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KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHONG SẮC
(01/02/1902 – 01/02/2022)

NHỮNG CỐNG HIẾN ĐÓNG GÓP
CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHONG SẮC TRÊN CƯƠNG VỊ
ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG,
BÍ THƯ XỨ ỦY TRUNG KỲ

Đ

ồng chí Nguyễn Phong Sắc tên khai sinh là
Nguyễn Đình Sắc sinh ngày 01/02/1902 trong
một gia đình nhà nho yêu nước, ở làng Bạch
Mai, ngoại thành Hà Nội - nay là số nhà 152 phố
Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
Thân phụ là cụ Nguyễn Đình Phúc, một người đã
tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục và thân
mẫu là cụ Thành Thị Tửu.
Nguyễn Phong Sắc là một đại diện tiêu biểu của
trí thức Việt Nam yêu nước, thấu hiểu nỗi thống khổ
của đồng bào, giác ngộ và đến với cách mạng bằng
lòng nhiệt thành, trong sáng, thủy chung. Ông là tấm
gương quý và đáng trân trọng trong giới trí thức xã
hội Việt Nam lúc bấy giờ.

Nguyễn Phong Sắc là một trong số 11 thành viên
xây dựng lên Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
và cũng là một trong những hội viên làm tốt công tác
giác ngộ thanh niên vào hội.
Trên cơ sở tổ chức Thanh niên phát triển mạnh
và phong trào yêu nước đang diễn ra sôi nổi, để có
sự chỉ đạo tập trung thống nhất, tháng 3/1927 Kỳ bộ
Việt Nam cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ được thành
lập và đến tháng 6/1927, Tỉnh bộ Việt Nam Cách
mạng Thanh niên Hà Nội được thành lập. Nguyễn
Phong Sắc đã dành nhiều tâm sức cho việc biên
soạn, in tài liệu, truyền đơn để mở lớp bồi dưỡng lý
luận và giác ngộ cách mạng cho quần chúng.

Trong quá trình giác ngộ và tham gia những hoạt
động cách mạng đầu tiên, xây dựng Hội Việt Nam
Cách mạng Thanh niên, Nguyễn Phong Sắc đã thể
hiện tinh thần nhiệt tình cách mạng vì nước, vì dân
cao cả, mãnh liệt, hoạt động ngày đêm không mệt
mỏi, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh, lăn lộn
trong phong trào đấu tranh của quần chúng và trưởng
thành từ phong trào quần chúng.
Sau Kỳ bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc
Kỳ và Tỉnh bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên Hà
Nội được thành lập, phong trào cách mạng của Bắc
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Nhà cách mạng Nguyễn Phong Sắc

Ảnh: TƯ LIỆU

Kỳ và Hà Nội phát triển mạnh mẽ theo hướng mới.
Để đáp ứng nhiệm vụ đề ra lúc bấy giờ, ngày
28/9/1928, Kỳ bộ Thanh niên Bắc kỳ đã họp Đại hội
Đại biểu toàn kỳ lần thứ nhất. Thực hiện chủ trương
của Đại hội đại biểu Thanh niên Bắc Kỳ lần thứ nhất,
Nguyễn Phong Sắc đã tích cực chuẩn bị cho Tỉnh bộ
Thanh niên Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đầu
năm 1929, Đại hội lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên Hà Nội được tổ chức. Đồng chí
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được bầu làm Bí thư chính thức đầu tiên của Tỉnh bộ
Thanh niên Hà Nội. Với cương vị quan trọng trong Kỳ
bộ Thanh niên Bắc Kỳ và là người đứng đầu tỉnh bộ
Thanh niên Hà Nội, Nguyễn Phong Sắc đã có đóng
góp quan trọng vào sự chuyển biến về chất trong
phong trào cách mạng, phong trào Thanh niên ở Hà
Nội, Bắc Kỳ và trên cả nước.
Từ cuối năm 1928, thực hiện chủ trương của Đại
hội lần thứ nhất Kỳ bộ Bắc Kỳ, Nguyễn Phong Sắc
đã tổ chức, chỉ đạo, lãnh đạo Tỉnh bộ Hà Nội tích cực
thực hiện phong trào “Vô sản hóa” để tuyên truyền
giác ngộ chủ nghĩa cộng sản trong công nhân, nông
dân và thợ thủ công nhằm mở rộng cơ sở Thanh
niên. Phong trào “vô sản hóa” bắt đầu từ Hà Nội phát
triển khắp Bắc Kỳ và cả nước.
Thực tiễn cuộc đấu tranh cách mạng ở Hà Nội,
Bắc Kỳ và cả nước năm 1928 và đầu năm 1929 đòi
hỏi phải có một tổ chức chặt chẽ, cương lĩnh rõ ràng,
phương pháp hoạt động đúng đắn, với cơ sở quần
chúng rộng rãi hơn để đáp ứng những yêu cầu mới
đang đặt ra của phong trào, lãnh đạo phong trào tiến
lên theo con đường cách mạng của giai cấp vô sản.
Ngày 7/3/1929, Chi bộ Cộng sản đầu tiên trong nước
đã được thành lập, Nguyễn Phong Sắc là một trong
8 thành viên sáng lập ra chi bộ này và trở thành một
trong những người cộng sản đầu tiên của Hà Nội. Từ
một trí thức yêu nước, hoạt động cách mạng đồng
chí đã trở thành người chiến sĩ cộng sản.

Sau khi thành lập, Chi bộ Cộng sản đầu tiên đã
xúc tiến cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản.
Ngày 17/6/1929, Nguyễn Phong Sắc cùng 19 đại biểu
đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng để
đáp ứng đòi hỏi của cách mạng Việt Nam lúc đó.
Nguyễn Phong Sắc đã được bầu vào Ban Chấp hành
Trung ương Đông Dương Cộng sản Đảng.

Sau khi Đông Dương Cộng sản Đảng được
thành lập, các Ủy viên Trung ương được phái đến
các địa phương xây dựng tổ chức Đảng, cơ sở cách
mạng và lãnh đạo phong trào cách mạng ở đó. Đồng
chí Nguyễn Phong Sắc được phân công vào miền
Trung để xây dựng hệ thống tổ chức đảng và lãnh
đạo phong trào cách mạng ở Trung Kỳ và các tỉnh
nam Trung Kỳ. Cùng với các đồng chí lãnh đạo khác,
đồng chí Nguyễn Phong Sắc lập ra Kỳ bộ Đông
Dương Cộng sản Đảng ở Trung Kỳ, trực tiếp làm Bí
thư Kỳ bộ phụ trách tờ báo Bônsơvích, in truyền đơn
vận động quần chúng đấu tranh, in Tuyên ngôn của
Đông Dương Cộng sản Đảng.

