, có thể anh Lâm bị văng xa về
phía chân đồi. Vậy chúng ta tiếp tục tìm trên
diện tích khu đất hình quạt, lấy hố bom làm
tâm, quét một cung khoảng vài ba mươi độ
hắt xuống chân đồi. Chắc là sẽ tìm thấy thôi
các đồng chí ạ! Bây giờ ta tập trung sang phía
trái, lấy mặt đường làm giới hạn, tìm sâu hơn
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vào bãi gianh, vì cả mảnh ni lông và mũ cối
đều rơi ở phía này. 

Theo lệnh Chính trị viên phó Đại đội,
nhóm trinh sát bắt đầu dàn hàng ngang tìm từ
nơi nhặt chiếc mũ  trở xuống khe suối. Trời đã
về chiều, cái nắng gay gắt vừa dịu đi thì
sương núi đã mờ mờ dâng lên từ khe suối và
thung lũng xa xa. Chiếc trinh sát OV10 từ phía
Bản Đông bay tới, uể oải lượn thêm vài vòng
rồi mất hút về phía biển. Một toán phản lực
cường kích ào qua trên đầu, lao về phía Tây.
Tiếng bom tọa độ nổ đì đùng trên tuyến
đường chiến lược mạn Tà Khống, Vang Mu
nghe như tiếng sấm trái mùa. Toán trinh sát
vẫn lục lọi từng vạt cỏ gianh, tiến gần tới bờ
suối nhỏ. Bỗng Viên reo lên:

- Các anh ơi! Lại xem này, em tìm thấy
dây lưng (loại dây thắt lưng của sĩ quan Mỹ,
khóa móc rất tiện dụng) và bao súng ngắn của
anh Lâm rồi! 

Thành quay sang phía Viên, anh thầm
hình dung từ mảnh ni lông đến cái mũ cối, dến
dây lưng bao súng… tất cả gần như dóng
thành một đường thẳng và khoảng cách mỗi
thứ cứ giãn dần, xa dần. Và anh ước đoán,
cứ theo hướng này chẳng mấy chốc… Thình
lình anh nhìn qua chỗ Viên đứng, sang bên
kia suối thì… Trời ơi! Hình như có dáng người
nằm phủ phục trên đám cỏ xanh hay dương
xỉ kia, mà từ xa các anh không phát hiện được
màu quân phục của anh Lâm. Mắt anh nhòa
đi. Định thần lại, anh hô lớn:

- Các cậu nhìn sang bên kia suối xem!
Mình thấy như có hình người đó!

Theo hướng tay Thành chỉ, mấy chiến sĩ
cùng đứng sững trông sang rồi không chờ
lệnh, họ băng qua con suối nhỏ đến bên người
chỉ huy thân thiết của mình và nức nở khóc.
Lâm nằm phủ phục đấy, chỉ thấy từ vai trở
xuống. Áo đứt hết cúc, còn vướng hai tay nên
vẫn phủ trên lưng. Thành giúp Tài nâng Lâm
lên, mới thấy đầu anh một nửa lún xuống đất,
một nửa gần như ẩn vào lồng ngực. Họ đặt
anh nằm ngay ngắn giữa bãi cỏ xanh, Tài gỡ
bùn đất còn dính bết trên mái tóc ngày thường
xoăn tự nhiên rất đẹp. Bị hơi bom hất từ lưng
chừng đồi xuống đây, cắm đầu xuống bãi đất
sỏi này, mình đồng da sắt nào mà sống nổi?

Sau giây phút bàng hoàng, Thành trở lại
vị trí chỉ huy, ra lệnh:

- Tôi, Tài và Viên ở lại bên anh Lâm. Hện,
Lãm và Quang về ngay “doanh trại” báo cáo
Ban Chỉ huy Đại đội rồi nhờ anh Châu mở ba
lô anh Lâm lấy tăng, võng và một bộ quần áo
mới vào đây. Đồng chí Hện chỉ huy Trung đội
4 trang bị vũ khí khí tài đầy đủ để khắc phục
đoạn đường trên lưng chừng dốc và sửa bến
lội để thông xe ngay đêm nay!

Ba người đi khỏi, Thành gỡ khăn mặt
buộc ở dây đeo bi đông, cùng với hai chiến sĩ
lau mặt, tắm rửa cho Lâm lần cuối. Họ vừa
làm vừa thổn thức, thầm thì trò chuyện cùng
người đồng đội thân yêu đã bị giặc Mỹ cướp
đi cuộc sống khi mới hai mươi hai tuổi.

Ngay trong đêm, Chính trị viên Đại đội
Nguyễn Minh Châu đã chọn vị trí trên quả đồi
cách nơi Trần Quốc Lâm hy sinh một quãng
khá xa, rồi cùng một Tiểu đội, thay mặt đơn vị
khâm liệm, mai táng người Đại đội phó trẻ tuổi
nhất Trung đoàn, với đầy đủ thủ tục và nghi
thức mà Quân đội quy định, như tất cả các liệt
sĩ anh dũng hy sinh ở chiến trường.

Vĩnh biệt anh một thành viên của Ban Chỉ
huy Đại đội, tất cả cán bộ chiến sĩ Đại đội 2,
Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 7 anh hùng, suốt
những năm tháng đánh giặc trên chiến trường
từ Quảng Trị đến Tây Nguyên, luôn được anh
và các anh hùng liệt sĩ tiếp sức để hoàn thành
mọi nhiệm vụ, góp mồ hôi và xương máu vào
thắng lợi cuối cùng. Với bản sơ đồ mộ chí ghi
tọa độ nơi các anh nằm lưu trong hồ sơ liệt sĩ,
những lọ thủy tinh nhỏ đựng mảnh giấy ghi
tên tuổi quê quán ngày hy sinh để nơi ngực
áo các anh, chúng tôi hy vọng ngày nào đó
được đến thăm nghĩa trang Trường Sơn sẽ
gặp các anh trên hàng bia mộ, quy hoạch theo
từng vùng quê đã sinh thành, nuôi dưỡng và
tiễn đưa các anh lên đường đi đánh Mỹ, giải
phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

*OV10: một loại máy bay trinh sát hai thân rất
mảnh do Úc chế tạo được dùng trong chiến trang
xâm lược của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam
trước năm 1975.
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NGUYỄN TUẤN

Chúng tôi đứng đây 
phía Bắc Kỳ Cùng

Chúng tôi đứng đây trên tuyến lửa Lạng Sơn
Tháng Năm về áo trận còn nồng hơi thuốc súng
Trận Khánh Khê còn âm vang trong lồng ngực
Náo nức trận đầu 

chúng tôi lên điểm chốt Tam Lung

Con nước đầu mùa đỏ một dòng sông
Dòng sông có cái tên nghe nôm na dễ nhớ
Sông Kỳ Cùng đã thắm máu cha ông
Ngàn năm xưa vang mãi tiếng trống đồng
Dòng sông toả một vòng cung đỏ
Như chiến hào luỹ thép chúng tôi giăng

Đồng Đăng ơi! Chúng tôi đi giữa nắng trưa hè
Có tiếng hát ví dặm ngọt ngào mùa mận chín
Câu hát sông Lam đã vang giữa Kỳ Cùng
Trai gái bản trong veo lời hát lượn
Màu áo chàm đi lẫn giữa màu xanh

Động Tam Thanh vẫn bóng nàng Tô Thị
Phố Kỳ Lừa vẫn đọng mãi trong thơ
Mận đã chín nhưng quả đào còn chát
Hương hoa hồi thơm ngát giữa đồi sim

Mẹ tìm chi giữa ngôi nhà đổ nát
Giặc phá rồi ta xây lại mẹ ơi!
Cô giáo Tày ơi! Hãy lau nước mắt
Giặc đốt trường rồi học trò cô sơ tán về đâu?
Em vẫn đến trường 

dù lớp còn ngổn ngang gạch ngói
Giặc đi rồi tiếng hát lại bay cao
Trong giáo án ngày mai lên bục giảng
Cô nhớ nói với học trò những tiếng súng hôm qua
Hôm qua giặc không thể qua cầu Khánh Khê
Bởi có chúng tôi ở đó

Chúng tôi đứng đây phía Bắc Kỳ Cùng
Trong đội ngũ Sư đoàn chúng tôi ghì chặt súng
Đạn đã lên nòng diệt lũ yêu tinh
Nói với đất đai như nói với chính mình
Trận hôm qua chúng ta đã thắng
Trận đánh này chúng ta quyết thắng
Một lời thề xin hứa trước đất đai
Một lời thề xin nói với tương lai…

ĐẶNG BÁ KHANH

Ở nghĩa trang Trường Sơn

Trường Sơn một nẻo ta về
Nhấp nhô bia mộ bốn bề núi xanh
Khói hương mờ mịt vây quanh
Vương trên tượng đá hạt thành mầm cây

Bao nhiêu đồng đội về đây
Điểm danh xem có đủ đầy bóng nhau
Lệ trăng trên đá loang màu
Bồ đề thả trái tim đau xuống mùa

Đâu rồi dốc dựng đèo cua
Rét run cơn sốt gió lùa võng treo
Níu vai đạn, súng qua đèo
Câu thơ viết dưới lửa reo bom gầm

Để lại đâu những dấu chân
Hai mươi tuổi có một lần được yêu
Trang thư cất giấu bao điều
Từ quy khản giọng bên chiều hanh hao

Bây giờ ngủ dưới trăng sao
Đội hình như những chiến hào cỏ xanh
Trường Sơn sương khói mong manh
Hồn anh hóa trận mưa lành đắp gieo.
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LINH QUANG TÍN

Tâm sự anh thương binh

Nhớ quê hương, tôi có người bạn gái
Ánh mắt lung linh luôn hướng tới Trường Sa
Đêm trên đảo tôi nhìn về nơi ấy 
Lòng trào dâng như sóng biển hát tình ca

Tất cả những gì tôi hằng yêu dấu 
Con sông quê hương đến mái trường làng 
Vẫn theo tôi đi vào từng trận đánh 
Đã giúp tôi chiến thắng, vượt gian nan 

Trong một trận giành giật nhau với địch
Giữ biển trời tấc đất quê hương 
Sau loạt đạn chúng tôi liền xuất kích
Nhằm thẳng đầu thù, đâu biết đã bị thương 

Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên cáng
Xung quanh tôi đồng đội xúm vây tròn 
Tôi khẽ hỏi: Đảo mình ai còn mất ?
Tay hơi đau - tuy thế có hề chi 
Đồng đội nói: “Vẫn giữ nguyên từng tấc đất 
Đánh bật quân thù trong lúc cáng anh đi”
Ngay sau đó đưa tôi vào quân viện 
Qua phẫu thuật tay trái chẳng còn đâu…

Một sớm mai thức dậy, 
Cô y tá bước vào phòng tôi nói nhỏ:
Anh có khách, cô em gái quê hương 
Tôi sửng sốt nhủ lòng chưa muốn gặp
Ngay lúc đó hiện ra đôi mắt rất thân thương 
Sau phút giây bàng hoàng, bỡ ngỡ 
Em đến bên tôi trao bông hồng mới nở 
Thơm mát tâm hồn tươi nụ cười rạng rỡ 
(Xấu hổ với mình khi nghĩ khác về em...)
Em cứ trách lâu nay sao anh giấu 
Không cho em chia sẻ nỗi thương đau 

Với linh tính trong lòng em đã thấu 
Việc chẳng lành em vội đến anh mau.

Hôm nay đây cánh tay đau đã khỏi 
Tôi trở về với đồng ruộng quê hương 
Em ra đón ngả vào tôi muốn nói 
(Có hạnh phúc nào không mất mát đau thương)

Ngồi cạnh tôi mẹ già lau nước mắt:
Con bị thương rồi cô ấy vẫn sang luôn 
Giúp mẹ sớm hôm động viên an ủi 
Vợi nỗi cô đơn buồn tủi bấy nay.

Tôi ngước mắt sang gặp ngay đôi mắt 
Vẫn lung linh âu yếm ấm lòng tôi 
Như muốn nói anh yêu, anh yêu dấu
Tình yêu này đâu có thể chia đôi.

NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Ngày ấy - hôm nay

Ngày ấy
Anh (*) bị trọng thương
Cõng anh vượt Khe Sanh 

về trạm phẫu tiền phương
Chứa chan hy vọng

Hôm nay
Nắm đất thay hài cốt
Cõng anh vượt Khe Sanh về quê
Xót xa… tái tê…

(*): Liệt sĩ Lương Vĩnh Phước, quê ở làng Pò Bó,
xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn,
nguyên là học sinh trường Cấp 3 Việt Bắc, hy sinh
tại mặt trận Khe Sanh.
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ĐẶNG HÙNG

Hồi sinh

Ta mang niềm khát khao trở về buôn làng cũ
Thèm tiếng gà, tiếng cu gáy bình yên
Hoa chuối rụng tím góc vườn 

ngày không bom đạn
Bồi hồi trong phút đầu gặp Pờ Lây Cần hồi sinh

Nhà đổ nát bếp tro tàn lạnh lẽo
Cỏ dại bên, cỏ dại ngập vườn hoang
Bom đã khoét những vũng bùn khô cứng
Đâu đó trong vườn còn vài khóm dền cơm

Rồi một ngày rộn rã tiếng cồng chiêng
Ta dọn hết áo khăn vương trên bờ dậu đổ
Khơi lại giếng cạn khô,

thương ruộng vườn nứt nẻ
Bên mẹ già cạn nước mắt đợi ta

Mẹ ơi giờ hết rồi kẻ ở người đi
Ta gặp lại hạt mưa đầu trong mùa Bun Hốt Nặm
Pờ Lây Cần phút giây bình yên và hy vọng
Anh nắm tay em cờ rợp bóng Đắc Siêng

Anh tìm lại trên gác cũ những cồng chiêng
Dựng lại cây nêu trong gió reo đoàn tụ
Ôi những buôn làng người Châu Ro, 

Cơ Tu bên dòng Sê Sụ
Lũ làng có về kịp không ngày hội Phăng Đen?

Để lòng ta trọn vẹn với Tây Nguyên
Trong gió sớm hồi sinh giấc mơ no ấm
Pờ Lây Cần – bom đạn hết rồi, 

ngày quân thù hạ súng
Anh về hái rau dền cơm trong vườn xưa

Sau những tháng xa em!

NGUYỄN KIM DUNG  

Hồn núi hồn sông

Đã bao mùa như thế
Với những chiều lặng lẽ nghĩa trang
Mẹ lau chùi thắp nhang
Nhẩm đọc tên từng đứa…

Dẫu thấy mặt hay khuất sau khung cửa
Đều là con của Mẹ!
Vời vợi năm xa giờ về vẫn trẻ
Chỉ lưng mẹ còng hơn…

Giữa những tuần nhang thơm
Mẹ con ta nhớ về kỷ niệm
Ngày con đi B vào Nam chinh chiến
Mẹ vẫy tiễn đầu thôn

Mây trắng phủ đầu năm tháng ngóng trông
Tiếng súng trời xa ì ầm… ran nổ
Vóc dáng từng con mẹ cất vào nỗi nhớ
Mong ngày về liền núi liền sông

Đất nước hôm nay rực rỡ nắng hồng
Công trình vươn cao có các con trong đó
Vẩn đục khơi xa ầm ào giông tố
Súng chắc trên tay con canh trấn biển - trời

Chiều tím hoàng hôn tựa con mẹ ngồi
Thế giới âm - dương… hai đầu tri ngộ
Các con bên kia những ngôi sao đỏ
Đã hóa là hồn núi hồn sông! 
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PHÙNG THỊ HƯƠNG LY

Gọi mãi câu thương

Tiếng hát run như gặp lạnh
Không biết ai cất lên từ xa
Ngó ra cửa nhìn sao rơi
Ngó xuống sàn nhìn gió thổi
Ngó sang bên cạnh là đêm

Ba mươi năm như thể hôm kia
Củi lửa bén vào khôn nguôi thương nhớ
“Chiến trận” chỉ còn là từ được nhắc đến
Sao đổi ngôi không đổi được bầu trời
Về đi câu lượn slương 
Về để nghe đáp lại thật gần
Lòng này như hàng trăm kiến đốt
Lòng này biết bao giờ ngủ yên

Đá ngoài suối vẹt mòn 
Cây trên núi bấy nhiêu lần héo hon 

rồi lại mọc lên chồi biếc
Câu hát vẫn vẹn nguyên như xưa

Người đàn bà của bản đếm những mùa qua
Cũng là người 

hát lượn slương mỗi khi chiều xuống.

VŨ KIỀU OANH

Vết xước

Ơ kìa người cứ thế bỏ đi sao 
Thong thả chứ, cơn mưa chiều sắp dứt 
Thu 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 một vài câu thì biết nói thế nào

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

dẫu có nhớ cũng chắc gì là thật 
Mười năm không gặp, ba mươi năm không gặp, 
tình cũ thành mây trôi, cả trời yêu xưa cũng
chìm trong đáy mắt 
Chỉ vết xước trong tim em còn nhói đến bây giờ.
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HÀ SƯƠNG THU

Với núi

Ta nương vào núi những ngày mỏi mệt
Để trong veo xanh biếc lại mình
Những trầm tích chẳng bao giờ có tuổi
Ta về nơi ngàn năm đá. Núi ơi!