Sau khi thành lập Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản
Đảng ở Trung Kỳ và trực tiếp làm Bí thư Kỳ bộ,
Nguyễn Phong Sắc thấy rằng cần phải phát triển cơ
sở trong vùng phía Bắc Trung Kỳ. Chỉ trong một thời
gian ngắn, các chi bộ của Thanh niên đã chuyển
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thành chi bộ của Đông Dương Cộng sản Đảng, có
những chi bộ được đồng chí Nguyễn Phong Sắc trực
tiếp đến lập thành chi bộ Đảng Cộng sản.

Đồng thời với xây dựng hệ thống tổ chức Đảng,
đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã trực tiếp lãnh đạo,
chỉ đạo xây dựng các tổ chức quần chúng rộng khắp
từ tỉnh tới huyện, xã, thôn, hình thành lực lượng cách
mạng rộng lớn mà hạt nhân là liên minh giai cấp công
nhân và nông dân ở Trung Kỳ.

Khi các tỉnh Bắc Trung Kỳ đã xây dựng được hệ
thống tổ chức Đảng, cuối năm 1929, Nguyễn Phong
Sắc đã triển khai phát triển cơ sở Đảng ở Nam Trung
Kỳ, Ngoài việc cử các đặc phái viên vào công tác xây
dựng Đảng tại đây, đồng chí Nguyễn Phong Sắc còn
trực tiếp vào các tỉnh nam Trung Kỳ kiểm tra, chỉ đạo
và giúp đỡ các tỉnh này xây dựng cơ sở Đảng, xây
dựng lực lượng quần chúng và tổ chức phong trào
cách mạng.

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được
thành lập, đồng chí Nguyễn Phong Sắc là ủy viên
Trung ương lâm thời và được phân công tiếp tục phụ
trách Trung Kỳ. Lúc này ở Trung Kỳ có hai hệ thống
tổ chức Đảng: Kỳ bộ Trung Kỳ Đông Dương Cộng
sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Theo
tinh thần Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam, đồng chí Nguyễn Phong Sắc thực hiện sứ
mệnh thống nhất các tổ chức cộng sản ở Trung Kỳ
về một mối, tạo sức mạnh mới của bộ tham mưu lãnh
đạo phong trào cách mạng ở Trung Kỳ. Dưới sự chỉ
đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, tháng
3/1930, Phân cục Trung ương ở Trung Kỳ đã lãnh
đạo thống nhất các tổ chức cộng sản ở Trung Kỳ về
một mối là tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam,
hình thành hệ thống tổ chức của Đảng từ Phân cục
Trung ương tới các tỉnh bộ, thành bộ, huyện bộ, thị
bộ, xã bộ.
Đi liền với xây dựng Đảng về tổ chức, đồng chí
Nguyễn Phong Sắc còn đặc biệt chú ý đến vấn đề bồi
dưỡng tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên và
tổ chức cơ sở Đảng. Đồng chí đã chỉ đạo Kỳ bộ ra
báo Người lao khổ và trực tiếp định hướng công tác
tư tưởng, chỉ đạo công tác lãnh đạo phong trào cách
mạng của các tổ chức Đảng. Đồng chí cũng là người
truyền đạt cho các tổ chức Đảng của Kỳ bộ những
nội dung cơ bản trong Cương lĩnh của Đảng được
thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. Đến các cơ sở
Đảng, đồng chí Nguyễn Phong Sắc nói rõ cho cán
bộ, đảng viên hiểu về ý nghĩa lớn lao của việc thống
nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam, về công lao to lớn của lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam. Đồng chí thường nhấn mạnh vai trò to lớn, vẻ
vang của Đảng đòi hỏi các đảng viên của Đảng phải
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trung thành tuyệt đối với tư tưởng, đường lối, sự
nghiệp của Đảng, phải sẵn sàng hi sinh vô điều kiện
cho Đảng, cho quần chúng lao khổ.

Với trách nhiệm của Bí thư Xứ ủy, đồng chí
Nguyễn Phong Sắc đã lãnh đạo công tác Đảng và
phong trào cách mạng trong tất cả các tỉnh miền
Trung. Ở Trung Kỳ, tính từ cuối năm 1929 đến tháng
4/1930 đã có rất nhiều cuộc đấu tranh nổ ra. Ngày
20/4/1930, đồng chí Nguyễn Phong Sắc cùng Phân
cục Trung ương ở Trung Kỳ quyết định lấy ngày
1/5/1930 phát động quần chúng nhân dân toàn xứ
đấu tranh. Cuối tháng 8/1930 phong trào cách mạng
ở Trung Kỳ cũng như trong cả nước phát triển mạnh
mẽ, đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh.
Tại Hội nghị lần thứ nhất của Đảng Cộng sản
Việt Nam họp tại Hương Cảng, đồng chí Nguyễn
Phong Sắc được bầu vào Ban Chấp hành Trung
ương và Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, tiếp
tục phụ trách Trung Kỳ. Với tư cách là Bí thư Xứ ủy
Trung Kỳ, đồng chí Nguyễn Phong Sắc chỉ đạo ra báo
Công - nông - binh, làm cơ quan ngôn luận, thống
nhất tư tưởng, chỉ đạo và hướng dẫn hệ thống tổ
chức đảng của Xứ bộ thống nhất hành động trong
lãnh đạo thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng,
của Xứ ủy. Những biện pháp tư tưởng và tổ chức của
Xứ ủy đã góp phần xây dựng, củng cố, bảo vệ tổ
chức Đảng và duy trì, phát triển các phong trào cách
mạng ở Trung Kỳ lên cao trào, trở thành đỉnh cao của
cách mạng cả nước.

Ngày 03/05/1931, sau khi phổ biến nghị quyết
Hội nghị Trung ương lần thứ hai của Đảng cho Xứ ủy
Bắc Kỳ tại Hải Phòng trở về Hà Nội, đồng chí Nguyễn
Phong Sắc đã bị địch bắt. Dù bị địch dùng hết mọi
thủ đoạn từ dụ dỗ, phỉnh phờ đến tra tấn, nhưng bằng
ý chí sắt đá và tinh thần yêu nước nồng nàn của một
trí thức giác ngộ cách mạng, đồng chí Nguyễn Phong
Sắc cũng không hề bị lung lay tinh thần. Hoảng sợ
trước khí thế của phong trào cách mạng Xô Viết
Nghệ -Tĩnh, thực dân Pháp đã hèn hạ bí mật thủ tiêu
đồng chí Nguyễn Phong Sắc. Đồng chí đã hy sinh
ngày 25/5/1931 sau nhiều ngày bị quân địch tra tấn.