Ta về nơi mặt hồ phẳng lặng
Ba Bể soi chiếu ta, thăm thẳm vô cùng
Để thấy được thiết tha trong đáy mắt
Cô gái áo chàm ngân giọng bến sông Năng

Trong bóng núi ngọt ngào đàn tính 
Thầm thĩ vang lên những giọng đục trầm 
Như những cơn ngâu rỏ xuống đời mẹ
Mùi hoa dẻ nồng nàn hương ngát bay xa

Ta tựa vào núi, núi dựa vào ta
Qua những thẳm xanh 

vẫn thấy mình như đứa trẻ
Nước đầu nguồn chảy như lòng mẹ
Khoan khoái mạch nguồn
rung cảm như buổi đầu mới biết mến thương

Ta về lại với núi, với sông Năng
Dầu dãi nắng mưa qua bờ qua bãi
Qua cơn mê dẫu lòng còn hoang dại
Dấu chân xưa cùng khói bếp loang dần...

VÂN DU

Về đi anh

Anh vượt đèo vượt thác đi xa
Đại ngàn thông thở dài trăm tuổi
Lời ca R’Nghê gãy nhịp
Dòng Pa Sĩ gầm thét giữa trời

Về Kon Rẫy đi anh
Cha đang rèn lưỡi cày trong mắt đỏ
Mẹ đan gùi địu gió
Nhành cây ngọn cỏ che kín làng

Về Măng Đen đi anh
Ngọn lửa hồng đang bùng cháy đêm hội
Em muốn nhảy điệu xoang
Sao không ai gõ nhịp chiêng cồng?

Về buôn mình với em đi anh
Mái rông hắt hiu không có người kể chuyện
Em muốn nghe sử thi đất trời
Em muốn biết từ đâu có nước có cây 

mà chẳng có đôi ta?
Về đi anh!
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Hẹn hò mãi, cuối cùng thì tôi cũng đến
được xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
vào một ngày cuối tháng Tư, khi mà cán

bộ và Nhân dân trong xã đang hào hứng, phấn
khởi chuẩn bị cho ngày lễ đón “Bằng công nhận
xã Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” giai
đoạn 2018 - 2020, ấn định tổ chức vào ngày
29/4/2021 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4,
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội
đồng nhân dân các cấp vào dịp tháng Năm.

Từ nền tảng “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”
năm 2017, xã Chiến Thắng đã phát huy tinh
thần đoàn kết nội bộ, tập trung mọi nguồn lực,
quyết tâm thực hiện tốt các tiêu chí, trở thành lá
cờ đầu của huyện Bắc Sơn trong phong trào
thực hiện “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng Nông thôn mới nâng cao” giai đoạn 2018
- 2020.

Trong tiết thanh minh, dưới những hạt mưa
bụi cuối cùng của cái rét nàng Bân, người tôi
gặp đầu tiên tại cổng Ủy ban nhân dân xã Chiến
Thắng là một người đàn ông còn khá trẻ. Thấy
tôi lỉnh kỉnh vai đeo ba lô, tay xách máy ảnh,
dường như anh cũng đoán được tôi là ai nên
dừng xe vồn vã:

- Chào chị! Chị là người của Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh phải không?

- Vâng là tôi! Đã hẹn từ trước, hôm nay mới
có thời gian đến với xã nhà.

- Chị lên xe em chở chị vào cho nhanh.
- Thôi, một đoạn đường ngắn, anh cứ vào

trước đi, tôi đi bộ được rồi.
- Vậy em vào trước mở cửa nhé. 
Nói rồi anh lên xe máy chạy vào trong sân

Ủy ban.
Dù chưa biết người đó là ai nhưng ấn tượng

đầu tiên đã để lại cho tôi sự thân thiện gần gũi.
Tôi thầm nghĩ: Đội ngũ cán bộ xã thân thiện
nhiệt tình thế này thì chắc người dân cũng được
nhờ.

Khi tôi vào đến trong sân Ủy ban, người đàn
ông lúc nãy đang mở cửa một căn phòng. Tôi
nhìn lên bảng hiệu “Phòng Chủ tịch”. Ồ! hóa ra
là Chủ tịch xã. Ấn tượng của tôi càng tốt hơn.

- Mời chị vào trong phòng ạ!
- Anh chính là Chủ tịch xã Hoàng Quang

Phiệt hả ?
- Vâng! Mấy lần nói chuyện với chị qua điện

thoại rồi. Nhìn thấy chị từ ngoài cổng là em đoán
ra ngay. - Vị Chủ tịch UBND xã nhiệt tình, xởi lởi
bắt chuyện.

- Mình không nghĩ là Chủ tịch còn trẻ như
vậy đấy! 

- Em cũng đã bốn mươi tuổi rồi chị à. 
- Đang tuổi nở rộ tài năng, chín chắn nhưng

do đẹp trai nên trẻ lâu.
Phiệt bật cười với câu nói đùa của tôi, rồi

anh cũng đùa lại:
- Chị ở Hội Văn nghệ có khác, cách nói

chuyện của chị làm cho người ta rất vui vẻ. 
Chúng tôi cùng cười và câu chuyện được

trao đổi trong không khí cởi mở như vậy.
- Thời điểm thực hiện “Chương trình mục

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao”
xã Chiến Thắng cũng gặp phải vô vàn khó khăn,
nhưng khó khăn nhất là kế hoạch ghép thôn và
tinh giản biên chế, giảm các chức danh. Trước
kia xã có 12 thôn thì thời điểm này sáp nhập vào
chỉ còn 8 thôn. Từ 12 chức danh, nay giảm
xuống còn 6, công việc nhiều lên, tiền trợ cấp
của một số chức danh trong thôn bản bị cắt
giảm theo Nghị quyết 02 của Hội đồng nhân dân
tỉnh. Do đó lòng dân bị xao động, nhiều người
đã lên tiếng “Không có tiền thì không làm việc”.
Chính vì vậy mà Đảng bộ và Chính quyền xã đã
phải nỗ lực, tuyên truyền vận động bà con hiểu
về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách
của Nhà nước gắn trách nhiệm của người đảng
viên vào công việc. Từ đó bà con hiểu rõ, ủng
hộ, mọi công việc mới tiến triển. “Đẩy thuyền do
dân mà lật thuyền cũng do dân” câu nói đó ngàn
đời vẫn là bài học cho những người đầy tớ của
Nhân dân như chúng ta. - Anh Phiệt kết thúc
bằng một nụ cười tin tưởng.

Qua trao đổi tôi được biết, Chiến Thắng là
xã vùng cao miền núi của huyện Bắc Sơn, cách
trung tâm huyện 20 km, có địa hình phức tạp,
núi đất xen lẫn núi đá vôi tạo thành hình vòng
cung dốc nghiêng. Tổng diện tích tự nhiên là
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3.497,37 ha với 821 hộ
và 3.495 nhân khẩu, trình
độ dân trí không đồng
đều, điểm dân cư phân
tán. Lao động chủ yếu
tập trung vào sản xuất
nông nghiệp, sản xuất
trong lĩnh vực dịch vụ và
xây dựng còn thấp. Cơ
sở hạ tầng chưa đồng
bộ, chưa đáp ứng được
với phát triển sản xuất
kinh tế ở quy mô lớn. 

Thấy rõ những khó
khăn trên, để chương
trình xây dựng nông thôn
mới nâng cao có hiệu
quả và sớm về đích,
Đảng ủy xã đã ban hành
2 Quyết định kiện toàn
Ban Chỉ đạo, UBND xã
ban hành 13 Quyết định
kiện toàn Ban Quản lý,
các Ban Phát triển thôn,
ban hành kế hoạch thực
hiện các tiêu chí xã đạt
chuẩn nông thôn mới
nâng cao năm 2020. Mở
Hội nghị quân dân chính
để phổ biến, quán triệt
nội dung các quyết định,
kế hoạch và hướng dẫn
của Thủ tướng Chính
phủ và các cấp. Ban Chỉ
đạo và Ban Quản lý xây
dựng nông thôn mới của
xã đã đẩy mạnh công tác
tuyên truyền sâu rộng tới
người dân các thôn bản
để người dân hiểu được
lợi ích từ việc xây dựng
nông thôn mới nâng cao
đem lại lợi ích chính cho
người dân thụ hưởng, từ
đó họ tích cực ủng hộ,
chủ động tham gia đẩy
mạnh tiến độ thực hiện
các tiêu chí của mục tiêu.

Cùng với công tác
chỉ đạo và tuyên truyền
vận động, xã cũng chú
trọng đến công tác đào
tạo, tập huấn nâng cao
năng lực cho đội ngũ cán
bộ trưc tiếp làm công tác
xây dựng nông thôn mới
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Lễ đón Bằng công nhận xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.

nâng cao. Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý, Trưởng Ban Phát triển thôn đã
được tham gia các lớp tập huấn do tỉnh và huyện mở.

- Muốn cho người dân tin tưởng thì phải nâng cao được đời sống
vật chất và tinh thần cho bà con. Chỉ có phát triển kinh tế mới đem lại
mọi hiệu quả trong cuộc sống, đó là điều mà đội ngũ lãnh đạo xã Chiến
Thắng chúng em phải tìm ra hướng giải quyết. - Chủ tịch Phiệt chân
thành chia sẻ.

Nằm xen giữa dãy núi đá vôi là những thung lũng với chất đất màu
mỡ. Khí hậu và thổ nhưỡng rất phù hợp cho việc phát triển nông
nghiệp và cây ăn quả. Vì vậy, chính quyền xã đã dựa vào lợi thế của
từng vùng để đưa ra những phương án đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng
kinh tế, chuyển đổi mô hình, nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng
lực cạnh tranh. Từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh,
sản xuất hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của thị trường, tạo mối liên kết
giữa bốn nhà (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản
lý) nhằm thúc đẩy hỗ trợ sản xuất phát triển. Tập trung phát triển mạnh
các mảng lâm nghiệp, chăn nuôi trang trại, kinh tế vườn, tổ hợp tác và
hợp tác xã.

“Quýt vàng Bắc Sơn” là một  thương hiệu nổi tiếng trong nước.
Hiện nay Chiến Thắng có khoảng trên 80 ha diện tích trồng quýt đang
cho thu hoạch. Ngoài ra còn có 400 ha na, 102 ha bưởi, trên 5 ha cam
canh và cam Vinh… Với trên 80 ha trồng quýt, sản lượng hàng năm lên
tới hơn 1.000 tấn mang lại cho người dân một nguồn thu nhập không
nhỏ. Anh Phiệt cũng cho biết: “Những diện tích trồng quýt trên điạ bàn
xã Chiến Thắng nói riêng và huyện Bắc Sơn nói chung đều là cây lâu
năm. Một số diện tích đã bị cằn cỗi, có xu hướng chậm phát triển. Hiện
nay bệnh vàng lá gân xanh là một loại bệnh rất khó kiểm soát đã và
đang lây lan trong vùng trồng quýt. Đội ngũ lãnh đạo và người dân xã
Chiến Thắng rất trăn trở, mong muốn có được sự giúp đỡ từ các cấp
các ngành chức năng, nghiên cứu đưa ra những giải pháp làm tăng tuổi



thọ, tăng năng suất và
đặc biệt có biện pháp xử
lý kiểm soát được căn
bệnh vàng lá gân xanh
cho cây quýt.

Xã Chiến Thắng
cũng đưa trên 70 ha đất
nông nghiệp vào thâm
canh cây đào cảnh, cây
đào giống để ghép phôi.
Sau ba năm các vườn
đào đã cho thu hoạch,
tính trung bình từ 200
ngàn đến 300 ngàn một
gốc. Mỗi vườn cũng đã
đem lại nguồn thu từ 50
triệu đến vài trăm triệu.
Có vườn thu nhập gần
một tỷ, như vườn của gia
đình ông Nguyễn Văn
Đán, một cựu chiến binh
ở thôn Hồng Phong 1.

Song song với việc
phát triển nông nghiệp,
chính quyền xã Chiến
Thắng cũng chú trọng
việc phát triển công
nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, ngành nghề
nông thôn. Tạo điều kiện
thuận lợi để thu hút
nguồn lực, vốn đầu tư,
ứng dụng các tiến bộ
khoa học kỹ thuật, công
nghệ vào sản xuất các
loại ngành nghề, như
sản xuất vật liệu xây
dựng, mộc gia dụng, chế
biến gỗ, cơ khí nhỏ và
xây dựng. Ưu tiên phát
triển các ngành công
nghiệp chế biến nông
sản, tiêu thụ được sản
phẩm làm ra từ địa
phương, các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, các
làng nghề. Đặc biệt là
chuyển đổi mô hình quản
lý chợ nhằm xã hội hóa
đầu tư phát triển các chợ
nông thôn để chợ là
trung tâm thương mại,
thúc đẩy giao thương
hàng hóa, nâng cao
được giá trị kinh tế thị
trường. Trên địa bàn xã
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Hàng rào ô rô tại thôn Hồng Phong I, xã Chiến Thắng

đã có cơ sở may Phong Cương chuyên may túi đựng đồ trong siêu thị
làm hàng xuất khẩu đã thu hút và giải quyết công ăn việc làm cho trên
sáu mươi lao động địa phương với mức lương hàng tháng cho mỗi
người từ năm đến sáu triệu đồng.

Từ sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và sự nỗ lực của người
dân, kinh tế từng hộ được nâng cao, từ đó người dân càng tin tưởng
vào đường lối, chính sách của Đảng, của Nhà nước, đặc biệt là kế
hoạch thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn
mới nâng cao đã được toàn bộ người dân ủng hộ. Các tiêu chí dần dần
được thực hiện đạt kết quả cao.

Trao đổi với đồng chí Đồng Thị Lệ, Bí thư Đảng ủy xã, tôi đặt
câu hỏi:

- Với cương vị là người đứng đầu trong công tác dẫn dắt, chỉ đạo
phong trào của xã nhà, đồng chí có thể chia sẻ những suy nghĩ về quá
trình thực hiện, nhất là thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
nâng cao?

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, chúng tôi thực hiện nghiêm túc các Chỉ
thị, Nghị quyết, Chính sách của Đảng, Nhà nước. Còn đối với phong
trào của xã, chúng tôi luôn mong muốn làm thế nào để nâng cao được
đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nhân dân. Việc thực hiện
“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao” ở
xã Chiến Thắng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn nhưng có nền tảng
từ năm 2017, xã đã được công nhận “Đạt chuẩn nông thôn mới”, lại
luôn được sự hỗ trợ, khuyến khích từ tỉnh đến huyện. Qua tuyên truyền
chúng tôi cũng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bà con Nhân dân
nên lãnh đạo xã chúng tôi quyết tâm lập kế hoạch huy động mọi nguồn
nhân lực, vật lực để hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí đạt chuẩn
“Nông thôn mới nâng cao”. Tuy đến nay, xã đã đạt các tiêu chí và về
đích nhưng Ban lãnh đạo chúng tôi vẫn thấy kết quả đạt được chưa
thực sự như chúng tôi mong muốn. Cho nên trong thời gian tiếp theo,
chúng tôi còn phải cố gắng hơn nữa tìm ra mọi giải pháp để tiếp tục



nâng cao mức thu nhập cho người dân, nâng
cuộc sống của người dân xã Chiến Thắng lên
một tầm cao mới.

- Vậy xin đồng chí cho biết đôi nét về kế
hoạch phát triển của xã trong thời gian tới?

- Hiện nay sản phẩm “Quýt vàng Bắc Sơn”
đã được Bộ Công nghệ và Khoa học cấp Bằng
bảo hộ nhãn hiệu tập thể và “Quýt vàng Bắc
Sơn” của Hợp tác xã Nam Hồng xã Chiến
Thắng cũng được công nhận là sản phẩm đạt
OCOP 4 sao. Đây là sản phẩm chủ lực của địa
phương được sản xuất theo tiêu chuẩn Viet-
Gap. Ngoài ra còn có diện tích lớn trồng na,
đào, bưởi và cam canh, có cơ sở sản xuất rượu
men lá, trang trại chăn nuôi hươu và trâu bò vỗ
béo. Trước mắt, chúng tôi đang cố gắng tìm
đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp và tiểu
thủ công nghiệp của địa phương, làm sao để
các sản phẩm đến được người tiêu dùng trong
cả nước, thậm chí có thể ra cả thế giới, như sản
phẩm na dai của Chi Lăng. Nhưng khó khăn
trước mắt của chúng tôi là bệnh “vàng lá gân
xanh” của cây quýt và bệnh “viêm da nổi cục” ở
trâu bò. Hai căn bệnh này chúng tôi cần được
sự giúp đỡ của các đơn vị cấp trên, sớm nghiên
cứu tìm ra biện pháp phòng chống và ngăn
chặn dịch bệnh để nền kinh tế của xã nhà phát
triển bền vững.

Tạm rời khỏi trụ sở UBND xã, em Dương
Thị Nga, Bí thư Đoàn thanh niên xã đưa tôi đi
thực tế trên những trục đường làng được trải bê
tông rộng mở. Vừa đi em vừa giới thiệu:

- Xã Chiến Thắng có ba trục đường chính,
tổng chiều dài 18,34 km đã được bê tông hóa
đạt chuẩn theo kỹ thuật của Bộ Giao thông, có
rãnh thoát đảm bảo tiêu thoát nước. Tuyến
đường này đã được giao cho Công ty thương
mại Phúc Lộc quản lý, duy tu và bảo dưỡng
nâng cấp hàng năm. Đường trục thôn có 10
tuyến với chiều dài 6,910 km, mặt đường rộng
từ 2,5 m đến 3,5 m đã được bê tông, các chỉ tiêu
kỹ thuật đạt được cấp C đảm bảo thuận tiện cho
việc đi lại của người dân. Các tuyến đường dẫn
vào ngõ xóm có chiều dài gần 12 km cũng đã
được cứng hóa 11,58 km, chỉ còn lại 380 m là
đường đất. Các tuyến đường trong toàn xã đảm
bảo sạch sẽ, thoát nước, không gây ứ đọng và
lầy lội.