Xô Viết Nghệ - Tĩnh - đỉnh cao của phong trào
cách mạng những năm 1930 - 1931, là cuộc tổng
diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự
lãnh đạo của Đảng; là mốc son chói lọi, huy hoàng
đầu tiên trong lịch sử vẻ vang của Đảng và của cách
mạng Việt Nam. Nhân dân ta đánh giá, Bí thư Xứ ủy
Trung Kỳ Nguyễn Phong Sắc là linh hồn của cao trào
Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Sự cống hiến lớn lao của đồng
chí cho dân tộc và sự nghiệp cách mạng nước ta
được nhân dân Nghệ - Tĩnh, nhân dân Trung Kỳ và
cả dân tộc trân trọng, ghi nhận.

Trích Đề cương tài liệu tuyên truyền do Ban
Tuyên giáo Trung ương cung cấp
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Ấn tượng cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp
Xứ Lạng
Hàng năm, cứ khoảng giữa tháng Chạp là
đoàn Ban Giám khảo Cuộc thi Vườn cây hoa đào
đẹp lại tất bật, rong ruổi khắp các nẻo đường tới
các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
đến thăm các hộ gia đình tham dự cuộc thi. Năm
nay là năm thứ ba cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp
được tổ chức, cũng là năm thứ ba nhóm phóng
viên chúng tôi may mắn được theo đoàn Ban Giám
khảo đi chấm hoa đào.
17 nhà vườn của 11 huyện thị, mỗi vườn một
vẻ, tuy mỗi nhà vườn có hình thức kinh doanh
khác nhau: bán gốc, bán cành, nhân giống và bán
giống đào bản địa hay ghép cành tạo thành đào
thế để bán hoặc cho thuê trong dịp Tết... nhưng tất
cả đều mang lại nguồn thu nhập hiệu quả và tạo
nên cảnh quan môi trường của xứ sở hoa đào
thêm tươi đẹp, xóm làng thêm trù phú, góp phần
xây dựng thương hiệu hoa đào Xứ Lạng. Vườn
đào của hộ gia đình anh Dương Công Hòa, tại
thôn Hương Cốc, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
là một mô hình trồng đào hiệu quả. Nhận thấy giá
trị kinh tế của cây đào vừa hiệu quả hơn trồng các
loại cây nông nghiệp ngắn ngày, lại không tốn
nhiều công chăm sóc, tận dụng những khoảng
vườn mà gia đình để lại, ngoài thu nhập ổn định
từ nghề mộc, chàng nông dân trẻ tuổi thuộc thế hệ
9x Dương Công Hòa (sinh năm 1992) quyết định
trồng thêm đào để phát triển kinh tế. Với tổng số
khoảng 3600 gốc đào trên diện tích bốn sào ruộng,
mỗi năm gia đình anh Hòa đều đặn bán được
khoảng vài trăm gốc đào trưởng thành, mang lại
thu nhập hàng trăm triệu đồng. Gia đình ông
Nguyễn Văn Hòa tại thôn Hoàng Tân, xã Hoàng
Đồng cho biết kể từ khi nghề trồng đào trên địa
bàn tỉnh chưa phát triển mạnh mẽ như bây giờ thì
gia đình ông đã có thu nhập từ việc trồng đào. Hơn
hai mươi năm qua, chỉ có gần trăm gốc đào các
loại trồng trên mảnh vườn nho nhỏ vài trăm mét
vuông thế mà năm nào gia đình ông cũng bán hết,
mang lại thu nhập khoảng 50 đến 70 triệu đồng
trong dịp Tết. Ông Hòa chia sẻ: “Tết năm nào cây
trong vườn đều có khách đặt lấy hết, hầu hết là
khách quen lâu năm của gia đình. Những cây đào
còn bé, chưa trưởng thành chúng tôi tiếp tục chăm
sóc từ khoảng 2 đến 3 năm, được giá mới cho thu
hoạch”. Ngoài việc mang lại nguồn thu nhập thêm
cho bản thân từ việc trồng đào gia đình ông Hòa
còn tạo công ăn việc làm cho một số người dân
lao động không có thu nhập ổn định quanh khu
vực trong dịp cận Tết từ việc đào cây cho khách
với giá 200 ngàn đồng/cây, trung bình mỗi ngày
đào được khoảng 10 đến 15 cây đào.
Năm nay, khi hoa tại một số nhà vườn vẫn còn
đang e ấp nụ xuân, thì vườn đào của hộ gia đình
anh Lương Văn Bách tại thôn Đồng Phú, xã Khánh
Khê huyện Văn Quan lại bung nở rực rỡ. Từ ngay
đầu đường bê tông dẫn vào thôn là cổng chào giả
gỗ điểm xuyết bởi những cành đào hồng thắm
trang trọng đón du khách đến với vườn đào của
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Xứ Lạng mùa xuân về
Ghi chép của NGỌC HẰNG

Khi những cánh đào thức giấc sau mùa đông dài ngủ vùi trong lạnh giá là lúc Xứ Lạng đẹp
như cô gái xuân thì được khoác lên mình chiếc áo mùa xuân tươi hồng, rực rỡ. Và đặc biệt, được
hòa mình trong không gian văn hóa giàu bản sắc riêng có của Xứ Lạng thì không gì tuyệt bằng.

anh Lương Văn Bách. Trải dọc hai bên
đường bê tông phẳng lì, những cánh
đào phai phơn phớt hồng, mang vẻ đẹp
mộc mạc nguyên sơ của núi rừng nhẹ
nhàng tựa vào nền xanh của lá non, lộc
biếc long lanh, ướt đẫm mưa xuân làm
sáng rực cả một góc trời. Nhìn những
bông đào nhẹ nhàng rung rinh lay động
trong gió nở nụ cười chào đón những vị
khách đến thăm khu vườn, khiến cho ai
nấy đều cảm thấy ấm áp, hào hứng,
quên đi cảm giác ngại ngùng vì mưa, rét
suốt mấy ngày qua. Để tham dự cuộc
thi Vườn cây hoa đào đẹp Xứ Lạng năm
2022, gia đình anh Lương Văn Bách đã
chuẩn bị hết sức công phu với những
tiểu cảnh là những chậu hoa cúc vàng
tươi trải dọc hai lối đi, khu vực cho
khách đến thăm quan, chụp ảnh cũng
được bày trí hợp lý làm tăng thêm sự
lộng lẫy cho khu vườn. Giới thiệu về
vườn đào anh Bách cho biết: “Yêu mến
vẻ đẹp của hoa đào, hơn mười năm
trước một số gia đình trong thôn đã
mang giống đào phai bản địa này về
trồng với mục đích nhân giống, bảo tồn
giống đào bản địa và phát triển kinh tế.
Đến năm 2017 gia đình tôi nhận thấy
trồng cây ngô, cây đỗ cho năng suất
thấp nên chuyển sang trồng đào, đến
nay là được hơn bốn năm có hơn 300
gốc đào trên tổng diện tích là 0,2 ha.
Mỗi cành đào có thể thu được từ 200
đến 1 triệu, bán gốc khoảng vài trăm
đến vài triệu đồng. Năm nay, để tham
dự cuộc thi gia đình chúng tôi giữ
nguyên vườn, không bán và trang trí
thêm tiểu cảnh, du khách đến đây có thể
chụp ảnh miễn phí”. Những lời chia sẻ
mộc mạc, chân tình của anh nông dân
trẻ tuổi Lương Văn Bách và vẻ đẹp của
khu vườn đã gây ấn tượng và thuyết
phục hoàn toàn Ban Giám khảo. Vườn
đào của hộ gia đình anh Lương Văn
Bách đã giành được giải Nhất cuộc thi
Vườn cây hoa đào đẹp năm 2022.
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Ban Giám khảo chấm điểm vườn đào
Ảnh: NGỌC HẰNG
Song song với cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp, cuộc thi
Cây hoa đào đẹp cũng được duy trì tổ chức. Cây hoa đào đẹp
của các đơn vị được tập kết tại công viên Chi Lăng, thành phố
Lạng Sơn và được Ban Giám khảo chấm điểm ngay sau khi
hoàn thành công tác chấm điểm Vườn cây hoa đào đẹp.
Cuộc thi Vườn cây hoa đào đẹp và Cây hoa đào đẹp Xứ
Lạng được tổ chức hàng năm với ý nghĩa quảng bá, tôn vinh
và góp phần lan tỏa rộng rãi mô hình trồng đào trên địa bàn
tỉnh, từng bước xây dựng hiệu quả thương hiệu hoa đào Xứ
Lạng. Thành công của cuộc thi đã đóng góp vào số liệu diện
tích trồng đào trên địa bàn tỉnh được tăng lên mỗi năm, các
nhà vườn có ý thức đầu tư tham dự cuộc thi, chăm sóc vườn
đào với nhiều mô hình kinh doanh hiệu quả, được kết nối với
nhiều doanh nghiệp, thương lái gần xa và đông đảo khách
hàng thập phương biết đến. Góp mặt sau những thành công
đó còn có cả sự nỗ lực của đội ngũ Ban Giám khảo cuộc thi.
Hình ảnh các thành viên trong đoàn không ngại ngần dầm
mưa, lội bùn đến thăm từng nhà vườn trong thời tiết mưa rét
kéo dài của những ngày cận tết năm nay là câu chuyện phía
sau hình ảnh đẹp đẽ mà các vườn, cây hoa đào đẹp nhất
được vinh danh mà nếu chúng tôi không kể ra có lẽ sẽ chẳng
ai biết đến. Các thành viên đoàn Ban Giám khảo đã làm việc
trên tinh thần hết sức khẩn trương, công tâm, nghiêm túc,
bám sát thể lệ của cuộc thi, không quản ngại khó khăn trong
tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với lịch trình
dày đặc lại thêm cả thời tiết không mấy ủng hộ để công việc
hoàn thành đúng tiến độ.
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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Đường hoa
Xuân Xứ Lạng 2022