Trên đường chúng tôi đi qua khu vực nhà
văn hóa, trong một phòng rộng đang diễn ra trận
đấu cầu lông. Em Nga giới thiệu tiếp:

- Nhà văn hóa xã, hội trường có diện tích
hơn 180 m2, quy mô trên 150 chỗ ngồi, có hai
phòng đạo cụ, có phòng đọc sách, báo, thư
viện, kết hợp với bưu điện văn hóa xã, đảm bảo

đáp ứng nhu cầu đọc và tìm hiểu của nhân dân.
Có phòng thông tin truyền thông, có bộ máy
phát thanh đến từng thôn bản liên tục phát đi
những thông tin chỉ đạo từ cấp trên và các tin
nội bộ trong xã. Có phòng hoạt động của các
câu lạc bộ (CLB) như: CLB Hát then, CLB Thể
thao, CLB Bóng chuyền hơi… Các câu lạc bộ
thường xuyên luyện tập và thi đấu giao hữu
trong các ngày kỷ niệm và ngày lễ tết, đem lại
không khí vui tươi phấn khởi cho bà con nhân
dân. 

Khu vực sân thể thao diện tích gần 10.000
m2 được thiết kế sân bóng đá, sân cầu lông, sân
bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, có điểm vui
chơi giải trí, được trang bị một số dụng cụ và
thiết bị phục vụ cho các môn thể thao.

Nhà văn hóa các thôn cũng được trang bị
đầy đủ trang âm loa đài, bàn ghế, và một số
nhạc cụ phổ thông như đàn tính, sáo trúc, ghi
ta. Đây là nơi thường xuyên tổ chức các hoạt
động văn hóa văn nghệ của các tổ chức đoàn
thể trong thôn, đem lại cho người dân sự hào
hứng vui vẻ sau mỗi ngày lao động. Các sân thể
thao của thôn được trang bị một số dụng cụ phù
hợp cho người cao tuổi và trẻ em rèn luyện sức
khỏe. Các môn thể thao thường xuyên được rèn
luyện như bóng đá, bóng chuyền da, bóng
chuyền hơi, cầu lông, đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co…
thu hút nhiều người dân tham gia. Đây là một
hoạt  động đem lại tinh thần và thể lực cao cho
người dân để có sức khỏe dẻo dai, tăng sức lao
động, tăng năng suất, kinh tế phát triển, đưa đời
sống đi lên.

Để phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục,
thể thao của xã phát triển không thể không kể
đến mảng truyền thông. Xã có một đài truyền
thanh thực hiện tiếp sóng của Đài Tiếng nói Việt
Nam, truyền thanh các bản tin của Trung tâm
Văn hóa Thể thao huyện, các chương trình sản
xuất bản tin của xã. Đài thực hiện phát sóng từ
6 đến 7 giờ sáng và từ 17 đến 18 giờ chiều.
100% các thôn có hệ thống loa truyền thanh
đảm bảo các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách pháp luật của Nhà nước đến với
người dân. Xã cũng đã cài đặt một trang thông
tin điện tử, thông tin về bộ máy hành chính cấp
xã. Từ việc này đồng chí Chủ tịch xã bày tỏ
mong muốn được hỗ trợ đưa chương trình
chuyển đổi số vào quản lý và giới thiệu quảng
bá những sản phẩm, văn hóa ẩm thực và văn
hóa du lịch của mảnh đất và con người xã Chiến
Thắng đến với mọi miền.

Trên con đường dẫn vào thôn Hồng Phong
I, hai bên đường là một màu xanh mướt của
những vườn đào. Tham quan các vườn cây
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đang lên xanh tốt, nhìn những giàn phun nước
tưới cây nhỏ giọt, tôi hỏi:

- Mô hình tưới cây hiện đại này có được lắp
đặt trên nhiều diện tích vườn cây không?

Dương Thị Nga cho biết:
- Diện tích trồng cây của xã đạt đến hơn 600

ha, mô hình giàn phun nước tưới cây nhỏ giọt
mới chỉ thực hiện trên diện tích 17 ha cho 17 hộ
dân của Hợp tác xã Nam Hồng. Hiện nay nguồn
cung cấp nước chủ yếu dựa vào hồ chứa nước
Khau Hường, trên hai mươi công trình thủy lợi
với hệ thống kênh mương dài 12,42 km cung
cấp tưới tiêu cho toàn bộ  diện tích đất nông
nghiệp và cây ăn quả.

Để hình thành và phát triển một nền kinh tế
bền vững, xã Chiến Thắng đã có mô hình hợp
tác xã hoạt động theo chuỗi liên kết (sản xuất,
tiêu thụ và dịch vụ). Hợp tác xã nông nghiệp
Nam Hồng được thành lập gồm 19 thành viên,
có một tổ sản xuất quýt theo tiêu chuẩn Viet-
Gap, một cơ sở sản xuất rượu men lá Bắc Sơn
được kiểm nghiệm và cấp nhãn mác,bao bì,
một tổ chăn nuôi hươu và trâu bò vỗ béo. Ngoài
ra còn cung cấp phân bón và tiêu thụ sản phẩm
của địa phương. 

Ngoài số hộ tham gia sản xuất quýt, na,
bưởi theo tiêu chuẩn VietGap, hàng năm cho
thu hoạch hàng trăm tấn sản phẩm thì số lượng
trâu, bò vỗ béo thường xuyên duy trì khoảng 50
con, giá trị mỗi con trâu, bò lên tới ba mươi triệu
đồng. 50 con hươu sao, mỗi năm cho cắt nhung
2 lần, thu nhập đầu người khoảng từ bốn đến
sáu triệu đồng mỗi tháng.

Cùng với đầu tư xây dựng điện, đường và
phát triển sản xuất, trường học là một tiêu chí
không thể thiếu trong xây dựng cơ sở hạ tầng
nông thôn mới. Với xã Chiến Thắng, cấp học
Mầm non có một trường chính và một điểm
trường. Trường chính nằm ở khu vực trung tâm
xã có diện tích trên 3.000m2.

Về khối tiểu học và trung học cơ sở, trường
chính trung tâm có diện tích 7.200m2 và điểm
trường Pá Te có diện tích gần 700 m2. Các hạng
mục công trình của trường đều đáp ứng theo
quy định của trường phổ thông có nhiều cấp học.
Tất cả các phòng học và phòng chức năng đều
được kết nối internet để phục vụ cho dạy và học
đạt chất lượng tốt. 

Đời sống kinh tế đã từng bước được nâng
lên, ý thức chấp hành của người dân cũng dần
thay đổi, không còn những hủ tục lạc hậu, bảo
thủ như xưa. Tất cả đều hướng tới cái đẹp, cái
văn minh, hiện đại. Chính vì vậy mà người dân
nơi đây ý thức được việc bảo vệ môi trường, giữ
gìn vệ sinh chung, giữ gìn cảnh quan của thôn

xóm. Đường làng ngõ xóm thường xuyên được
phát quang, vệ sinh sạch sẽ. Định kỳ tối thiểu
hai tháng làm vệ sinh chung một lần đảm bảo
xanh, sạch, đẹp. Xã khuyến khích xây dựng
hàng rào cây xanh, xanh hóa tường rào cứng
hai bên đường qua các khu dân cư tập trung
bằng các loại cây xanh thân thiện với môi
trường. Công trình cấp nước sạch của xã, công
suất sử dụng theo thiết kế được trung tâm nước
sạch và vệ sinh môi trường tỉnh duyệt. 100%
các hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh,
60% hộ dân dùng chất lượng nước đáp ứng quy
chuẩn Quốc gia (QCVN02: 2009/BYT). Nước
thải trong sinh hoạt đều có hệ thống tiêu thoát
nước, không để gây tắc nghẽn, tù đọng. 100%
các hộ xây dựng bể tự hoại, hố lắng có nắp đậy.
Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh đã chủ động
xử lý nước thải, chất thải, không để gây ô nhiễm
trong  môi trường.

Cũng theo Chủ tịch Hoàng Quang Phiệt,
100% nhà ở trong các khu dân cư đều đã được
xây dựng kiên cố, khang trang, phù hợp với
phong tục tập quán của địa phương, đạt tiêu
chuẩn của Sở Xây dựng, không còn các nhà
tạm, nhà dột nát. Các công trình phụ và khu
chuồng trại hợp vệ sinh làm cho cảnh quan một
miền quê càng thêm non nước hữu tình. Tỷ lệ
hộ nghèo chỉ còn 3,44%, mức thu nhập bình
quân hàng năm trên đầu người đạt 43,1 triệu
đồng. Quyết tâm của xã sẽ đạt tới xóa nghèo
vĩnh viễn. 

Vào đến thôn Hồng Phong I, trước mắt tôi
là những hàng rào ô rô bề ngang từ 60 cm đến
1 m, được cắt tỉa bằng phẳng, gọn gàng, đều
tăm tắp chạy dài bao quanh các khu vườn cây
ăn trái và những ngôi nhà kiên cố. Dù đã biết,
thôn Hồng Phong có những hàng rào “có một
không hai”, là một điểm tham quan học hỏi của
nhiều du khách nhưng tôi vẫn phải ngỡ ngàng
trước những sáng kiến thiết kế. Nó tạo cho ta
một cảm giác êm đềm, thư thái, khi bước đến
không gian này tưởng như bước vào vườn cổ
tích. Chủ tịch Hoàng Quang Phiệt đã nói với tôi
“Tất cả các trục đường liên thôn dẫn đến từng
ngõ xóm đều được lắp hệ thống đèn chiếu sáng.
100% các hộ dân đều được sử dụng điện chiếu
sáng và điện sinh hoạt trong gia đình”. Tôi nghĩ
nếu buối tối mà đi trên những con đường bê
tông trải dài với những hàng rào ô rô dưới ánh
điện lung linh thì thật là huyền ảo và thơ mộng.

Vào thăm nhà ông Nguyễn Dư, Bí thư Chi
bộ kiêm Trưởng thôn Hồng Phong I. Bên bàn trà
nước, ông nhiệt tình cho chúng tôi  biết:

- Thôn Hồng Phong I đã được công nhận
là “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”. Thôn
có 84 hộ với 384 nhân khẩu, thu nhập trung bình
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của mỗi người dân từ năm 2016 là 36 triệu đồng
trên năm, đến năm 2020 đã tăng lên 45 triệu
đồng. Đó là kết quả của việc chuyển đổi cơ cấu
cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao,
từ đó nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh
thần cho người dân. Trong thôn đã thành lập hai
đội bóng chuyền da (nam - nữ), một đội bóng
đá, một đội văn nghệ, một câu lạc bộ dân vũ,
một câu lạc bộ dưỡng sinh. Thôn cũng tự đề ra
những quy ước, hương ước, thực hiện văn minh
trong đám tang, đám cưới được dân làng
nghiêm túc chấp hành, ví dụ như không tổ chức
ăn uống linh đình gây lãng phí. Mỗi đám tang
mỗi hộ trong thôn đóng góp 50.000 đồng giúp
tang chủ. Thành lập một đội kèn trống của thôn,
trích 800.000 đồng từ số tiền đóng góp bồi
dưỡng cho đội kèn trong mỗi đám tang.

Ông Dư nhấn mạnh:
- Có xây dựng nông thôn mới thì người

nông thôn mới thay đổi, tiếp cận được cái văn
minh, cái hiện đại trong xã hội. Là người đứng
đầu của thôn tôi luôn thực hiện dân chủ trong
công tác, tuyên truyền tới các đảng viên, quần
chúng, nói đi đôi với làm, để kinh tế phát triển,
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà
con. Từ đó người dân một lòng theo Đảng,
chống lại những cái xấu, cái hủ tục lạc hậu, góp
phần bảo vệ vững chắc hệ thống chính trị và an
ninh trật tự xã nhà.

Cũng tại thôn Hồng Phong I, tôi được gặp
đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Chiến đã hiến
400 m2 đất và gia đình bà Chu Thị Thoong trên
300 m2 đất cho xã làm Nhà văn hóa và sân vận
động thể thao, đường giao thông nông thôn. Khi
được hỏi: “Những khu đất đã hiến cho xã, giá thị
trường lên tới vài trăm triệu, các ông bà có suy
nghĩ gì không?” bà Chu Thị Thoong thật thà nói:

- Tôi không có suy nghĩ gì về giá trị vật chất
của mảnh đất đã hiến. Chỉ nghĩ rằng, Đảng và
Nhà nước lo cho mình có cuộc sống tốt đẹp
hơn, no đủ hơn, thì khi Nhà nước cần, mình
cũng phải có trách nhiệm của người công dân
cùng chung tay, chung sức. Mà thực ra thì đất
đai chúng tôi đã hiến là để xây dựng các công
trình phúc lợi công cộng, cũng đều là để cho
chính người dân chúng tôi hưởng thụ. 

Nói xong bà cười rạng rỡ.
Trở lại  trụ sở Ủy ban nhân dân xã Chiến

Thắng tôi được đồng chí Dương Văn Kiên, Văn
phòng Hội đồng nhân dân xã cho biết:

- Trong những năm qua Đảng bộ xã Chiến
Thắng luôn đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững
mạnh”,  Chính quyền xã luôn hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ. Thực hiện tốt cải cách hành

chính, “cơ chế một cửa”, “một cửa liên thông”
được nhân dân hài lòng.

Năm 2018, Đảng bộ và Nhân dân xã Chiến
Thắng vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong việc
thực hiện “Nghị quyết số 26-NQ/TW về Nông
nghiệp, Nông dân, Nông thôn”. Năm 2019 một
lần nữa lại được nhận Bằng khen của Thủ
tướng Chính phủ về thực hiện phong trào thi
đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn
mới” góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Được nhận
Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban
Dân tộc vì đã có thành tích xuất sắc trong quản
lý, chỉ đạo thực hiện chương trình 135, góp phần
thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền
vững. Còn nhận được nhiều bằng khen, giấy
khen của tỉnh và huyện. Các đồng chí Bí thư,
Chủ tịch và cán bộ các phòng, ban, đều được
nhận Bằng khen, Giấy khen của cơ quan cấp
trên. Nhiều năm liền, Đảng bộ và Nhân dân xã
Chiến Thắng vinh dự được đón các đồng chí
lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đến
thăm.

Buổi trưa, đích thân Chủ tịch Hoàng Quang
Phiệt đưa chúng tôi vào thăm quan vườn quýt
Hang Hú. Tại đây đồng chí cho biết.

- Xã Chiến Thắng có hai điểm du lịch là
“Suối Mỏ Mắm” và “Vườn quýt Hang Hú” đã
được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. Xã có ý
tưởng xây dựng cụm du lịch cộng đồng và đã
có kế hoạch triển khai tại thôn Hoan Trung, gồm
nhà nghỉ Homestay, Suối Mỏ Mắm, Vườn quýt
Hang Hú. Xã đã làm hồ sơ và tập huấn cho 8 hộ
gia đình nằm trong cụm du lịch, dự kiến đến
giữa hè năm 2021 này sẽ đưa vào hoạt động. 

Cũng tại Hang Hú, chúng tôi được cô chủ
vườn chiêu đãi bữa cơm trưa với những món
ăn đặc sản của núi rừng, như xôi nếp lá cẩm,
lạp sườn “lợn làng” cá suối chiên giòn gói lá lốt
chấm tương… Những món ăn dân dã đó quyện
với chút vị cay của ly rượu men lá giữa bạt ngàn
hương vị rừng quýt càng nồng đậm thêm cái
nghĩa, cái tình của những người dân Châu xưa.
Hy vọng rằng dự án du lịch của xã Chiến Thắng
sẽ sớm đi vào hoạt động để những du khách
trên mọi miền Tổ quốc và cả những du khách
nước ngoài sẽ được thưởng thức ẩm thực và
sản vật của một vùng quê giàu truyền thống
cách mạng “Khởi nghĩa Bắc Sơn”, đem lại cho
xã Chiến Thắng diện mạo của một vùng quê
nông thôn kiểu mẫu trong thời kỳ mới.

Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp
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Ngày tao về đến con dốc
đầu bản, ai cũng nhìn tao
với con mắt thương cảm.

Ba năm trong tù đã làm cho tao
tỉnh ngộ ra nhiều điều nhưng
không làm tao quên đi những tội
lỗi trong quá khứ. Những đêm
trong căn phòng với bốn bức
tường đá lạnh lẽo, tao lặng lẽ
ngồi khóc, những giọt nước mắt
nhỏ xuống nền. Suốt ba năm,
đêm nào tao cũng giật mình tỉnh
dậy, tiếng lách cách, tiếng rên rỉ
văng vẳng bên tai, những cái
gạc nai, những chiếc nanh lợn
rừng và cả khuôn mặt anh Sinh
cứ hiển hiện mờ ảo, tiếng
“đoàng” vang lên xé tan mọi thứ
cũng là lúc tao giật mình tỉnh
dậy, mồ hôi ướt đẫm. Tao sẽ
làm lại, làm những điều như anh
Sinh từng muốn làm, những
việc mà ngày xưa tao chưa nghĩ
đến. Tao về Phiêng Puông thôi,
về với gốc lát trên đỉnh Khâu
Săm thôi. Còn mày? Mày đang
ở đâu? Đã vào tay người chủ
mới hay đang nằm ở xó xỉnh bụi
bặm nào đó và có thể đã chìm
vào sâu trí óc rất nhiều người
nhưng với tao thì không.

“Ăn của rừng rưng rưng
nước mắt”.