Ảnh: TRỌNG ANH

Festival mùa Xuân Xứ Lạng năm 2022 - không
gian văn hóa Xứ Lạng những ngày xuân
Tết Nguyên đán năm 2022, dịch bệnh Covid-19
vẫn diễn biến phức tạp và bùng phát mạnh mẽ mang
đến những khó khăn mất mát cho toàn nhân loại, số
ca nhiễm hằng ngày vẫn tiếp tục tăng lên trên địa bàn
tỉnh. Để đảm bảo cho Nhân dân có một cái tết cổ truyền
an vui, vừa đảm bảo tình hình chống dịch, thực hiện
Thông báo số 347/TB-VPCP, ngày 22/12/2021 về kết
luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến
các địa phương về công tác phòng, chống dịch Covid19 và Công văn số 545-CV-TU ngày 24/12/2021 của
Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tổ chức Tết Nhâm Dần 2022,
tỉnh Lạng Sơn đã có những điều chỉnh phù hợp để tổ
chức các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân Nhâm
Dần 2022.
Festival mùa Xuân Xứ Lạng năm 2022 là một hoạt
động văn hóa lớn của tỉnh gắn với nhiều hoạt động hấp
dẫn mang đến một không gian văn hoá Xứ Lạng văn
minh, hiện đại mà vẫn giàu bản sắc văn hoá truyền
thống. Theo kế hoạch, Festival mùa Xuân Xứ Lạng
gồm có 23 hoạt động, trong đó có 12 hoạt động chính
đã được thực hiện như: chỉnh trang đô thị và trang trí
đường phố; thiết kế, trang trí không gian Lễ hội hoa
đào gắn với lắp đặt các mô hình, biểu tượng quảng bá
về hoa đào và các nét văn hóa đặc sắc tỉnh Lạng Sơn;
công tác chấm giải Cuộc thi Vườn đào đẹp và Cây đào
đẹp Xứ Lạng Xuân Nhâm Dần 2022; Hội chợ hoa đào
thành phố Lạng Sơn; Chợ hoa xuân; Triển lãm chuyên
đề Tết Việt; lễ khai mạc Festival mùa xuân Xứ Lạng
năm 2022 gắn với khai trương đường hoa xuân và trao
giải cuộc thi Vườn; cây hoa đào đẹp Xứ Lạng; Triển
lãm sách báo chào Xuân 2022; Trưng bày quảng bá
hình ảnh du lịch tỉnh Lạng Sơn và hỗ trợ thông tin
khách du lịch...
Hội chợ hoa đào thành phố Lạng Sơn lần thứ V với
chủ đề “Lung linh sắc đào Xứ Lạng” là một trong những
hoạt động chính của Festival mùa Xuân Xứ Lạng năm
2022, để đảm bảo tình hình phòng chống dịch, Ủy ban
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nhân dân xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn
- đơn vị tổ chức sự kiện đã điều chỉnh thành
chương trình tham quan, trải nghiệm vườn
đào đẹp của ba hộ gia đình thuộc thôn Quảng
Hồng và Quảng Trung I vào ngày 18 tháng 1
năm 2022. Sự kiện này có sự tham gia của đại
diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, Ủy
ban nhân dân thành phố Lạng Sơn và nhận
được sự hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo
người dân, hộ trồng đào xã Quảng Lạc và du
khách thập phương đến tham quan, chụp ảnh
lưu niệm tại các nhà vườn. Hội chợ hoa đào
xã Quảng Lạc năm nay bắt đầu từ ngày 18
tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021 với
trên 1000 cây hoa đào đẹp các loại: đào phai,
thất thốn, nhung, tuyết… của các hộ trồng đào
trên địa bàn. Tuy đã lược bỏ gần hết các nội
dung chương trình trong kế hoạch, nhưng việc
duy trì tổ chức Hội chợ hoa đào thể hiện sự
linh động của đơn vị tổ chức, góp phần xây
dựng thương hiệu thành phố Lạng Sơn, thành
phố hoa đào, quảng bá giới thiệu sản phẩm
hoa đào Xứ Lạng, đáp ứng nhu cầu tham quan
thưởng ngoạn và mua sắm của Nhân dân trên
địa bàn và du khách trong dịp Tết cổ truyền.
Lễ trao giải cuộc thi Vườn cây hoa đào
đẹp và Cây hoa đào đẹp Xứ Lạng xuân Nhâm
Dần 2022 và Khai trương đường hoa xuân Xứ
Lạng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối
hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn
được tổ chức trang trọng tại công viên Chi
Lăng, thành phố Lạng Sơn vào ngày 31 tháng
1 năm 2021. Tới dự buổi lễ có các đồng chí
Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí
Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh
ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí
Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban
nhân dân tỉnh; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban
Tuyên giáo tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo HĐND
tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh
và các huyện thành phố cùng đông đảo nhà
vườn, cá nhân tham gia cuộc thi. Tại buổi lễ,
Ban Tổ chức đã trao giải cho 13 Vườn cây hoa
đào đẹp, trong đó giải Nhất thuộc về hộ gia
đình ông Lương Văn Bách, xã Khánh Khê
huyện Văn Quan; và 18 giải Cây hoa đào đẹp,
trong đó giải Nhất thuộc về Ủy ban nhân dân
phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.
Trong khuôn khổ chương trình các đồng chí
lãnh đạo tỉnh tiến hành cắt băng khánh thành
khai trương Đường hoa Xuân Xứ Lạng năm
2022 và tham quan, trải nghiệm Đường hoa
Xuân Xứ Lạng và triển lãm Tết Việt tại Bảo
tàng tỉnh.
Đường hoa Xuân Xứ Lạng năm 2022
được Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện có
chiều dài gần 400 mét được chia làm 5 đoạn
với 15 cụm mô hình tái hiện lại không gian mùa
xuân của thành phố Lạng Sơn - thành phố hoa
đào. Trong đó, điểm nhấn của đường hoa là
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khu vực cổng chào hình bông hoa
đào và cây đàn tính cách điệu thể
hiện những nét đẹp văn hóa đặc
trưng của mảnh đất, con người Xứ
Lạng. “Con đường ánh sáng” có
chiều dài 32 mét với 12 cây ánh
sáng uốn cong hình tán cây kết hợp
hiệu ứng ánh sáng tạo nên không
gian lung linh, huyền ảo khi thành
phố lên đèn. Tô điểm cho không gian
rực rỡ của mùa xuân là các cụm
pano nghệ thuật có hình khối cách
điệu và các tiểu cảnh có nhiều kiểu
dáng độc đáo được bố trí tỉ mỉ tạo
nên không gian rực rỡ, ấm cúng của
ngày xuân. Tham quan đường hoa
xuân, du khách còn có thể thư giãn
trong không gian ngập tràn sắc hoa
được trang trí theo tầng bậc, tạo nên
không gian thơ mộng, ấm cúng với
rất nhiều loại hoa khoe sắc: cúc vạn
thọ, cúc mâm xôi, cúc saphie, hoa
xác pháo, hoa trạng nguyên, dạ yến
thảo, ngọc thảo, thược dược… đặc
biệt không thể thiếu những bông hoa
đào - biểu tượng của mùa xuân Xứ
Lạng. Khu vực trung tâm là vườn
hoa đa sắc màu với nhiều loài hoa
khoe sắc, nổi bật 5 chú hổ con với
tạo hình ngộ nghĩnh, vui tươi, là linh
vật của năm Nhâm Dần với ý nghĩa
đón chào một năm mới bình an,
hạnh phúc và tràn đầy hy vọng.
Triển lãm Tết Việt do Bảo tàng
tỉnh thực hiện là một hoạt động mới,
lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh
Lạng Sơn, nằm trong chuỗi sự kiện
Festival mùa Xuân Xứ Lạng năm
2022 với ý nghĩa kỷ niệm 92 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và Xuân
Nhâm Dần 2022. Tới thăm triển lãm,
khách tham quan có thể trải nghiệm
không gian Tết xưa qua hơn 300
hình ảnh, tài liệu, hiện vật được
trưng bày theo bố cục ba phần. Phần
1 tái hiện không gian phòng khách
đón Tết của người Việt xưa. Phần 2
giới thiệu một số hình ảnh phiên chợ
Tết và ngày Tết đầu năm, các trò
chơi dân gian và lễ hội đầu xuân.
Phần 3 là không gian chợ phiên Xứ
Lạng được tái hiện thông qua 6 gian
trưng bày trên diện tích 300 mét
vuông với nhiều sản phẩm truyền
thống như: đồ mây tre đan, vải, quần
áo dân tộc; các loại bánh và sản
phẩm trò chơi dân gian như tò he,
đầu sư tử. Triển lãm mang đến hoài
niệm về Tết xưa trong không gian
văn hóa truyền thống, đã nhận được
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sự yêu mến và hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo du khách, đặc
biệt mang đến cho các em nhỏ những tư liệu quý báu về một thời
đại đã qua để trân quý hơn giá trị cuộc sống hiện đại.
Ngoài các hoạt động Festival mùa Xuân Xứ Lạng, tỉnh Lạng
Sơn còn tổ chức một số hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân
khác. Trong đó, chương trình Ngày thơ Nguyên tiêu Xuân Nhâm
dần 2022 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tổ chức là
một chương trình ý nghĩa, thiết thực góp phần lan tỏa tình yêu
thơ, cổ vũ động viên Nhân dân khắc phục khó khăn, vững tin và
tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, phát huy tinh
thần ý chí của dân tộc vững vàng vượt qua những khó khăn, thử
thách, hướng tới tương lai tươi sáng.
Sau hai năm hoãn tổ chức để đảm bảo phòng chống dịch
Covid-19, hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ XX - Nguyên
tiêu Nhâm Dần 2022 Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đã
phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện
chương trình ngày thơ với chủ đề “Hãy sống và hy vọng”. 7 thi
phẩm đặc sắc với nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, mùa
xuân tràn đầy niềm tin và hy vọng: “Nguyên tiêu” (Chủ tịch Hồ
Chí Minh) và các thi phẩm do các tác giả là hội viên Chi hội Thơ