Mày biết không?
Tao tự hào về mày, mày

nhớ không? Ngày mày ra đời
ấy, ngày tao vui sướng chạy đi
tìm thằng bạn thân nhất về ngồi
uống rượu, tao chẳng kịp mặc
chiếc áo treo trên gạc nai chỉ kịp
nhắc mẹ thịt nhanh con gà cho
tao với bạn ngồi uống rượu.
Mặc cho thằng bạn tao đang
mệt mỏi sau khi thức đêm ba
ngày làm xong lễ cấp sắc nhưng

44
Văn nghệ

Số 333-07/2021 - Xứ Lạng

NGHIỆP RỪNG
Truyện ngắn của TRIỆU HOÀNG GIaNG

Minh họa: CAO SƠN

tao vẫn kéo nó về cùng chia vui với tao. Hôm ấy tao say lắm,
cả buổi tối hôm đó chỉ nói một chuyện về mày. Chỉ riêng cái
báng đã thành một câu chuyện đủ để tao kể suốt đêm rồi.
Phiêng Puông nằm dưới sườn đồi hướng về đỉnh Khâu Săm,
những ngôi nhà đều mở hướng cửa về phía có gốc lát ngàn
năm tuổi trên đỉnh. Năm nào gốc lát cũng đón chim iểng, diều



hâu các loại chim khác về làm tổ, bên dưới
gốc cây những vệt đường thú đi bóng quanh
thân gốc, hầu như tối nào cũng có nai ngủ lại.
Năm đó, Phiêng Puông chịu trận gió lớn chưa
từng có, nương lúa bị ngả rạp sát mặt đất,
tiếng cây gẫy, tiếng thú kêu vang khắp nơi
như động rừng. Gốc lát ngàn năm tuổi vẫn
đứng vững trên đỉnh Khâu Săm cho cả bản
Phiêng Puông nhìn vào có thể yên tâm nhưng
cành cây không thể chịu được gió lớn. Khi mọi
người Phiêng Puông đang ở trong nhà tránh
gió thì tiếng nghe tiếng gẫy “rắc” đanh tai vang
trên đỉnh Khâu Săm.

- Cành cây lát gẫy rồi!
- Gió to quá mà!
Chính là lần đó, khi cơn lốc vừa đi qua,

tao đã nhanh chân nhất lên đỉnh Khâu Săm.
Già trẻ ở Phiêng Puông cũng lên xem cành lát
gẫy, ai cũng muốn thấy tận mắt sức tàn phá
của cơn gió nhưng tất cả chỉ đến để xem, còn
tao, tao đến còn có việc khác. Cành lát vừa
một người ôm, lõi bên trong đen bóng như
than nghiến, cứng như sắt, đã bao người
thèm muốn có cái báng súng bằng gỗ lát như
vậy nhưng chẳng ai nghĩ đến việc lấy gốc từ
cây lát ở đỉnh Khâu Săm. Chỉ có tao mới nghĩ
đến khi tiếng “rắc” vang khắp Phiêng Puông.

Mày nhớ không?
Khúc lát tao mang về đẽo suốt ba ngày

mới được cái báng súng ưng ý. Tao mải làm
đến nỗi chẳng thể sang giúp thằng bạn thịt
lợn, chuẩn bị đồ cho lễ cấp sắc, cả ba ngày lễ
tao chỉ sang chia vui với nó một bữa cơm rồi
lại về hì hục đẽo gọt. Nó không trách tao đâu,
nó hiểu tao mà, nó cũng muốn thấy mày khi
ra đời. Chính thằng bạn tao, bằng kinh
nghiệm của một thợ săn có tuổi, từng cầm
bao nhiêu khẩu súng cũng trầm trồ rằng mày
là khẩu súng hoàn mỹ nhất, tốt nhất mà nó
từng thấy. Nó cũng chia vui cùng tao cả buổi
tối hôm đó, nó chúc mừng tao đã có được
khẩu súng tuyệt vời nhất Phiêng Puông này.
Mày nhớ không? Những lần tao phải đi khắp
các phiên chợ trong vùng tìm đến những nơi
bán kíp nổ, vỏ đạn... tất cả đều là loại tốt nhất.
Mày chắc không biết đâu.

Chỉ mấy ngày nữa thôi, khi bản Phiêng
Puông vào mùa săn, lúc đó bằng kinh nghiệm
và tài thiện xạ của tao, bằng khả năng săn mồi
của con Khoang và những đường đạn không
đâu chê được của mày, cả Phiêng Puông sẽ
biết đến mày, đến tao. Ai cũng sẽ bảo đây là
khẩu súng tốt nhất cả vùng này. Nhiều đứa

con gái sẽ nhìn tao với con mắt long lanh
nhất, lũ trai bản sẽ ghen tỵ nhưng trong bụng
chúng ai cũng khâm phục tao, chúng biết
được tao xứng đáng nhận được những ánh
mắt đó. Nhưng kệ những ánh mắt long lanh
của những đứa con gái, tao chỉ muốn nhận lời
khen từ một người duy nhất, trong bụng tao
đã chọn người đó từ trước rồi, đó là con Mẩy
nhà ở cuối làng, nhà nó nghèo nhất nhưng đôi
mắt nó đẹp nhất Phiêng Puông này. Ngày gặp
Mẩy ở con dốc đầu bản, tao đã bị đôi mắt ấy
hút mất phần hồn to nhất rồi, tao chằm chằm
nhìn khiến Mẩy đỏ mặt, mấy bà đi nương về
cười trêu tao. Từ hôm đó, chỉ cần có thời gian
rảnh là tao chạy ngay sang nhà Mẩy, nhà nó
không có đàn ông nên những việc nặng tao
đều làm giúp hết. Thời gian ở nhà Mẩy ngày
càng dài hơn, những lý do sang nhà Mẩy càng
nhiều hơn. Tía cũng đã mấy lần hỏi tao xem
đã qua hỏi cưới được chưa nhưng tao vẫn
muốn kiếm thêm nhiều bạc trắng hơn nữa.
Chỉ mùa săn năm nay nữa thôi là tao đủ tiền
đưa Mẩy về nhà rồi. Đám cưới tao sẽ rất
nhiều thịt thú rừng, nhiều hơn tất cả những
đám cưới ở Phiêng Puông, các bản khác
cũng không có đám cưới nào nhiều thịt như
thế. Tất cả là nhờ có mày, tao biết ơn mày, lấy
được Mẩy có một nửa công của mày đấy. Tao
sẽ thay mái nhà gianh bằng những tấm ngói
đỏ như nhà ông Tài Quan đầu bản, tao sẽ đi
săn thật nhiều, thật nhiều thú rừng. Từ lúc có
mày tao đi săn nhiều hơn, đám thợ săn nào
đi cũng phải gọi tao, chỉ khi có tao đi cả bọn
mới chắc chắn được thú. Nhiều làng bên cạnh
đi săn đều cho người sang gọi. Những ngày
ở rừng của tao với mày nhiều hơn cả ở nhà.
Khắp Lủng Chang, Khâu Thăm, Phịa Đen...
đều in dấu chân của tao, đều có tiếng nổ vang
khắp mấy ngọn đồi của mày. Trong nhà, tất cả
các hàng cột đều có gạc nai, nanh lợn rừng,
sừng sơn dương... Những con thú tao hạ
được không đếm nổi nữa. Có lẽ sắp nhiều
bằng lá gốc lát trên đỉnh Khâu Săm rồi. Mấy
năm nay cứ sau những trận gió lớn nhiều
người chạy lên đỉnh Khâu Săm mong được
một cành lát về làm báng súng nhưng đều tiu
nghỉu trở về. Gốc lát cũng không còn sum suê
như trước nữa, từ lúc cành lớn gẫy những vết
mục cứ loang từ vết gẫy lên ngọn cây, lá lát ít
dần, ít dần. Người Phiêng Puông nhìn lên
đỉnh Khâu Săm chỉ thấy một thân cây khẳng
khiu, lên tận nơi mới thấy lác đác vài cành có
lá. Mọi chuyện của tao cũng không xuôi như
con suối chảy trong khe nữa, các cánh rừng
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càng ngày các loài thú ít hơn, chúng chạy đi
khắp các ngả xa chẳng dám trở về rừng
Phiêng Puông nữa. Mỗi lần đi săn càng phải
đi xa hơn, mất nhiều ngày hơn, mỗi lần tao về
dường như thấy con trai tao lớn hơn nhiều.
Nó nhìn tao như người lạ, muốn bế cũng phải
có mẹ bên cạnh. Mỗi lần bắn được con thú,
cả đám thợ săn ở lại chia phần, cùng nhau
ngồi uống rượu, thằng con tao đều trốn vào
trong buồng không ra.

Vợ tao bảo dạo này hay mơ gặp nhiều ác
mộng, mơ thấy hổ, thấy những con thú về
đuổi nó. Nhưng tao chẳng lo lắm, chắc nó ăn
nhiều thịt thú rừng nên bị như vậy thôi. Nhưng
thời gian sau, khi tao vừa đi săn về nó bị nặng
lắm, ú ớ cả đêm, ban ngày lại chạy khắp nơi
núp vào các lùm cây như trốn ai đó. Lần nào
nó cũng chạy khắp bản, đến từng nhà phá đồ
người khác rồi chạy một mạch lên đỉnh Khâu
Săm, đến gốc lát nó nằm luôn trong hốc cây
ngủ im chẳng ai gọi được nó dậy. Tao đã bỏ
mấy buổi săn đi khắp nơi tìm những ông thầy
cúng giỏi nhất nhưng bệnh cũng chẳng
thuyên giảm. Thầy cúng không làm cho nó
khỏi nhưng mày lại chữa khỏi cho nó. Tao nhớ
chứ, hôm mày chữa khỏi bệnh cho thằng con
tao ấy. Hôm ấy trời âm u, những cơn mưa
phùn đã rả rích từ mấy hôm trước, lũ chim
rừng hót vang khắp các quả đồi tìm bạn. Buổi
sáng thằng con trai tao lên cơn, nó chạy khắp
các bờ ruộng tìm nơi ẩn nấp. Trong đầu nó
đâu đâu cũng thấy những con lợn rừng,
hươu, gấu... đuổi theo tìm nó, cắn xé rồi
những tiếng kêu văng vẳng trong đầu nó mỗi
lúc một lớn hơn. Nó bịt tai chạy khắp các thửa
ruộng, lâu lâu lại nấp vào bụi rồi lại chạy. Tao
đang ngồi uống rượu cùng mấy thằng bạn
trong đội săn, bát rượu chưa kịp xuống bụng
đã thấy vợ mặt xám ngắt chạy về.

- Thằng Phin lại lên cơn rồi!
Tao vội vàng bỏ bát rượu chạy ra ngoài

xem. Thằng Phin vẫn gào thét chạy khắp nơi,
lúc đó tao nhớ ngay đến mày. Mày là nỗi sợ
của tất cả những con thú ở Phiêng Puông này.

- Đo...à...ng!
Tiếng nổ vang lên cũng là lúc thằng Phin

ngã gục xuống. Không phải bị trúng đạn đâu,
tao cố tình bắn chỉ thiên để dọa âm hồn
những con thú thôi. Nghe tiếng nổ của mày lũ
thú rừng đã chạy đi khắp các ngả không còn
ám vào con tao nữa. Thằng Phin được dìu về
nhà, giờ nó đã khỏi bệnh nhưng không còn
nhanh nhẹn như ngày xưa nữa. Thầy Kim bảo

rằng một phần hồn của nó đã bị những con
thú lấy đi theo chúng. Nhưng như vậy cũng tốt
lắm rồi, nhờ có mày đấy, mày lại thành cái ơn
của nhà tao đấy.

Phiêng Puông không còn những con thú
lớn về nữa. Phường thợ săn cũng dần ít
người hơn, mỗi người đi một nơi săn những
con thú nhỏ như cầy hương, sóc, gà rừng...
Gốc lát đã rụng hết những cành nhỏ, Phiêng
Puông chẳng còn ai làm thêm súng mới nên
cành lát rụng xuống sau những trận gió lớn
cũng chẳng ai buồn đem về làm báng súng
nữa. Trên thân cây vẫn nhú những cành nhỏ
như để chứng minh cây vẫn còn sống, nhiều
người định rủ nhau chặt lát về xẻ nhưng thân
cây đã rỗng từ bao giờ, cũng có nhiều người
sợ phạm vào cây thiêng nên cây lát vẫn sừng
sững ở đỉnh Khâu Săm để người Phiêng
Puông nhìn lên. Dạo này, những gốc quả rừng
ngày trước chẳng ai thèm đụng tới giờ lại trở
thành nơi đám thợ săn lui tới. Nhưng không
ai tranh nhau, mỗi khu đều có chủ riêng,
không có chỗ nào khắc tên nhưng ai muốn đi
vào gốc quả người khác phải hỏi xem ngày
mai chủ gốc có đi không. Nếu ai đi trộm mà bị
phát hiện thì dù có được bao nhiêu con thú thì
cũng chỉ ngồi uống rượu một mình chẳng ai
đến cùng. Phiêng Puông nhiều gốc lắm, có
những gốc lạ chẳng ai biết nhưng tao thì biết.
Người Phiêng Puông mấy năm nay đã ít
người vào rừng, có người đào ao nuôi cá làm
kinh tế, có người đi buôn hàng tận dưới xuôi,
chỉ còn tao vẫn săn thú rừng bán lấy tiền.
Khắp các khu rừng ở Phiêng Puông vào ban
đêm chỉ còn vài người, những đêm một mình
ở lại rừng đợi thú về tao lại nghe thấy có
những tiếng khóc thút thít phát ra từ gốc lát
trên đỉnh Khâu Săm, tiếng khóc ấy ám cả vào
những giấc ngủ, tiếng khóc không phải của
một người, cũng không giống tiếng của loài
người, tiếng thút thít phát ra từ gốc lát dường
như là sự hòa lẫn của rất nhiều thứ tiếng, nó
văng vẳng bên tai của tao. Những đêm trăng
sáng, khi ngước lên đỉnh Khâu Săm dường
như những tiếng thút thít lại vang xa hơn, cao
hơn gần chạm vào ánh trăng. Nhưng lạ thay,
tao hỏi vợ, hỏi người ở Phiêng Puông cũng
không ai nghe thấy. Tao đã sang tận Phiền Sin
hỏi thầy Kim Sân nhưng ông cũng chỉ lắc đầu
thở dài “phải dừng lại thôi, nặng lắm rồi”.
Nhưng tao vẫn phải đi, dạo này nhiều người
đến tìm tao đặt mua thịt thú rừng nên tao phải
lùng khắp rừng tìm những gốc quả mới để có
đủ hàng cho người ta. Ai cũng biết tao có cây
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súng tuyệt vời chẳng bao giờ bắn trượt, nhờ
có mày mà hai đứa con tao được ăn học đầy
đủ. Mày biết không? Cả nhà tao biết ơn mày
nhiều lắm. Mỗi lần đi săn về tao đều dành ra
một phần để gọi bạn, gọi anh em sang uống
rượu. Nhiều người làm ăn giàu hơn tao
nhưng vẫn quý tao lắm, họ vẫn nể tao lắm.
Khắp Phiêng Puông này ai cũng biết vợ tao
nấu bao nhiêu rượu nhưng chỉ đủ dùng trong
nhà. Có mày, tao yên tâm đi khắp các khu
rừng ở Phiêng Puông mặc cho những tiếng
khóc bám theo. Từ hôm nhờ thầy Kim Sân
giải hạn, dường như tiếng khóc đã không bám
theo tao nữa, những đêm trăng tao vẫn nhìn
lên đỉnh Khâu Săm.

Mày biết không?
Cái ngày định mệnh cuộc đời tao, mày có

nhớ không? Ngày mà Phiêng Puông như bị
ánh nắng đốt cháy, những ngôi nhà gianh
dường như chỉ cần con đom đóm đậu vào
cũng có thể bắt lửa. Hôm ấy, như thường lệ
khi mặt trời chạm đỉnh núi Pó tao vác súng
hướng về phía Lủng Căm. Hôm trước đi phát
nương thấy hai gốc chôm chôm chín sớm tao
đã xuống tận nơi xem kĩ. Dưới gốc rất nhiều
quả ăn dở, chắc chắn lũ sóc đã đến ăn. Có lẽ
cả khu Lủng Căm có hai cây này chín sớm
nhất nên dường như sóc ở khắp nơi đổ về, có
khi lũ cầy cũng đến tranh phần. Đi được nửa
đường đã thấy anh Sinh theo sau.

- Đi hướng nào thế?
- Sang bên Lủng Căm, có hai cây chôm

chôm chín rồi!
- Tao định đi mồi gà rừng trên Đin Ba.
- Thôi đi cùng em, hai cây mỗi người ở

một gốc.
Anh Sinh gật đầu.
Đúng như tao nghĩ, lũ sóc khắp Lủng

Căm về ăn chôm chôm. Trời mới chập tối mà
tao đã bắn được ba con sóc to. Gốc phía trên,
anh Sinh cũng đã bốn lần nổ súng. Chắc chắn
tối nay hai anh em tao sẽ mỗi người một con
để uống rượu, còn lại đủ để mang ra chợ bán.
Tao sẽ gắp cho hai đứa con những cái còng
to nhất và vợ tao miếng thịt ngon nhất. Lúc đó
Mẩy sẽ lườm tao, hệt như những ngày đầu nó
mới về nhà.

- Hú.....ú...!
Trời vừa tối, lũ sóc không còn về ăn nữa.