Hậu trường Ngày thơ Nguyên tiêu với chủ đề
"Hãy sống và hy vọng"

Ảnh: TRỌNG ANH

của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn sáng tác: “Hồn cây hồn đá - hồn người” (Hoàng Văn An), “Thành phố tôi yêu”
(Nguyễn Anh Dũng), “Gửi niềm tin” (Nguyễn Duy Sinh), “Và ban
mai, chim hót” (Vũ Kiều Oanh), “Mầm trăng” (Hàn Kỳ), “Đường
biên thùy” (Nguyễn Thị Bích Thuận) qua phần trình bày của các
nghệ sĩ Thanh Quý, Bích Hợp, Khánh Sơn, Thanh Huyền.
Chương trình đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán thính giả
xem truyền hình và nhận được nhiều lời khen ngợi.
Chương trình được phát sóng trên kênh truyền hình LSTV
vào 8 giờ sáng và phát lại vào 21 giờ 50 phút tối ngày 15 tháng
2 năm 2022, đặc biệt khán giả yêu thơ có thể xem lại chương
trình qua trang website của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Lạng Sơn: langsontv.vn ngày 15 tháng 2 năm 2022.
Trong thời gian tới, một số hoạt động trong khuôn khổ Festival mùa Xuân Xứ Lạng sẽ tiếp tục diễn ra trong tháng Giêng với
quy mô nhỏ: Lễ hội truyền thống tại các huyện thành phố; Phố đi
bộ Kỳ Lừa hoạt động trở lại từ ngày 18/2/2022 gắn với Công bố
điểm du lịch của tỉnh “Phố đi bộ Kỳ Lừa”; Nghi thức rước kiệu
truyền thống tạ Lễ hội Đền Tả Phủ, Kỳ Cùng (từ ngày 22 đến 27
tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức ngày 22 đến 27/2/2022).
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NhữNg chiếN sĩ áo trắNg
Xứ LạNg “Nam tiếN”
THaNH HuyềN - Triệu THÀNH - NGỌC Hiếu

Đã gần bốn tháng trở về từ tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh nhưng ba mươi hai
cán bộ, y bác sĩ của đoàn tình nguyện tỉnh Lạng Sơn vẫn không thể quên được bảy
mươi lăm ngày “Nam tiến”. Khi lên đường làm nhiệm vụ, mỗi thành viên đều có những
trăn trở, nỗi niềm riêng thế nhưng họ đều có chung bầu nhiệt huyết, nghĩa đồng bào và
mong muốn cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Theo tiếng gọi lên đường
Mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ
và lòng yêu nghề mãnh liệt, đầu tháng 7 năm
2021, khi nghe tin có đoàn tình nguyện đi
thành phố Hồ Chí Minh chống dịch, bác sĩ
Lương Thu Hiền (sinh năm 1995, công tác tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn) không
ngần ngại đăng ký lên đường. Bác sĩ Hiền
chia sẻ: “Hàng ngày tôi theo dõi tình hình dịch
bệnh qua truyền hình và Facebook, tôi thấy số
bệnh nhân mắc rất cao và tử vong cũng nhiều.
Vì công tác trong ngành y nên tôi rất muốn
cống hiến chút sức lực của mình giúp đỡ đồng
nghiệp, đồng bào tại tâm dịch thành phố Hồ
Chí Minh. Khi nhận được quyết định lên
đường, tôi rất vui. Bố mẹ tôi dù rất thương con
nhưng cũng rất hiểu con nên không ngăn cản
mà còn giúp tôi chuẩn bị hành lý vì khi đó, tôi
vẫn đang trong ca trực”.
Nhớ lại những ngày tháng con gái xa nhà
làm nhiệm vụ, ông Lương Thanh Tùng (xã Chi
Lăng, huyện Tràng Định), bố của bác sĩ Hiền
bồi hồi: “Tuổi trẻ có nhiều lý tưởng, hoài bão,
con gái tôi lúc nào cũng nghĩ đến công việc.
Khi biết con lên đường vào tâm dịch thành
phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ, vợ chồng tôi
rất lo lắng nhưng cũng không dám can ngăn,
chỉ dặn dò con tự biết chăm sóc sức khỏe bản
thân, đi an toàn và về cũng phải an toàn”.
Cùng chung tinh thần với các đồng đội,
điều dưỡng Dương Hồng Liên (công tác tại
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Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn) quyết định rời
xa gia đình và con trai nhỏ xung phong Nam
tiến chống dịch. Chị Liên cho biết: “Tỉnh mình
cũng có dịch nhưng ở mức độ thấp, kiểm soát
tốt. Hằng ngày, nghe tin tình hình dịch bệnh
bùng phát trên khắp cả nước, tôi thực sự lo
lắng và muốn chia sẻ khó khăn với các đồng
nghiệp, vì thế tôi đã xin tình nguyện lên
đường. Mặc dù con còn nhỏ nhưng được sự
hỗ trợ từ gia đình nên tôi rất yên tâm đi làm
nhiệm vụ”.
Bảy mươi lăm ngày, đêm kiên cường
chống dịch
Điều dưỡng Dương Hồng Liên nhớ lại
ngày đầu tiên đặt chân đến tâm dịch Thành
phố Hồ Chí Minh: “Đường phố vắng lặng, nhà
nhà đóng cửa, không bóng người đi lại, chốc
chốc lại vang tiếng còi xe cứu thương... Thành
phố lớn nhất, nhộn nhịp nhất cả nước mà
chúng tôi biết giờ đìu hiu ngoài sức tưởng
tượng. Ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Khoa Cấp
cứu 2, Bệnh viện Dã chiến, thu dung và điều
trị Covid-19 số 6, chứng kiến nhiều bệnh nhân
nặng thở oxy thoi thóp và bệnh nhân tử vong
trong “đơn độc”, họ ra đi mà không có người
thân bên cạnh, chúng tôi thật sự rất sốc”.
Từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 8 tháng 10
năm 2021, đoàn cán bộ y tế Lạng Sơn được
phân công nhiệm vụ trực tiếp thành lập, vận
hành Khoa Cấp cứu 2, Bệnh viện Dã chiến, thu
dung và điều trị Covid-19 số 6 với 116 giường
Văn nghệ
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bệnh để cấp cứu, điều trị và
chăm sóc các bệnh nhân ở
thể nặng, suy hô hấp. Điều
kiện vật chất thiếu thốn,
bệnh nhân phải nằm
giường, ghế gấp và phần
lớn bệnh nhân vào đến
khoa cấp cứu đều trong
tình trạng đang thở oxy, tuổi
cao, kèm theo bệnh lý nền
và không có người nhà
chăm sóc. Công việc hằng
ngày của cán bộ y tế tại nơi
đây không chỉ đơn giản là
điều trị mà còn kiêm cả
người nhà, chăm sóc, động
viên, ổn định tinh thần cho
bệnh nhân. Mặc dù đã
chuẩn bị tâm lý từ trước về
sự nguy hiểm của dịch
bệnh, nhưng phải đến làm
việc tại Bệnh viện Dã chiến,
các thành viên trong đoàn
mới thực sự thấu hiểu,
bàng hoàng trước sự khốc
liệt của cuộc chiến chống
dịch. Mọi người cùng động
viên nhau nỗ lực, thường
trực làm việc với trên 200%
sức lực để chăm sóc, điều
trị cho bệnh nhân.
Bác sĩ Đặng Huy Du,
Phó Giám đốc Bệnh viện
Đa khoa tỉnh, Trưởng đoàn
y tế tỉnh Lạng Sơn vào
tăng cường tại Thành phố
Hồ Chí Minh cho biết:
“Công việc thật sự rất vất
vả, mọi thứ thiếu thốn đủ
bề, từ nhân lực, giường
bệnh đến trang thiết bị, vật
tư y tế, thuốc men… Với
mật độ trung bình hàng
ngày điều trị hơn 100 bệnh
nhân, chúng tôi phân 3 ca,
kíp, mỗi ca với thời gian 8
tiếng/1 ngày đêm để đảm
Văn nghệ

Niềm vui của các bệnh nhân khi được điều trị khỏi bệnh
tại khoa cấp cứu 2, Bệnh viện Dã chiến số 6, Thành phố Hồ Chí Minh
bảo sức chiến đấu cho cán bộ y tế. Thế nhưng, với cường độ
công việc cao như vậy, hiểm nguy lây nhiễm luôn thường trực,
trong đoàn đã có 3 trường hợp có kết quả xét nhiệm PCR dương
tính. Tôi cùng anh chị em trong đoàn luôn động viên tinh thần,
thường xuyên hỏi thăm, chia sẻ để các em vượt qua, chiến thắng
dịch bệnh. Và thật hạnh phúc khi 3 thành viên trong đoàn bị nhiễm
Covid-19 khỏi bệnh và tiếp tục sát cánh cùng đồng nghiệp chiến
đấu chống dịch”.
Trải lòng về sự vất vả, nguy hiểm nơi tâm dịch Thành phố Hồ
Chí Minh, điều dưỡng Chu Văn Huân, cán bộ Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: “Trong thời tiết nóng nực của Sài Gòn, mồ
hôi ướt đẫm bên trong bộ đồ bảo hộ, bàn tay nhăn nheo, chảy
máu vì đeo găng tay quá nhiều nhưng càng vất vả chúng tôi càng
thấu hiểu, cảm thông với đồng nghiệp đã và đang làm việc tại đó
những ngày qua, cố gắng hơn nữa để làm tốt công việc của mình,
để san sẻ nỗi đau với bệnh nhân và sự gian nan với đồng nghiệp”.
Dù trên những tờ giấy điều động công tác đều bỏ trống thông
tin ngày về nhưng không một ai trong số ba mươi hai chiến sĩ áo
trắng Xứ Lạng bận lòng vì điều đó. Bởi, trước ngày lên đường,
họ đã tự hứa “bao giờ thành phố Hồ Chí Minh hết dịch, bao giờ
trả lại sự bình yên cho người dân thì mới trở về”.
Điểm tựa tinh thần vững chắc
Ba mươi hai chiến sĩ áo trắng của Xứ Lạng lên đường chống
dịch đều mang trong mình rất nhiều tâm tư, hoài bão, quyết tâm,
nhưng tất cả họ đã gác lại cuộc sống riêng bởi họ luôn tin tưởng
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những điểm tựa tinh thần
vững chắc nơi hậu phương.
Chị Nông Thị Nhâm, “hậu
phương vững chắc” của
điều dưỡng Phùng Văn
Tuấn, cán bộ y tế Bệnh viện
Phổi Lạng Sơn vẫn không
giấu được xúc động khi
được hỏi về những tháng
ngày gia đình chị phải chia
xa khi chồng đi thành phố
Hồ Chí Minh chống dịch:
“Có chồng là cán bộ y tế, tôi
đã quen với cảm giác vắng
nhà những hôm trực đêm,
nhưng đây là lần đầu tiên
anh nhận nhiệm vụ công tác
xa gia đình và chưa biết khi
nào trở về. Sợ tôi buồn nên
hai ngày trước khi lên
đường anh mới cho tôi biết
tin. Cứ nhìn hai con nhỏ
(đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ
mới mười sáu tháng tuổi)
mà phải xa bố, nước mắt tôi
lại rưng rưng nhưng tôi phải
cố giấu không cho anh biết
để anh yên tâm lên đường
làm nhiệm vụ. Biết anh làm
việc vất vả, tôi không dám
gọi điện, sốt ruột lắm nhưng
cũng chỉ biết chờ điện thoại
của anh. Các con mỗi lần
nhìn thấy bố là òa khóc, làm
tôi cũng khóc theo rồi lại gạt
nước mắt, động viên chồng
cố gắng làm tốt công việc và
lưu ý bảo vệ sức khỏe,
chăm sóc bản thân thật tốt
để không bị nhiễm bệnh. Rồi
đến khi con ốm, mọi người
trong gia đình đều giấu
không cho anh biết”.
Vất vả, thiệt thòi hơn
những người phụ nữ khác
khi phải “vượt cạn” mà
không có chồng bên cạnh
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Khoảnh khắc bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và các y, bác sĩ
trước khi ra viện