Tao gọi anh Sinh về khi trong túi đã được năm
con sóc to. Đến khe suối hai anh em ngồi
châm thuốc, anh Sinh được bốn con dù bắn

nhiều hơn tao hai lần. Hình như lâu lắm rồi
không được nhiều như thế nên anh vui lắm.
Anh bảo:

- Ngày kia chợ phiên, tối nay về thịt rồi
treo trên gác bếp để mang đi bán.

- Ừ! Tao cũng tính thế.
Rồi anh lại ngồi hút thuốc, trong ánh lửa,

tao thấy anh Sinh có điều gì muốn nói lắm.
- Mày đang có chuyện gì trong bụng thế?
- Chắc sau này tao sẽ ít đi săn.
- Sao thế? Chán đi rồi à?
- Chắc tao chuyển sang nuôi gà, nuôi lợn

mới lâu dài được. Chú cũng nên tính cách
khác làm ăn lâu dài đi, không thể dựa vào săn
thú mãi được.

Lúc đó tao nắm chặt mày cười xòa.
*

- Đo....à...ng!
- Ối!
Tiếng kêu của anh Sinh sau tiếng súng

khiến chân tay như rụng khỏi thân.
Tại sao? Tại sao anh Sinh lại ở đó. Rõ

ràng khi ở bên bờ suối hai anh em đã bàn
nhau sẽ đi rình đàn gà rừng nếu ai về trước
sẽ xuống thẳng dưới đường đợi. Tại sao anh
Sinh lại qua bên tao, tại sao anh không bật
đèn lên, anh sợ đuổi lũ gà rừng đi ư? Bao
nhiêu năm đi rừng sao tao không nhận đâu là
dáng người đi, dáng nai chứ, nhưng lúc đó bụi
giang rậm anh Sinh phải bò qua. Khi ấy tao
đang lặng lẽ tìm chỗ trú đêm của đàn gà rừng.
Ngỡ rằng con nai lạc từ bên Phịa Đen qua tìm
chỗ ngủ, tao đã không ngần ngại bóp cò.

Tao chạy đến thì anh Sinh đã không còn
động đậy nữa. Vết bắn giữa trán không lệch
một phân. Tại sao? Tại sao mày không trượt
một lần trong số hàng trăm lần nổ. Tao ngồi
cạnh xác anh gào khóc, dưới ánh trăng mờ
mờ đôi mắt Sinh vẫn trừng trừng mở. Tức
giận tao cầm đập vào cây, cây gẫy, báng súng
đập vào đá, đá vỡ. Súng tốt, báng súng tốt
nhất Phiêng Puông, bỏ hết, bỏ hết lại ở rừng,
tao phải đưa anh về.

Chị dâu chết lặng khi tao cõng anh về đến
sân nhà. Hai đứa con anh ôm xác cha khóc,
chỉ có thằng Dàng đủ bình tĩnh đến nhà
trưởng bản thông báo. Chốc lát những ngọn
đuốc khắp các ngả sáng cả Phiêng Puông tụ
về. Tiếng người khóc, tiếng bàn tán đều
không lọt vào tai tao nữa, cột nhà bằng nghiến
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dường như cũng không giữ nổi thân tao nữa.
Trước mặt tao chỉ những ánh sáng mờ mờ,
mọi thứ đều mờ mờ kể cả giọng lạc người đi
của chị dâu:

- Bảo mà... bảo mà, sao vẫn cứ đi nốt làm
gì?

- Cho mấy người xuống dưới xã báo đi.
Đêm ấy vợ con tao ngồi cạnh cả đêm,

không ai ngủ, cả Phiêng Puông cũng không
ngủ.

*
Khi mọi người đến nơi xảy ra sự việc,

khẩu súng nằm đó bên cạnh là bốn xác sóc
nằm rất gần cò súng. Phía bên kia cũng có
một khẩu súng và xác những con sóc văng
khắp nơi. Nhiều người chạy qua chỗ ông Sinh
bị bắn, ngoài vũng máu, mấy người đi rừng
nhiều còn thấy cả những vết chân nai mờ mờ
nhưng nhiều người lại bảo họ chẳng thấy gì
ngoài vũng máu...

*
Ngày ... tháng.. năm... Tòa án nhân dân

huyện X xét xử lưu động đối với bị cáo Bàn
Văn Dần với tội danh: vô ý giết người.

Khi tang vật vụ án được mang lên nhiều
tiếng xì xào ở dưới:

- Khẩu súng đẹp quá!
- Nghe nói báng súng làm bằng gỗ lát đấy!
- Tao ở cùng bản với ông Dần đây này,

khẩu súng đó chưa bao giờ bắn trượt đâu.
- Quả là một khẩu súng hoàn hảo.
Mày biết không những lời nói đó như

những viên đạn găm vào tim tao, từng nhát,
từng nhát một.

Mày biết không?
…
Trên đỉnh Khâu Săm, cây lát sừng sững

ngày nào giờ chỉ trơ lại gốc. Một trận gió lớn
năm trước đã quật đổ phần thân. Hôm ấy trời
se lạnh, những làn sương cuộn chặt đỉnh
Khâu Săm không chịu bay lên trời, nhiều
người ở Phiêng Puông bảo do sương chưa lấy
đủ nước nên không chịu đi. Có một người đàn
ông gầy gò tay run run cầm ba nén hương
cắm cạnh rồi tựa vào gốc lát thiu thiu ngủ.

Buổi sáng hôm đó, già trẻ ở Phiêng
Puông ai cũng nghe có tiếng khóc thút thít trên
đỉnh Khâu Săm./.

Chúng tôi vẫn ở làng. Cả lớp cấp ba của
tôi chỉ có mấy bạn đi học đại học rồi ở
lại thành phố làm ăn, công tác luôn, còn

đa phần chúng tôi ở lại với làng. Ngôi làng tôi
là gọi là đất chữ, nhưng chúng tôi không
trưởng thành nhờ con đường khoa bảng
được, mà cứ loanh quanh với cái làng thân
yêu từ khi sinh ra đã biết ngọn ngành về từng
cái ngõ ngang, ngõ dọc, từng bến sông, nơi
cổng chùa.. Trong vùng có câu ca: “Ruộng
làng Đọc, thóc làng Nhữ, chữ làng Chằm”,
làng Chằm là làng tôi. Mỗi khóa thi ngày xưa
đều có những người đỗ đạt cao, có nhà cả
cha và con đều đại đăng khoa. Vì thế, từ xưa
làng tôi đã rất rộng, sự rộng rênh đất đai đó là
nhờ các con dân của làng đi làm quan, làm
thày dậy học về mua thêm nên làng cứ rộng
thêm lên mãi. Nhưng bây giờ người ta bỏ
đồng rồi. Những cánh đồng ruộng mật bờ xôi
cũng trở thành góa bụa từ khi nào không biết.
Mùa đông, nhìn những khoảng ruộng mênh
mang mà co quắp trong giá rét, lòng tôi cũng
thấy xa xót. Nhiều khi tôi đứng ở đầu làng
nhìn hút tầm mắt những thửa ruộng của làng
bị bỏ hoang, tôi bật khóc tắp lự. Dù tôi biết,
làm ruộng thì ra làm nhà thì tốn, các cụ dậy từ
xưa rồi, ruộng là của hồi môn vô giá của nhà
nông ở ngàn năm trước. Giờ ruộng bị ghẻ
lạnh, ruộng bị bỏ lại, vô duyên giữa những
mùa trăng, giữa những mùa cày cấy, nhìn
ruộng như thế, hỏi sao không khóc được.
Thành quả của cha ông bao đời để lại giờ như
cô gái xấu xí bị quá lứa nhỡ thì bỏ mặc ngoài
làng đầy hờn dỗi…

Minh gọi tôi. Tiếng Minh có vẻ khẩn
khoản, khác hẳn những lần gọi đi uống bia
khác, tôi cũng thấy ngờ ngợ điều gì đó. Tôi
báo vợ ăn cơm đi nhé đừng đợi tôi về ăn cùng
như mọi khi tôi la cà với bạn rồi vẫn về chén
cơm vợ nấu. Và Minh lại gọi tôi đúng vào một
tối gió bấc cào. Mà tay này vốn dĩ cả đời chả
bỏ bữa vợ nấu bao giờ, sao hôm nay lại giở
chứng rượu chè với tôi khi vừa chập choạng
tối. Bụng bảo dạ, lạ tức là phải có chuyện bạn
mới gọi mình. Cứ ra xem cái thằng được
mệnh danh là “đóng hộp” gọi gì…

Con đường làng sạch bong không một
bóng người. Đang cữ gió bấc cào, nhà nào
nhà nấy co ro trong nhà xem ti vi và tán gẫu.
Tiếng gió từ bụi tre còn sót lại trên trục đường
làng giờ đã bê tông hóa nhìn đám tre pheo
cũng như lạnh lẽo thêm, hai bên bờ rào râm
bụt đã không còn, cuối đường còn duy nhất
bụi tre già nằm trong khu vườn nhà cụ Kẽm.
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Vì thế, tiếng gió bấc như phồng lên, thổi tiếng
tre kẽo kẹt như làm cho con đường hoang
vắng hơn. Tôi đến quán lão Quốc, đã thấy
Minh  ngồi đó, trong một góc khá kín gió, thân
hình dài ngoẵng, mặt mũi như quắt lại. Khác
hẳn hình ảnh anh cán bộ hợp tác xã bảnh trai,
quần áo lúc nào cũng đóng hộp cẩn thận. Trên
bàn nhậu mỗi đĩa lạc rang và chai rượu.
Những mảnh vỏ lạc màu tím lơ phơ bay trên
mặt bàn khi có cơn gió thốc vào. Tôi đến tự
tìm chỗ ngồi. Không cần hỏi tôi có đồng ý
uống rượu không, Minh rót một cốc to, chúng
tôi quen gọi cốc Liên Xô, rồi hất hàm bảo tôi.

Ông uống đi. Cứ uống rồi nói gì thì nói, tôi
đang muốn chết. Hừ. Tôi cầm cốc uống phân
nửa. Tiếng hừ của tôi dứt ra nửa nhễu nó,
nửa muốn nói rằng thứ rượu gì mà uống như
axit đổ vào họng thế. Bao nhiêu độ vậy. Quan
trọng gì. Rát cổ thì nhét mấy hạt lạc rang là
xong. Đàn ông đàn ang gì mày. Tôi đáp, đứt
họng luôn đấy, đừng có đùa thằng bốn nhăm
này ông nội à. Ý tôi nói về độ cồn của thứ
rượu mà Minh đã gọi ra. Rồi tôi cũng vân vê
mấy hạt lạc rang. Cái bùi, cái thơm của thứ
lạc rang thủ công thơm đến lạ, những mảnh
vỏ tím mỏng tang cùng bay túa lên khi có cơn
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gió lia qua, nó bay bay lơ lửng một màn tím
vui mắt. Thằng Minh lại tợp một ngụm nữa.
Tôi vẫn im lặng. Tiếng gió rú ngoài đường như
thốc vào da thịt lạnh buốt, dù tôi mặc khá ấm.
Làng bây giờ… hừ, làng bây giờ… Tiếng Minh
gằn lại, nhức buốt, như thể của một gã say.
Tôi hỏi, sao thế, hôm nay no cơm ấm cật sinh
sự gì à. Không. Thế say rượu à. Không. Vậy
thì sao nào. Ông gọi tôi ra giữa đêm hôm gió
rét để rồi ngồi đó lải nhải cái gì thế. Đúng là
vô lý. Hừ. Vô lý mới có lý chứ. Ai sung sướng
như ông mà chả có quyền nói thế. Có ai biết
nỗi khổ của  tôi đâu. Ô, hỏi lạ. Nhà biệt thự,
của ăn, của để đầy ra đấy, con cái thì đã
trưởng thành, tôi thì còn nan giải lắm, đám trẻ
còn… Thì thế mới là chuyện đời. Mới cần ông
bạn đến uống cùng. Uống, nào uống đi ông
bạn tôi ơi. Minh đưa cốc lên và nốc. Cốc rượu
lọt thỏm cái miệng không rớt ra ngoài một giọt
mỏng. Ờ thì uống. Tôi cũng bị hắn mê dụ và
uống với hắn. Chúng tôi là bạn cùng làng,
cùng xóm, cùng đi học mẫu giáo, rồi cùng ở
làng làm nông dân. Lớp tôi hầu như ở làng
làm ruộng sau khi không thi đỗ đại học năm
đó. Nhưng cũng có mấy đứa cùng lớp đã
thoát ly ra ngoài nhưng đều trở về làng làm
ruộng vì nhiều lý do và bằng lòng với công
việc mà cụ tổ mấy đời đã thâm canh trên cánh
đồng làng. Thì sẽ không có chuyện gì, làng
vẫn bình bình hai vụ lúa. Con cái lớn dựng vợ
gả chồng, hết kiếp của bố mẹ lo toan cho các
con thì đến các con lại lo cho con của chúng,
các cháu lại lo cho cháu của chúng… Cánh
đồng làng vẫn bờ xôi ruộng mật, tuy con cháu
trong làng đã sinh sôi nảy nở đầy đàn, nhưng
cũng không vì thế mà bị đói, ruộng đất mênh
mông, chịu khó làm lụng thì vẫn phòng cơ tích
trữ được, không giàu nhưng đủ tùng tiệm
sống no đủ ngay trên quê hương mình chứ
không phải đi kiếm bát cơm ở thiên hạ, phải
mang tiếng là  kẻ tha phương cầu thực.  

Nhưng thời buổi bây giờ đã khác. Người
ở tỉnh liên tục về tuyển người đi làm công ở
nước ngoài, nhưng lại chỉ tuyển đám đàn bà,
con gái đi làm cái công việc là ô sin, tức là làm
“con ở” cho nhà người ta, mà phải đi đến mấy
năm. Hội phụ nữ xã đứng ra lo vay vốn cho
đám chị em nghèo. Số tiền mấy chục triệu
cầm tay cả đời người chả dám mơ, giờ phải
chiụ trách nhiệm về nó, nhận tiền từ chỗ này
và đưa tiền sang chỗ kia cho người lo làm thủ
tục để “bay”. Râm ran câu chuyện trong làng,
bao giờ cô, chị, dì… bay, lương được trả bao
nhiêu, người ta có lừa mình không… Vui buồn

lẫn lộn trên những gương mặt sạm vì mưa
nắng đồng làng. Nhưng vẫn thắp lên những
hy vọng to lớn, hy vọng thay đổi cuộc đời mỗi
cá nhân và gia đình họ sau cái hợp đồng lao
động chỉ biết ký tên vào cuối tờ giấy khai…
Những âu lo ấy nhanh chóng tan đi, khi lứa
đầu tiên đi đã có tiền gửi về, có mấy chị còn
gửi cả ảnh về nhìn như người trên tờ báo ảnh
đẹp. Tiền từ nước ngoài về làng chuyển thành
nhà cửa khang trang. Thế là đến lượt sau,
lượt sau nữa. Hết các chị ở diện nghèo thì
người ta cũng chả hơi đâu mà dò xét nữa,
miễn có người đi, bên kia người ta đang rất
cần người. Loáng cái đã hơn mười năm có cái
phong trào “sang tây làm ô sin”, ấy là cứ nói
chung chung sang tây chứ thực chất các chị
chỉ chủ yếu đến quốc gia gần ta là Đài Loan
là chính, ở làng đã thành quen miệng, hễ ai
cứ ra nước ngòai, ấy là người đi “sang tây”!
Ban đầu còn e dè, sau thì chả ai bảo ai, tự tìm
đường đi. Có chị đã bốn mươi, bốn nhăm vẫn
tìm đường đi, các chị bảo đi ba năm còn hơn
ở nhà làm ruộng cả đời. Có chị thấy thu nhập
ổn, về rồi lại tìm cách đi tiếp, tiêu biểu cho cô
Xoan bên xóm Chùa đi đợt đầu tiên đến bây
giờ vẫn chưa về. Nhà cửa xây cất tươm tất,
kệ cho ông chồng ở nhà xoay xỏa cho hai đứa
con và việc nhà. Có nhà xây, có tiền gửi về,
vui thế còn gì nữa. Ở nhà nhìn nhau mấy mẫu
ruộng làm nổ đóm đóm mắt cả đời cũng
chẳng xây nổi cái nhà cho tử tế. Lo lắng
quanh năm mà chả no bụng, đi thì xa chồng
con, xa quê hương nhưng có tiền mang về thì
vẫn hơn. Tiền quan trọng lắm. Tiền làm mặt
mũi ai cũng nở hây hây. Đầu làng cuối ngõ cứ
râm ran nhà này xây nhà to, nhà kia xây nhà
to hơn. Nó như con dịch hạch lây nhiễm
nhanh chóng. Rồi lại rồ lên những câu chuyện
vợ anh ở xóm Bắc không về vì phải lòng ông
chủ, được ăn sung mặc sướng chả muốn về
nước. Vợ anh bên xóm Đông cũng đang làm
thủ tục về nước cắt đứt với chồng vì lựa chọn
cuộc sống ở bên đó bằng cách ly hôn thật và
lấy chồng giả. Giả kết hôn để được nhập cư,
được là công dân nước họ vĩnh viễn. Những
hân hoan từ đồng tiền kiếm được bên tây về
xây nhà cứ râm ran, âm ỉ, kẻ khen, người chê,
những gia đình có con gái, vợ đi làm ô sin
cũng thấy nhấp nhổm, kẻ đang đi chả thèm
nghe tin đồn, nhưng người sắp đi cũng một
phen hú vía. Và vốn dĩ chịu thương chịu khó,
không sợ khó khăn và gian khổ, chấp nhận xa
chồng ở cái tuổi thanh xuân nhưng bù lại có
mớ tiền xây được cái nhà cao, cửa rộng và có
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của ăn của để nên chị em trong làng vẫn nô
nức kéo nhau đi. Công việc của chị em là ô
sin nên chủ yếu là đổ bô, hầu hạ người ốm
sắp chết, người tàn tật bệnh hiểm nghèo…
không quan trọng miễn đi đến hai năm là tiền
gửi về đủ trả nợ chi phí vay khi đi cũng cố
gắng xây được cái nhà cho bằng chị bằng em.
Mẫu nhà trong làng đều giống nhau. Kiểu
dáng biệt thự Thái. Ấy là nói thế, chứ ai sang
nước Thái bao giờ mà biết, nói “nhà kiểu Thái’
là nói theo mấy ông thợ xây cho nó sang. Xây
xong nhà là mơ ước to lớn của mỗi người
trong làng. Con gà tức nhau tiếng gáy. Cứ có
nhà đã, còn trang bị nội thất thì không cần, khi
nào có điều kiện thì sắm. Vì thế, có nhà xây
xong thì cứ trống hươ trống hóac vì làm gì có
tiền để sắm đồ đạc, nhưng vẫn hoan hỉ lắm…
.

Đấy là tình hình chung ở làng, mọi người
không còn ỉ ôi đánh giá nhau nhà chị này, nhà
cô kia đi tây làm ô sin với kiểu dè bỉu như
ngày xưa nữa, mà lại trở thành câu chuyện
khen nhau, khen chị kia, cô này giỏi thế, đảm
đang thế, bứt đi mấy năm là về có nhà cao
cửa rộng, đổi đời, mát mặt… râm ran cả làng,
ai cũng vui, cũng hỉ hả. Mặc dù xóm trong,
xóm ngoài chị em kéo nhau ùn ùn đi, nhưng
vợ chồng Minh không hề quan tâm. Ở làng ai
cũng quen thuộc hình ảnh vợ chồng Minh lúc
nào cũng đi bên nhau làm lụng, đúng là vợ
chồng như đôi chim cu. Cứ miệt mài, cứ chắt
chiu và có phần bằng lòng lắm với cuộc sống
hiện tại. Phong trào đi tây làm ô sin chỉ là đối
với đám chị em khó khăn, hộ nghèo, cái khí
thế chị em trong làng gần như nô nức đi tây
làm thuê hình như chẳng mảy may tác động
đến, len lỏi đến cuộc sống khăng khít và ấm
cúng của vợ chồng nhà Minh. Vốn dĩ nhà
không thuộc diện khó khăn, có của ăn, của để
từ thời cha mẹ, Minh cũng thuộc diện chịu khó
nên hai vợ chồng chả mơ mòng đến việc đi
để đổi đời. Thế mà đùng cái, nhìn thiên hạ xây
nhà xây cửa rầm rầm, tự nhiên Minh thấy cái
nhà ngói chắc chắn của cha mẹ để lại cứ nỏm
noi, thấp bé giữa cả rừng nhà kiểu mới. Dù gì
mình cũng có chân cán bộ hợp tác bao năm,
dù gì mình cũng là tầng lớp không nghèo
trong làng từ trước,vậy mà mình lại hóa ra
thua cả mấy chị đi làm ô sin. Ý nghĩ đó đã
nung nấu và đưa đến quyết định vợ chồng
Minh là phá nhà cũ đi, xây cái nhà mới cho nó
bằng chị, bằng em. Vốn liếng bao năm có
đồng nào dốc ra hết. Nhất định phải có cái nhà
“giả Thái” như hàng xóm trong làng. Ngôi nhà

xong thì ai cũng phải trầm trồ vì nó khá đẹp,
lại tọa lạc trên khu đất đẹp nhà Minh nên kiểu
dáng nó được phô bày hết mọi góc độ. Nhưng
nhà xây xong là đồng nghĩa với việc trong nhà
rỗng không. Thế là cằn nhằn. Thế là cọ miệng
nhau, gằn hắt nhau. Thêu, vợ Minh vốn nổi
tiếng trong làng là cô dâu hiền thục chịu khó
nhất nhì làng. Thêu chưa bao giờ cãi lại chồng
một câu. Nói theo cách của bọn tôi, Thêu luôn
coi Minh là số một, Thêu tôn thờ và tuyệt đối
hóa Minh về mọi thứ. Minh ho nhẹ một tiếng
là Thêu đã dúm lại rồi. Nhưng về mức độ chịu
thương chịu khó thì không ai đọ được với
Thêu. Cô ấy có thể ăn mặc xoàng xĩnh, nhưng
Minh thì luôn được vợ chăm chút rất bảnh
chọe, lúc nào cũng chỉnh tề áo bỏ trong quần,
chúng tôi đã gọi kèm với tên cậu ta là Minh
đóng hộp là thế. Chả bù cho bọn tôi, có gì mặc
đó, bà xã bảo nên thế này, thế kia cũng ầm ừ
cho qua chuyện. Nhưng Minh thì được Thêu
tỉ mẩn mọi thứ. Việc bếp núc, phân gio Minh
không bao giờ phải đụng tay chân. Thêu lý
giải, chồng là cán bộ hợp tác là phải chỉn chu
không người người ta cười em. Mỗi khi chúng
tôi tụ tập, thường trêu cái sự tỉ mẩn của Thêu
với Minh, cô ấy chỉ nhún nhường bảo thế.
Chúng tôi thì cười khoái trí để trêu Minh,
nhưng Thêu thì nghiêm ngắn nói về Minh như
nói về thần tượng đặc biệt của cuộc đời mình.
Không bỡn cợt, không suy bì. Nhìn cô ấy
nhẫn nại trong mọi việc càng thấy quý cái bản
chất thật thà và chu toàn của Thêu với Minh.
Nhìn họ thế, bọn lớp tôi thường đùa, thằng
Minh vừa sướng, vừa khổ, vì lẽ, vợ nó biến
nó thành tượng trong đền thờ mất rồi. Nhưng
Minh thì an nhiên với sự được chăm sóc, yêu
chiều đó của Thêu. Sự quen ấy không gỡ ra
được, mà bị gỡ ra tức là Minh sẽ bị mất đi một
phần thân thể của mình. Đó chính là sự phụ
thuộc bất biến của Minh khi luôn phải bám vào
cánh tay vợ trong cuộc sống… Lũ bạn thấy
mừng cho cậu ấy có một cô vợ chính chuyên,
Thêu nhẫn nhịn vì chồng, vì con đến thế,
nhưng cái gì tương đối thì còn khả dĩ, chứ đã
quá lên, chắc sẽ có ngày Minh đón nhận hậu
quả vì sự chăm chiều của Thêu với cậu ấy.

Quả nhiên như chúng tôi đã nói với nhau,
nhưng lại nằm ngoài sức tưởng tượng của
chúng tôi. Một tháng trước, vì món nợ xây nhà
quá khả năng của vợ chồng Minh, nên cô vợ
bất ly thân của Minh đã nhanh chóng lên
đường đi làm ô sin cho một gia đình người
cùng quê ở bên tây. Điều này đám bạn cùng
lớp chúng tôi không ai biết. Tôi nghĩ, chắc vợ
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chồng nó ngại bị hỏi han, lại phải giải thích
này khác, rồi người làng lại chả rêu rao, cứ
tưởng nhà cán bộ thì không đi làm ô sin. Vợ
cán bộ đi làm ô sin thì có mà giời sập à. Cánh
đàn ông chúng tôi không ai để ý, nhưng sau
này chuyện vỡ ra, vợ tôi đã nói luôn, anh
không biết, cả làng người ta biết, nhà ấy giỏi
đóng vai cán bộ lắm. Đói nhăn răng vẫn cắm
tăm ăn no rồi nhé. Chỉ vì chữ sĩ hão mà xảy
ra nông nỗi ốm lửng rồi kêu bạn đến cứu. Rõ
nhục. Tôi ớ người. Ồ, hóa ra là thế ư. Trong
mắt tôi vợ chồng Minh Thêu đúng là như thế
mà, lạ nhỉ… Nhưng thôi, kệ bà xã, tôi nghĩ,
chuyện đàn bà thường hay đàn đúm, thêm
bớt ý mà. 

Cho đến tối nay nó gọi tôi ra cái quán
rượu đầu làng này. Hóa ra là nó nhớ vợ không
chịu nổi. Giọng Minh ướt sũng, đầy đau khổ.
Ông có biết một tháng nay tôi sống thế nào
không. Tôi ngủ mơ và toàn gặp ác mộng.
Triền miên mất ngủ và đầu tôi gần như không
tài nào điều khiển được công việc hàng ngày.
Ngôi nhà to đùng, trống hoác không phải vì
chưa có đồ đạc mà vì tôi thấy nó cứ như cái
ao cá đầu làng, tôi cứ như bị đám cá dưới ao
rỉa vào da thịt. Hai đứa con mỗi đứa một công
việc, có đứa nào ở nhà đâu. Tuần trước, bữa
giữa tuần, đầu tôi như có ngàn vạn mũi kim
đâm vào. Tôi đã quay cuồng và ngã ngửa
giữa nhà, may sao cái điện  thoại vẫn nắm ở
tay, thằng con tình cờ gọi điện xem bố ăn
uống gì chưa, thì nó chỉ nghe thấy tiếng thở
của tôi. Thằng bé gọi cô nó đến đưa tôi đi viện
huyện, rồi nó phải phi hơn trăm kilomet về với
tôi. Nhưng nằm ở viện cũng chả chẩn đoán ra
bệnh gì. Vợ đi ngày nào thì tôi coi như đi viện
ngày đó. Nhưng hình như chả bác sĩ nào nói
ra được căn bệnh của tôi. Vợ chồng thằng
con thứ hai bắt tôi phải nằm viện. Nhưng mà
nằm viện như thế thà chết đi còn hơn. Ngày
nào cũng thấy người bệnh đủ mọi nơi đổ về,
toàn bệnh nan y. Mình không bệnh hóa có
bệnh, thế là tôi trốn về. Tôi muốn gặp ông. Tôi
muốn nói rằng, ông tìm cách nào chỉ cho tôi.
Làm thế nào để vợ tôi về. Ông biết đấy, từ nhỏ
chúng tôi đã cùng xóm, lớn lên cùng học, làm
lụng, yêu và lấy nhau, chưa bao giờ hai đứa
xa nhau nửa ngày. Trời ơi, sao tôi khổ thế này.
Tôi đã làm khổ Thêu. Tôi đã làm khổ Thêu.
Minh khóc. Hắn khóc dấm dứt. Khóc nức lên.
Rồi ồ ồ khóc. Chao ôi, tiếng khóc của thằng
đàn ông gần năm mươi tuổi làm cho tôi cũng
rối trí. Minh vừa khóc vừa đưa điện thoại cho
tôi, ông nói với Thêu giúp tôi. Tôi cầm điện

thoại, tiếng Thêu ấm áp, ríu rít, em đây, bố
khỏe chứ, các con khỏe chứ, em ổn định rồi,
bố yên tâm, nhanh như một giấc mơ thôi bố
ạ, em sẽ về với bố và các con như kế hoạch...
Tôi vội cắt ngang, gắt to, anh Toàn bạn chồng
em đây. Em có về được không thì về, nó sắp
chết rồi. Tôi thấy tiếng Thêu như nức lên. Có
tiếng điện thoại rơi khô khốc. Chắc cô đã
không thể nói thêm câu nào với tôi sau cái câu
gắt gỏng “điểm huyệt” của tôi khi nãy. Chả
hiểu sao tôi lại thốt ra cái câu… chết người ấy.
Thôi kệ. Chẳng còn cách nào khác. Nếu Thêu
về biết đâu chả hay hơn. Chứ tình trạng này
còn kéo dài chắc Minh sẽ gục hẳn. Tôi thẫn
thờ nhìn Minh co rúm trong bộ dạng thần kinh
đã không thể điều khiển được. Tôi gọi xe cấp
cứu. Tôi gọi con cậu ấy để nó chuẩn bị đón
bố vào viện. Đêm ấy, đường làng vắng hoe.
Những căn nhà tiền tỉ đủ màu xanh đỏ lấp lóa
dưới ánh trăng cuối tháng trong tiết đông như
chẳng có tí sinh khí nào. Tôi như kẻ mộng du
đưa Minh vào bệnh viện. Giọng cậu ấy lạc đi,
chẳng nghe rõ lầm rầm câu gì, nhưng chỉ
nghe rõ câu Thêu, Thêu… anh làm khổ em,
anh có lỗi… Lầm rầm không đầu không cuối.
Thân hình như quắt thêm, mồ hôi vã ra ướt
áo thì xe cũng tới viện. Sau khi thăm khám,
cậu bác sĩ trẻ trả lời tôi, chẳng sao đâu bác ạ,
ông ấy bị sang chấn tâm lý thôi ạ, cứ để ý ông
điều trị vài bữa là ổn ạ. Vợ chồng thằng con
cũng kịp đến hớt hải cảm ơn tôi đã đưa bố
chúng nó vào viện kịp thời. 

Tôi về làng, lòng nặng trĩu những ý nghĩ
không đầu không cuối. Cánh đồng  làng đang
phơi ải trắng, một vài khu ruộng trồng màu
xen kẽ, cái màu xanh của khoai ngô như làm
dịu lòng tôi, nhìn cánh đồng mênh mông tôi
thấy, sức lực con người có lẽ quá bé nhỏ. Tôi
vẫn ở làng, công việc cũng quá nhiều, chả có
thời gian mà ngẫm ngợi. Mơ ước thì nhiều
lắm, nhưng cũng tự biết sức mình. Và tự mình
điều chỉnh những tham vọng không cùng ấy
mà thôi… Hóa ra, Minh cũng không cưỡng lại
cái sự hơn thua ở đời, và Thêu quá vì chồng
con mà không nghĩ rằng cô ấy rời khỏi Minh
là cậu ấy mất đi một phần thân thể. Sau thì tôi
biết ngọn ngành, vợ chồng Minh đồng thuận
để Thêu đi giúp việc người ta ba năm, mỗi
tháng gửi tiền về cho Minh trả nợ tiền xây nhà.
Nhưng sau khi biết tin chồng mắc bệnh như
thế, Thêu đã bỏ việc bay về và cõng thêm
món nợ không nhỏ vì chồng con. 

Tôi cứ nghĩ mãi mà không cắt nghĩa nổi
chuyện của họ.
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Đọc một truyện ngắn hay như mở ra cho
ta những cảnh đời, cảnh người, theo
đó thức tỉnh trong ta những điều sâu

xa về lẽ sống. Truyện ngắn “Hoa bay về trời”
của nhà văn Nguyễn Luân là một truyện ngắn
như thế. 

“Hoa bay về trời” được in trên Tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng số 328 (2/2021) và Báo
Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam số 13 ngày
27/3/2021. Ngay cái tên truyện ngắn như thể
đã gợi ra điều gì xa xăm, vô định nhưng không
phải không chứa đựng điều hiện hữu, có thực.
Thiết nghĩ đầu đề truyện ngắn cũng đã chứa
đựng hình tượng nghệ thuật và ý tưởng thẩm

mỹ của tác giả. Thế rồi người đọc được dẫn
dắt, cuốn hút bởi những trang viết cùng với
những bất ngờ về tình tiết, sự kiện, cung bậc
cảm xúc khác nhau. Ta nhận ra tác giả hoàn
toàn làm chủ cách dẫn chuyện bằng sự sáng
tạo đan xen giữa lời tác giả và lời của nhân
vật, sự lựa chọn, sắp xếp tình tiết thực tế và
tình tiết ly kỳ, mà từ đó toát lên một câu
chuyện vừa rất đời lại vừa rất đạo. Những vấn
đề về lẽ sống được mở ra, lắng lại, ám ảnh
người đọc.

Nhân vật chính trong “Hoa bay về trời” là
ông lão. Ông lão được xây dựng rất đẹp.
Cuộc đời của ông được tái hiện như một cuốn
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phim chầm chậm mà cô đọng, rõ nét. Đó là
một cậu bé được sinh ra trong một hoàn cảnh
đặc biệt. Nó là kết quả của một tình duyên sắp
đặt. Dẫu sự sắp đặt ấy bao hàm cả sự trả ân
trả nghĩa nhưng nó thiếu đi một tình yêu lứa
đôi đích thực. Bởi thế nó tiềm ẩn nhiều bi kịch
về sau đối với gia đình. Quả là vậy, sự khập
khiễng về sức khỏe, nhan sắc, đồng cảm,
khát khao của đôi trẻ dẫn đến sự khó hòa
hợp. Rồi sự so sánh núi này cao núi kia thấp
của người vợ nhan sắc dù đã có một cậu con
trai cũng là cái cớ. Tiếp nữa, tai nạn gây cho
người chồng bị tàn tật là tình huống điểm đỉnh
dẫn đến tan nát gia đình.  

Gia đình tan nát, chia lìa. Cậu bé là người
hứng chịu tất cả mọi thiệt thòi,  cô đơn. Cậu
đối mặt từ mất mát, bi kịch này đến mất mát,
bi kịch khác. Nghèo khó, đói rét, bươn chải.
Dẫu vậy suốt cả cuộc đời cậu bé luôn hướng
thiện, vươn lên. Trong sâu thẳm, cậu bé thầm
lặng hành trình đi tìm đạo lý, tình thương và
bù đắp đau thương cho từng người thân trong
gia đình. Thay bằng sự hờn tủi, oán hận, bất
lực cậu vươn lên. Cậu thương bà, cậu mong
tìm được mẹ, cậu cố gắng bù đắp cho cha.
Chính điều sâu xa này khiến cậu bé có một
cuộc hành trình kiếm tìm cả đời không biết
mệt mỏi. Để rồi cho đến tận cuối cuộc đời cậu
bé trở thành ông lão rồi mới thỏa mãn cuộc
kiếm tìm đó. Ấy là khi cha mẹ được về bên
nhau trong mồ yên mả đẹp, là lúc hai cây đào
cùng đơm hoa, khoe sắc. Chiều sâu và nỗi ám
ảnh của “Hoa bay về trời” là ở chỗ đó. “Hoa
bay về trời” nhưng tình người ở lại. Truyện
ngắn thức ngộ trong ta những điều sâu xa về
tình người, tình đời, tình thân, tình mẫu tử.

Để triển khai cốt truyện tác giả đã sử dụng
sáng tạo và phát huy tổng hòa các yếu tố
nghệ thuật bút pháp như: tự sự, trữ tình, thực,
ảo, đời, đạo… làm cho truyện vừa hấp dẫn
vừa ly kỳ. Chi tiết, sự kiện được lựa chọn tinh
làm nổi bật tư tưởng nghệ thuât. Không gian,
thời gian của truyện đặc trưng miền núi, gợi
cảm, sâu xa. Tâm lý, cảm xúc đa dạng, nhiều
sắc thái. Tâm thế người viết truyện điềm tĩnh,
chủ động.

Tác giả Nguyễn Luân còn rất trẻ, thuộc
thế hệ 9X. Anh khá nổi trội trên văn đàn
những năm gần đây. Anh thực sự đam mê và
tố chất văn chương rất rõ. Ở tuổi 30 anh đã

cho xuất bản hai tập truyện ngắn khá đầy đặn.
Truyện ngắn của anh đăng trên các báo: Báo
Văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, Văn
nghệ công an, Văn nghệ quân đội… Anh cũng
đã được nhận những giải thưởng cao quý của
Tỉnh và Trung ương. Năm 2020, Nguyễn Luân
được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Tất
cả những điều đó cho thấy nghiệp văn đã
chọn anh và gắn bó với anh, để cho anh luôn
trăn trở và gặt hái trên cánh đồng văn chương
hạnh phúc và gian nan ấy. Truyện ngắn “Hoa
bay về trời” là một trong nhiều truyện ngắn
hay của nhà văn trẻ Nguyễn Luân./.
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Tình bè bạn
nghĩa anh em

Căn nhà nhỏ, mấy bữa nay ấm dậy
Lửa nhân tình tan băng lạnh cô đơn
Lòng xúc động - ta khơi dòng thơ chảy
Gửi tặng bạn bè, nặng nghĩa keo sơn

Những vần thơ càng thêu dệt đẹp hơn
Ta đọc nhau nghe chia niềm vui nho nhỏ
Đâu cứ phải tô màu cho sặc sỡ
Với các ảnh hình hư ảo phía trời xa

Mộc mạc đời thường, bạn đến với ta
Sảng khoái vô tư, mở lòng ra rất thật
Áo vải - quần sờn - đầu trần - chân đất
Như ngày xưa, khoai sắn ngọt bùi

Bộc bạch cùng nhau bầu tâm sự đầy vơi
Phân định ghét, yêu - để nhận ra sáng, tối
Tiễn bạn về rồi… lại những ngày ngóng đợi
Để mái nhà này xao động vạn ý thơ

Đã nguội tàn rồi tham vọng của ngày xưa
Mọi so đo, bon chen, bụi lầm “nơi giá áo”…
Chỉ còn mãi - tấm lòng thơm thảo
Chén rượu nhạt này sâu đậm nghĩa anh em!



THỂ LỆ
CUỘC THI ẢNH “NÉT ĐẸP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 

NGÀNH KIỂM SÁT”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 131/QĐ-T5

ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi ảnh)

I. Mục đích, yêu cầu
- Cuộc thi là dịp tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tập thể và cán bộ, công chức, viên chức,

người lao động ngành Kiểm sát (gọi chung là “Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát”). Thông qua các
tác phẩm nhiếp ảnh tham gia Cuộc thi để phản ánh, lan tỏa hình ảnh đẹp của tập thể và cán bộ,
công chức ngành Kiểm sát trên mọi miền Tổ quốc. Qua đó, toát lên ý nghĩa, bản lĩnh, sự cống hiến
của tập thể, cá nhân ngành Kiểm sát trong thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cũng
như trong cuộc sống hàng ngày.

- Là cuộc vận động, khuyến khích các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong, ngoài nước; các cán bộ, công
chức và đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát; cùng với công chúng tham gia
sáng tác, công bố tác phẩm nhiếp ảnh về ngành Kiểm sát, với chủ đề chung “Nét đẹp cán bộ, công
chức ngành Kiểm sát”.

II. Đối tượng dự thi và Ban giám khảo
1. Đối tượng dự thi
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát (Viện kiểm sát nhân dân

và Viện kiểm sát quân sự các cấp); các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, là
công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ
tuổi.

(Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia dự thi).
2. Ban Giám khảo
Gồm các Nhà báo, Nhà nhiếp ảnh có uy tín, chuyên môn cao và đại diện lãnh đạo Báo Bảo vệ

pháp luật.
III. Nội dung và quy định đối với tác phẩm ảnh dự thi
1. Nội dung tác phẩm ảnh
- Các tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh chân thực về chân dung của tập thể, cá nhân trong ngành

Kiểm sát gắn với những thành tựu của từng đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chức năng,
nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con
người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và
thống nhất.

- Các tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh hình ảnh, nét đẹp, bản lĩnh của Kiểm sát viên trong các
lĩnh vực:

+ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh, ma túy, trật tự xã hội; án kinh tế,
tham nhũng, chức vụ; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư
pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp;

+ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự; trong kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam
và thi hành án hình sự; trong kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình;
kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những
việc khác theo quy định của pháp luật; kiểm sát thi hành án dân sự; kiểm sát và giải quyết đơn khiếu
nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp;

+ Hình ảnh, nét đẹp, bản lĩnh của Kiểm sát viên, Điều tra viên, trong điều tra tội phạm xâm phạm
hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của
pháp luật mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan bảo vệ pháp luật, người có
thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp;

+ Hình ảnh, nét đẹp của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong công tác thống kê
tội phạm và công nghệ thông tin; công tác kế hoạch - tài chính; công tác pháp chế và quản lý khoa
học; công tác tổ chức cán bộ; công tác thanh tra;
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+ Hình ảnh, nét đẹp về hoạt động của công tác hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình
sự của ngành Kiểm sát.

+ Hình ảnh, nét đẹp của giảng viên, học viên trong công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa
học, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo -
Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát TP Hồ Chí Minh.

+ Hình ảnh, nét đẹp của cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền; hoạt động công tác
đoàn, hội, công tác phong trào của đoàn viên Công đoàn, nữ công, Đoàn thanh niên trong ngành
Kiểm sát.

+ Các tác phẩm nhiếp ảnh phản ánh mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ giữa ngành Kiểm sát với
các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng và mối quan hệ với nhân dân trong
thực thi công vụ.

+ Hình ảnh, nét đẹp trong hoạt động xã hội từ thiện, vì cộng đồng của các cơ quan, đơn vị, cá
nhân trong ngành Kiểm sát.

+ Hình ảnh, nét đẹp lan tỏa những việc làm có ý nghĩa trong cuộc sống đời thường của cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát; hình ảnh, nét đẹp của gia đình cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động ngành Kiểm sát đạt các danh hiệu gia đình văn hóa, mẫu mực ở
khu dân cư, trong cộng đồng xã hội.

2. Quy định về tác phẩm ảnh tham gia dự thi
- Tác phẩm ảnh dự thi được chụp trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

hoặc chụp ở nước ngoài (tuyên truyền về hình ảnh cán bộ, công chức ngành Kiểm sát thực thi công
vụ ở nước ngoài theo quy định).

- Tác phẩm ảnh dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ (phóng sự ảnh, chùm ảnh cùng chủ đề); số
lượng ảnh dự thi đối với một tác giả là không hạn chế.

- Tác phẩm ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, dung lượng tối thiểu 2Mb (không chấp nhận
file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy).

- Mỗi tác giả phải gửi kèm theo Phiếu dự thi dưới dạng file word, trong đó ghi rõ thứ tự và tên
file, chú thích mỗi tác phẩm, họ và tên tác giả, địa chỉ, điện thoại, email liên hệ. Ảnh dự thi có chú
thích rõ tên nhân vật là cá nhân hoặc tập thể, địa danh nơi chụp, mô tả sự kiện không quá 150 từ
(có mẫu phiếu dự thi kèm theo). Tác giả không có Phiếu dự thi với đầy đủ thông tin nói trên coi như
không hợp lệ.

- Đặt tên file ảnh theo mẫu: họ và tên tác giả_tỉnh/thành_ký hiệu file.
- Chấp nhận các tác phẩm được xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật, nhưng không được chắp ghép

làm sai lệch hiện thực. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết. Ban Tổ
chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định và những hư hỏng, thất
lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.

- Tác giả tham dự cuộc thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác phẩm của mình.
Nếu phát hiện vi phạm sau khi công bố kết quả, Ban Tổ chức sẽ hủy kết quả và thu hồi giải thưởng.

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm được chọn trưng bày và đoạt giải cho các
mục đích tuyên truyền, quảng bá cho Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm sát” mà
không phải trả bất kỳ chi phí nào; trường hợp các tác phẩm được đăng tải trên các ấn phẩm của Báo
Bảo vệ pháp luật sẽ được trả nhuận bút theo quy định của Báo.

- Tác giả có tác phẩm đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm sẽ được đề nghị gửi file ảnh có dung
lượng lớn, bảo đảm chất lượng để phóng to.

3. Phương thức gửi file ảnh dự thi
- Tác giả gửi file qua Email: netdepkiemsat@gmail.com
- Gửi đĩa CD/DVD, USB qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Ban Tổ chức theo địa chỉ:
Báo Bảo vệ pháp luật, Số 9, phố Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 0936265979 (Mr. Hà); 0988744675 (Mrs Thoan).
IV. Thời gian nhận tác phẩm ảnh dự thi
- Ban Tổ chức (Báo Bảo vệ pháp luật) bắt đầu nhận tác phẩm dự thi kể từ ngày 1/10/2020 đến

hết ngày 15/11/2021.
- Thời gian tổng kết, trao giải thưởng: Tháng 12 năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 19 năm Báo Báo

Bảo vệ pháp luật phát hành số báo đầu tiên (24/12/2002 - 24/12/2021).
Tùy theo tình hình thực tế, nếu trong quá trình thực hiện bị ảnh hưởng bởi yếu tố khách quan

(thiên tai, dịch bệnh…) thì Ban Tổ chức có thể kéo dài thời gian tổ chức Cuộc thi.
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V. Giải thưởng
Ảnh đơn
01 Giải Nhất trị giá: 25.000.000 đồng
02 Giải Nhì mỗi giải trị giá: 15.000.000 đồng
03 Giải Ba mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng
10 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.
Ảnh bộ (phóng sự ảnh, chùm ảnh cùng chủ đề) 
01 Giải Nhất, trị giá: 15.000.000 đồng
02 Giải Nhì mỗi giải trị giá: 10.000.000 đồng
03 Giải Ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng
05 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 2.000.000 đồng. 
(Mỗi giải thưởng được kèm theo Giấy chứng nhận, biểu trưng của cuộc thi).
VI. Quy định khác
- Ban Tổ chức được đăng tải thông tin, hình ảnh tham gia cuộc thi trên các ấn phẩm của Báo

Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao và sử dụng cho các mục đích khác (triển
lãm, in sách…).

Љ- Ban Tổ chức và đơn vị tài trợ có quyền nêu tên, hình ảnh tác giả đoạt giải trong cuộc thi cho
mục đích tuyên truyền hoặc quảng cáo, tiếp thị của chương trình.

- Nếu có vấn đề phát sinh trước, trong hoặc sau cuộc thi do sự điều chỉnh của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền thì quyết định của Ban Tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng, các bên buộc tuân
thủ mà không có quyền khiếu nại.

Ban Tổ chức cuộc thi mong nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các cơ quan báo chí;
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Kiểm sát; các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp,
không chuyên nghiệp, cùng đông đảo công chúng báo chí để Cuộc thi ảnh thành công tốt đẹp.

Việc các tác giả gửi tác phẩm tham gia Cuộc thi ảnh “Nét đẹp cán bộ, công chức ngành Kiểm
sát” được xem như chấp thuận tất cả quy định trong Thể lệ này.

Ban Tổ chức
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HỘP THƯ
Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2021, Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng đã nhận

được tác phẩm của các tác giả: 
*Trong tỉnh: Vũ Đình Thi, Lộc Bích Kiệm, Trần Đình Nhân, Phạm Lễ Hùng, Vân Du,

Nguyễn Đức Tâm, Lê Thiệu, Hồng Túy, Hoàng Choóng, Đặng Hùng, Nguyễn Đắc Đại, Vi
Tơ, Vy Nước, Viết Sơn, Nguyễn Đình Thọ, Đặng Thanh, Vũ Kiều Oanh, Hải Âu, Hoàng
Hồng Vân, Trịnh Quốc Toản, Hoàng Hào, Đinh Văn Tưởng, Hòa Lộc, Lương Xuân Tam,
Đặng Lâm, Dương Công Bao, Thuận Bùi…

*Ngoài tỉnh: Hà Ngọc Thắng (Cao Bằng); Hà Sương Thu (Bắc Kạn); Lương Định (Sài
Gòn); Nguyễn Tuấn, Quang Hiển (Hà Nội); Đỗ Thanh Khang (Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Duy
Hưng, Nguyễn Hùng Cường (Hải Phòng); Nguyễn Tường Thuật, Phạm Minh Giang (Thái
Bình)…

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./.



THỂ LỆ
GIẢI BÁO CHÍ “VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC”

LẦN THỨ XV, NĂM 2021 - 2022

I. NộI DUNG VÀ YÊU CẦU
1. Nội dung:
Tác phẩm báo chí dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV,

năm 2021 - 2022 là những tác phẩm báo chí đáp ứng được các nội dung sau:
- Các tác phẩm tham dự phải là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp

thời các nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Љ- Những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị; truyền tải tới
xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn
kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại
đoàn kết toàn dân tộc.

- Tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; về Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam tham gia vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền
về thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm
kỳ 2021 - 2026; về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Các tác phẩm có nội dung bám sát và phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa,
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện lớn của đất nước, các địa phương;
tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và các nghị quyết Trung
ương khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính
trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên truyền quyết tâm và những thành quả của
Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, toàn dân trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh
Covid-19; thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển
kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

- Phản ánh những tình cảm, nguyện vọng và việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, các
chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp
thiết thực cho khối đại đoàn kết toàn dân.

- Những tác phẩm tiên phong đấu tranh phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên
tạc; làm tốt vai trò là diễn đàn xã hội rộng lớn, tin cậy của nhân dân; phản ánh, đưa tin kịp thời
về chủ trương, chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính
trị, Ban Bí thư, những đổi mới, quyết tâm cao của Quốc hội, Chính phủ, góp phần tích cực củng
cố niềm tin của nhân dân.

- Tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện Đề án đổi mới công
tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập
Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11)
hằng năm và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.
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Љ- Tuyên truyền kết quả thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ,
đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và
phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong
sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng
cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.Љ

- Tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn
kết sáng tạo”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Toàn dân
tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”…

- Tuyên truyền các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, chăm lo các đối tượng chính sách; kết
quả vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”. Tuyên truyền vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Tháng
cao điểm vì người nghèo (17-10 đến 17-11) và Chương trình “Cả nước chung tay vì người
nghèo” và “Tết vì người nghèo” hằng năm. Tuyên truyền các hoạt động cứu trợ khi có tình huống
thiên tai, sự cố nghiêm trọng.

- Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các
đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính
quyền theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền các
chương trình giám sát, các hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Tuyên truyền về kết quả mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Љ- Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc
chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nhất là trên biển, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt
Nam; về quan điểm, lập trường của Việt Nam trong vấn đề biển Đông tới cộng đồng quốc tế,
cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của các thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; về
vai trò, sự đóng góp của các hội đoàn góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn
dân tộc.

2. Yêu cầu
2.1. Yêu cầu chung:
- Các loại hình báo chí tham dự Giải lần thứ XV, năm 2021 - 2022 gồm: báo in, báo điện tử,

báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình) và ảnh báo chí.
- Các thể loại: bài nghiên cứu, phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn

(phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút
ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không nhận các video clip trên báo điện tử).

-  Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục, định hướng dư luận cao.
2.2. Một số yêu cầu cụ thể:
a. Tác phẩm báo in: gửi nguyên bản gốc hoặc photocopy, ghi rõ tên báo và thời gian đăng

tải (không nhận tác phẩm đánh máy lại), độ dài không quá 5 kỳ. Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ
hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

b. Tác phẩm báo điện tử: in trên giấy khổ A4 từ giao diện điện tử, ghi rõ tên báo, thời gian
đăng tải, kèm theo đường link tác phẩm (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Đối với Tạp chí
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điện tử, không nhận các bài viết có nội dung như tin, bài phản ánh, phỏng vấn, điều tra... về vụ
việc thời sự, chỉ nhận các bài viết mang tính nghiên cứu, lý luận, tổng kết thực tiễn. Độ dài không
quá 5 kỳ. Trường hợp đặc biệt vượt 5 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem
xét cụ thể.

c. Tác phẩm phát thanh, truyền hình: gửi băng, đĩa ghi tiếng, ghi hình (ổ cứng ghi tiếng,
USB) có lời viết và lời bình in trên giấy A4 kèm theo đường link tác phẩm trên trang điện tử của
đài. Tác phẩm phát thanh và truyền hình có độ dài không quá 90 phút/tác phẩm. Trường hợp
đặc biệt vượt 05 kỳ hoặc hình thức thể hiện mới, Ban Tổ chức Giải sẽ xem xét cụ thể.

d. Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn, ảnh nhóm hoặc phóng sự ảnh. Không xét
ảnh ghép, ảnh chế bản trên máy vi tính. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung
đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh,
đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

e. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu: thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn
nghệ, kịch truyền thanh.

g. Ban Tổ chức không trả lại tác phẩm dự giải và được quyền sử dụng tác phẩm đoạt
giải để tuyên truyền.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ GIẢI
- Tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021

- 2022 phải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ
ngày 21/9/2020 đến 20/9/2022.

- Mỗi tác giả được tự lựa chọn gửi tối đa 5 tác phẩm dự giải phù hợp với yêu cầu và điều
kiện đã nêu. Số tác giả của một nhóm không quá 7 người.

- Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi ở địa phương,
ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn
kết toàn dân tộc” nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

III. ĐỐI TưỢNG DỰ GIẢI
- Tất cả các nhà báo chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp, các cộng tác viên, thông tin

viên của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài có tác phẩm
báo chí với nội dung như trên đều có thể gửi về dự giải.

-  Các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo, ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức thành
viên các cấp tạo điều kiện động viên, khuyến khích phóng viên, hội viên, đơn vị thành viên
tham dự giải.

- Thành viên Ban Giám khảo và Ban Tổ chức không gửi tác phẩm tham dự giải.
ЉIV. THỜI GIaN VÀ ĐỊa CHỈ NHẬN TÁC PHẨM DỰ GIẢI
1. Thời gian nhận tác phẩm dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần

thứ XV, năm 2021 - 2022 từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 20/9/2022 (tính theo dấu bưu điện).
2. Địa chỉ nhận tác phẩm tham dự Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

lần thứ XV, năm 2021 - 2022 xin gửi về: Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết
toàn dân tộc”, cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 - Tràng Thi - Hoàn
Kiếm - Hà Nội.

ЉV. GIẢI THưỞNG
- Kết quả Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021 -

2022 được công bố và trao Giải vào dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống
nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2022) gồm nhiều giải
thưởng cho các loại hình báo chí với các mức thưởng: Giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng; giải A
trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải Khuyến khích trị
giá 3 triệu đồng.
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TRAO GIẢI BÁO CHÍ TỉNH LẠNG SƠN 
LẦN THỨ I NĂM 2021

Ngày 19/6/2021 UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I và gặp
mặt Kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021).

Tới dự có 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, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể; đại
diện các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương thường trú tại Lạng Sơn; Ban Chấp hành Hội
Nhà báo tỉnh, thành viên Hội đồng, Ban Sơ khảo, Ban Chung khảo, Tổ giúp việc Giải báo chí
tỉnh; các tác giả, nhóm tác giả đạt giải và đại diện hội viên các Chi hội Nhà báo…

Sau 5 tháng phát động, từ cuối tháng 9 năm 2020 đến ngày 28/2/2021, Hội đồng Giải báo chí
tỉnh đã nhận được 108 tác phẩm dự thi, trong đó có 51 tác phẩm báo in, 26 tác phẩm truyền hình,
12 tác phẩm báo nói (phát thanh), báo điện tử (tạp chí điện tử) 11 tác phẩm, ảnh báo chí 8 tác
phẩm. Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh sinh động khách quan, chân thực về thành tựu,
mô hình tiêu biểu, cách làm đột phá, sáng tạo của tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng các cấp ở nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, phòng
chống dịch Covid-19...

Phát biểu khai mạc tại lễ trao giải, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí đánh giá cao và gửi lời chúc mừng các tác giả có tác
phẩm được giải. Năm 2021, năm đầu tiên tỉnh Lạng Sơn tổ chức giải báo chí đã thu hút sự quan
tâm, tham gia hưởng ứng của đội ngũ phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí Trung
ương và địa phương. Nhiều tác phẩm có chất lượng tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng lớn, phương
pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo, có tác động tích cực phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới,
công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới, bằng kiến
thức, đam mê và nhiệt huyết, tình cảm dành cho mảnh đất con người Xứ Lạng, các phóng viên
cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh sẽ đem đến Giải báo chí tỉnh Lạng
Sơn những tác phẩm báo chí xuất sắc.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao giải cho 35 tác phẩm của 19 tác giả, 16 nhóm tác giả
(không có giải A): Báo in, tạp chí in: 02 giải B, 03 giải C, 04 giải Khuyến khích; Báo điện tử: 01
giải B, 02 giải C, 01 giải Khuyến khích; Ảnh báo chí: 02 giải B, 03 giải C, 04 giải Khuyến khích;
Báo nói (phát thanh): 02 giải B; 03 giải C; 04 giải Khuyến khích; Báo hình (truyền hình): 02 giải
B, 03 giải C, 04 giải Khuyến khích.

Nhân dịp này, Hội đồng Giải báo chí phát động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ II năm 2022.

NGọC HằNG
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Chương trình nghệ
thuật chào mừng tại
Lễ trao giải.

Ảnh: PV



1. Ngày 17/6/2021, Bộ Thông tin và
Truyền thông có Quyết định số 874/QĐ-
BTTTT về việc ban hành Bộ Quy tắc ứng xử
trên mạng xã hội. Bộ quy tắc được ban hành
gồm có 3 chương với 9 điều, áp dụng cho 3
nhóm đối tượng gồm: cơ quan Nhà nước, cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong
cơ quan Nhà nước sử dụng mạng xã hội; tổ
chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; nhà
cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam. Bộ
quy tắc nhằm tạo điều kiện phát triển lành mạnh
mạng xã hội tại Việt Nam, bảo đảm quyền tự do
cá nhân, quyền tự do kinh doanh, không phân
biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài
nước, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ và các
điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Bộ quy
tắc cũng hướng tới xây dựng chuẩn mực đạo
đức về hành vi, ứng xử trên mạng xã hội, giáo
dục y thức, tạo thói quen tích cực trong các
hành vi ứng xử của người dùng trên mạng xã
hội, góp phần xây dựng môi trường mạng an
toàn, lành mạnh tại Việt Nam.Theo đó, bên cạnh
việc phải tuân thủ 4 quy tắc ứng xử chung: Tôn
trọng, tuân thủ pháp luật; Lành mạnh; An toàn,
bảo mật thông tin và Trách nhiệm, Bộ Quy tắc
còn ban hành 8 quy tắc ứng xử dành cho tổ
chức, cá nhân; 3 quy tắc dành cho cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động trong cơ
quan Nhà nước; 4 quy tắc ứng xử dành cho cơ
quan Nhà nước và 5 quy tắc ứng xử cho các
nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội.

HOÀNG HươNG

2. Kết quả cuộc thi ảnh quốc tế “SPRING
2021” do Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Gia Định tổ
chức với sự bảo trợ của Hội IFS (Pháp) được
công bố vào đầu tháng 5 năm 2021 theo địa
chỉ http://.springphotocontest.com. Cuộc thi
ảnh quốc tế “SPRING 2021” với 4 chủ đề: Lễ hội
mùa xuân, Con người, Phong cảnh, Động vật
được phát động từ cuối năm 2020 đến cuối
tháng 1 năm 2021 đã thu hút sự tham gia của
271 tác giả đến từ 13 quốc gia trên thế giới.
Trong tổng số 2944 tác phẩm ảnh nghệ thuật,
Ban Tổ chức đã lựa chọn 52 tác phẩm xuất sắc
nhất để trao giải thưởng, gồm 13 Huy chương
cho mỗi chủ đề: IFS: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy
chương Bạc, 2 Huy chương Đồng và 3 bằng
danh dự; GĐPC: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy
chương Bạc, 2 Huy chương Đồng cho mỗi chủ
đề. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ trao
giải đã hoãn lại, các tác phẩm ảnh đoạt giải được
trưng bày tại Viện trao đổi văn hóa Pháp, IDEAF

trong hai ngày 8 và 9/5/2021; các tác phẩm ảnh
được chọn triển lãm được công bố trên trang
web của Câu lạc bộ; giải thưởng và chứng nhận
triển lãm đã được Ban Tổ chức gửi cho các tác
giả vào trung tuần tháng 6 vừa qua. Tỉnh Lạng
Sơn có 01 tác phẩm: “Vũ điệu mừng xuân” của
NSNA Lưu Minh Dân được chọn triển lãm. 

NGọC HằNG

3. Ngày 29/6/2021, Cục Thống kê tỉnh
Lạng Sơn tổ chức họp báo công bố số liệu
thống kê kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu
năm 2021. Tới dự có đại diện lãnh đạo Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, một số
sở, ban, ngành, phóng viên các cơ quan báo chí
tại địa phương. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục
Thống kê tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế -
xã hội 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, 6 tháng
đầu năm 2021 kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển
thuận lợi trên tất cả các lĩnh vực, nối tiếp đà phục
hồi và tăng trưởng tích cực từ cuối tháng 6 năm
2020. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2021
của tỉnh ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm
trước, là mức tăng trưởng cao so với mức tăng
4,66% năm 2019 và 2,13% năm 2020. Các lĩnh
vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được
quan tâm, thực hiện theo hướng phù hợp với
tình thực tiễn. Kết quả, thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 5.423 tỷ đồng, đạt
96,2% so với dự toán Trung ương giao, đạt
92,9% so với dự toán tỉnh giao, tăng 78,3% so
với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng trưởng chung
của toàn nền kinh tế tăng 6,72% so với cùng kỳ
năm 2020. Quy mô và cơ cấu tổng sản phẩm
trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 theo
giá hiện hành là 17.547 tỷ đồng (tăng 1.337 tỷ
đồng so với cùng kỳ năm 2020 là 16.210 tỷ đồng.
Với mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021,
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Lạng Sơn xếp thứ 6/14 các tỉnh trong khu vực
Trung du và miền núi phía Bắc; xếp thứ 24/63
tỉnh, thành phố trong cả nước. 

MaI THUẬN

4. Ngày 29/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lic̣h (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị trực
tuyến toàn quốc góp ý dự thảo Chiến lược
phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và
Chương trình hành đôṇg phát triển du lịch
giai đoaṇ 2021 - 2025. Tham dự Hội nghị tại

điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Dương
Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND
tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Tại
Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ
VHTT&DL trình bày 02 dự thảo. Theo đó, dự
thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm
2030 khẳng định rõ mục tiêu khơi dậy khát vọng
cống hiến vì Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ giá trị
văn hóa và con người Việt Nam, từng bước xây
dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh
thần vững chắc của xã hội, sức mạnh nội sinh
quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và
hội nhập quốc tế. Dự thảo Chương trình hành
động phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 thể
hiện những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu để cụ
thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và
nội dung liên quan của Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng về lĩnh vực du lịch. Tại Hội nghị, các
đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các
nội dung như: Xây dựng chỉ số văn hóa gắn với
các mục tiêu phát triển bền vững, công tác quản
lý Nhà nước về văn hóa, du lịch; Chú trọng quy
hoạch phát triển du lịch liên vùng, phát triển du
lịch cộng đồng, xây dựng sản phẩm du lịch đặc
sắc tại mỗi địa phương, thúc đẩy thị trường du
lịch nội địa; Ban hành cơ chế, chính sách phát
triển du lịch, chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng
giao thông tại các vùng tạo động lực phát triển
du lịch… Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ
VHTT&DL tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại
biểu để sớm hoàn thiện dự thảo. Đồng thời đề

nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương
tiếp tục dành sự quan tâm đến lĩnh vực văn hóa
và triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn mang
tính thời sự trong chiến lược phát triển văn hóa
Việt Nam đến năm 2020; phối hợp chặt chẽ hơn
nữa để triển khai các nhiệm vụ mới sau khi
Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và
Chương trình hành động phát triển du lịch giai
đoạn 2021 - 2025 được ban hành.

HOÀNG VI

5. Ngày 30/6/2021, Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán
triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng cho toàn thể cán bộ công chức, viên
chức cơ quan Hội. Đồng chí La Ngọc Nhung,
Chủ tịch, Bí thư Chi bộ Hội VHNT tỉnh đã quán
triệt một số nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn
đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII: Nghị
quyết Đại hội XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình
Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội
XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo
cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa
XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi
hành Điều lệ Đảng… Thông qua đó tạo sự
chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và
hành động trong toàn Chi bộ, đảng viên, cán bộ
cơ quan Hội, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong khuôn khổ
chương trình, Văn phòng Hội VHNT tổ chức sơ
kết hoạt động 6 tháng đầu năm và phương
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trong
6 tháng đầu năm, do diễn biến phức tạp của dịch
Covid, một số hoạt động hoãn theo chỉ đạo của
cấp trên, bên cạnh đó các hoạt động bám sát
chương trình trọng tâm của Hội đề ra như: Tổ
chức thực tế sáng tác cho các hội viên Chi hội
Mỹ thuật, Nhiếp ảnh; Tổ chức thành công trại
sáng tác văn học nghệ thuật năm 2021 tại tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu; Phát động cuộc thi sáng tác
ca khúc về Lạng Sơn nhân dịp Kỷ niệm 190 năm
ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (4/11/1831 -
4/11/2021)… Trong 6 tháng cuối năm, Hội VHNT
tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền, chỉ
đạo của các cấp; Phối hợp tổ chức tổng kết cuộc
thi sáng tác ca khúc về Lạng Sơn; Thu nhận các
tác phẩm của hội viên từ các đợt thực tế sáng
tác; Tổ chức xét hỗ trợ sáng tạo các tác phẩm,
công trình văn học nghệ thuật năm 2021… 

HOÀNG HươNG
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6. Ngày 4/7/2021, tại Nhà khách Tỉnh ủy,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh
tổ chức Hội thảo khoa học (lần thứ hai) đề
tài: “Ảnh hưởng của cuộc khởi nghĩa Hoàng
Đình Kinh trong phong trào đấu tranh chống
thực dân Pháp của Nhân dân ta”. Dự Hội thảo

có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và
Công nghệ; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; đại
biểu đại diện các huyện, các nhà nghiên cứu lịch
sử trung ương và địa phương; đại diện dòng họ
Hoàng Đình xã Hoà Lạc, huyện Hữu Lũng. 14
tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các
nội dung: về sự nghiệp đánh Pháp của cuộc
khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh; ảnh hưởng của
cuộc khởi nghĩa tới phong trào chống Pháp của
Nhân dân ta; nhận định, đánh giá về cuộc khởi
nghĩa Hoàng Đình Kinh; những di tích, hiện vật
của cuộc khởi nghĩa và thủ lĩnh Hoàng Đình
Kinh cần lưu giữ, xếp hạng, bảo vệ, khai thác,
phát huy; giải pháp chuyển giao kết quả nghiên
cứu đề tài và những kiến nghị, đề xuất với các
cấp, các ngành chức năng địa phương và trung
ương. Các nhà nghiên cứu đã thảo luận làm rõ
những tồn nghi và mở ra vấn đề tiếp tục nghiên
cứu; sau Hội thảo, Ban chủ nhiệm đề tài tiếp tục
hoàn thiện báo cáo nghiệm thu cấp cơ sở và
cấp tỉnh. 

TRọNG aNH

7. Chiều 5/7/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo
chí, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo 6 tháng
đầu năm 2021. Đồng chí Phùng Quang Hội,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự
Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh
ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành
liên quan; lãnh đạo cơ quan báo chí địa
phương và đại diện cơ quan báo chí trung
ương thường trú tại Lạng Sơn. 6 tháng đầu
năm 2021, công tác báo chí, văn hoá, văn
nghệ đạt được một số kết quả nhất định.

Trong đó, báo chí đã tập trung phản ánh kịp
thời, đầy đủ những sự kiện chính trị, văn hóa
- xã hội của tỉnh, của đất nước, trọng tâm là
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;
tuyên truyền, phản ánh kịp thời về công tác
phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy vậy, do ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19 nên hoạt động khoa
giáo và các hoạt động văn hóa, văn nghệ cũng
còn gặp phải một số khó khăn trong quá trình
triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tại Hội nghị, đại
diện các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ
đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt
được, trao đổi, thảo luận những thuận lợi, khó
khăn và đề xuất, kiến nghị về công tác phối
hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao
chất lượng hoạt động trong thời gian tới. Phát
biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban
Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao
những kết quả mà công tác báo chí, văn hoá,
văn nghệ, khoa giáo trên địa bàn đã đạt được
trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Thời
gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục hoạt
động đúng với tôn chỉ mục đích, tiếp tục phối
hợp với các đơn vị liên quan để phản ánh
thông tin kịp thời, chính xác các sự kiện chính
trị, văn hóa - xã hội của địa phương và đất
nước, trọng tâm là kỷ niệm 190 thành lập tỉnh;
triển khai và tham gia các giải báo chí của
trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác
quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh… Đối với các
ngành văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, cần
chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi trung học phổ
thông năm 2021, tuyển sinh và khai giảng năm
học 2021 - 2022; tiếp tục tập trung thực hiện
quyết liệt công tác phòng, chống dịch Covid-
19; nâng cao chất lượng đào tạo nghề; nghiên
cứu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ
thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của tỉnh,
của đất nước…  

HOÀNG VI
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