nhưng người vợ của bác sĩ Phùng Văn Lai (công tác tại Bệnh
viện Phổi Lạng Sơn) vẫn không thể trách chồng mà tự nỗ lực
vượt ải sinh tử để mẹ tròn con vuông. Bác sĩ Phùng Văn Lai
chia sẻ: Tôi “Nam tiến” chống dịch khi vợ tôi đang mang bầu ba
mươi chín tuần, lúc đi tôi cũng lo lắm nhưng vợ tôi và gia đình
động viên nên tôi đã yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, ở nhà
có gia đình hai bên hỗ trợ. Ngày vợ chuyển dạ, tôi đang cùng
kíp trực khẩn trương cấp cứu cho một bệnh nhân nguy kịch.
Sau hàng giờ đồng hồ nỗ lực, bệnh nhân đã ổn định, lúc đó tôi
mới có dịp hỏi thăm vợ, con. Nhìn thấy hình ảnh hai mẹ con đều
khỏe mạnh, tôi đã khóc, không chỉ vì hạnh phúc mà còn vì day
dứt khi nghĩ mình chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình”.
Và không chỉ có gia đình, trong bảy mươi lăm ngày đêm
tham gia chống dịch, các y, bác sĩ còn nhận được sự động viên
của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể và lãnh đạo các đơn vị tại
Lạng Sơn nơi họ công tác bằng nhiều hoạt động thiết thực như
thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có con em lên đường
làm nhiệm vụ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian chiến
đấu chống dịch. Tại các huyện, thành phố có cán bộ y tế tham
gia đoàn công tác, đích thân Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và lãnh đạo các đơn
vị y tế có cán bộ tham gia đoàn đã đến từng nhà các cán bộ y
tế để động viên gia đình yên tâm và luôn làm chỗ dựa vững chắc
cho các chiến sĩ áo trắng đang nỗ lực hết mình để hỗ trợ công
tác chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều dưỡng Vi Văn Dim (cán bộ Trung tâm Y tế Hữu Lũng) cho
chúng tôi biết thêm: “Nhận được những hình ảnh của bố gửi qua
Văn nghệ

Số 340-02/2022 - Xứ Lạng

điện thoại về đoàn công tác có Bí thư Huyện ủy
và lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện đến nhà thăm
hỏi, động viên gia đình, tôi rất vui và cảm ơn sự
quan tâm của các cấp chính quyền đã luôn đồng
hành, ủng hộ để tôi cùng các thành viên đoàn
công tác được tiếp thêm động lực, quyết tâm
chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh”.
Tình người đọng mãi
Đối với mỗi thành viên đoàn công tác thì
những giây phút chiến đấu ở Bệnh viện Dã
chiến, thu dung và điều trị Covid-19 số 6,
thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bao giờ phai
nhòa trong tâm trí. Đó là những âm thanh
vang lên liên hồi của máy bơm oxy, máy thở,
monitor và ấn tượng hơn cả chính là những
nụ cười hạnh phúc, lời cảm ơn của những
bệnh nhân được điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Thế Huy (Trung tâm Y tế
huyện Văn Lãng) cho biết: “Nhìn thấy bệnh
nhân mỉm cười khi ra viện, nhìn những bức
thư cảm ơn lại tiếp thêm cho chúng tôi nhiều
động lực để cố gắng nhiều hơn nữa góp sức
bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Bên cạnh điều trị,
cấp cứu, việc quan trọng nhất của chúng tôi
là giúp bệnh nhân ổn định tâm lý, an tâm điều
trị. Mặc dù xa cách về địa lý, cách biệt về văn
hóa vùng miền nhưng khi tiếp xúc, tâm sự thì
mọi người lại gần nhau hơn. Nhiều bệnh nhân
khỏi bệnh được xuất viện nhưng đã tình
nguyện ở lại để hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân
phụ giúp các y, bác sĩ”.
“Khoa Cấp cứu 2, Bệnh viện Dã chiến, thu
dung và điều trị Covid-19 số 6, nơi tôi điều trị,
ngày đêm bên tai luôn văng vẳng tiếng ho sặc
sụa, tiếng máy thở bíp bíp. Thời gian điều trị
tại đây, từ sâu tận đáy lòng, tôi chân thành
cảm ơn các y, bác sĩ đã nỗ lực hết mình vì
người bệnh. Tôi và mọi người được chăm lo
cho từng bữa ăn, viên thuốc. Nhìn thấy các y,

bác sĩ bón từng thìa cháo, đút từng ngụm sữa
cho các bệnh nhân nặng, tôi thật sự thán phục
các y, bác sĩ. Chúc mọi người luôn khỏe
mạnh, luôn tươi cười để chiến đấu và chiến
thắng đại dịch”. Đây là một trong hàng trăm
bức thư, hàng trăm bức ảnh được các thành
viên trong đoàn chụp lại, lưu giữ lại một cách
trân trọng nhất. Cùng với đó là những lời hứa
hẹn “Sài Gòn - Lạng Sơn” sẽ đến thăm nhau
khi hết dịch bệnh.
Bác sĩ Hoàng Văn Kiên, Phó Trưởng
đoàn công tác chia sẻ: “Hạnh phúc nhất với
chúng tôi là trong hơn 1.000 bệnh nhân mắc
Covid-19 điều trị tại Khoa Cấp cứu 2, Bệnh
viện Dã chiến, thu dung và điều trị Covid-19
số 6 đã có 135 bệnh nhân được điều trị khỏi
và xuất viện, hơn 700 bệnh nhân được điều
trị ổn định và chuyển sang nơi điều trị tại các
khu bệnh nhẹ hơn theo phân tầng điều trị. Với
riêng tôi, sau bảy mươi lăm ngày chiến đấu
nơi tâm dịch, thành quả không chỉ có thêm
nhiều kinh nghiệm chuyên môn quý báu cho
bản thân trong công tác phòng chống dịch mà
giờ tôi còn có thêm hai người con nuôi, một
em trai, hai chị gái - họ là những người bệnh,
người nhà bệnh nhân đã yêu quý, xem tôi như
gia đình, như người nhà của họ. Ngày tôi trở
về Lạng Sơn, mọi người dặn dò tôi giữ gìn
sức khỏe, có cơ hội ra ngoài Bắc sẽ nhất định
tìm đến nhà, không gặp sẽ không về”.
Bảy mươi lăm ngày “Nam tiến” hơn ba
mươi chiến sĩ áo trắng Xứ Lạng đã không
quản ngại hy sinh để hỗ trợ, san bớt khó khăn
cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch
trong những ngày tháng cam go, khốc liệt
nhất. Cuộc chiến này có lẽ vẫn còn dài, Xứ
Lạng sẽ luôn đồng hành cùng đồng bào cả
nước tiếp tục chiến đấu, quyết tâm chiến
thắng dịch bệnh Covid-19.
(Ảnh trong bài do nhóm tác giả bài viết cung cấp)

Ngày 31/10/2021, Sở Y tế tổ chức gặp mặt, biểu dương đoàn cán bộ y tế tỉnh Lạng Sơn
tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch Covid-19. Tại đây, đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch
UBND tỉnh cho 32 cán bộ y tế tham gia đoàn công tác vì đã có thành tích xuất sắc trong
thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19.
Văn nghệ
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NGUYỄN ANH DŨNG

NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Thêm một mùa xuân lỡ hẹn

Em ơi mùa đang xuân

Hai đứa mình cách xa vời vợi

Tiếng máy reo vui xí nghiệp, công trường

Lỡ hẹn mùa xuân

Đón em lên thăm biên giới

Nỗi nhớ nhà da diết khôn nguôi
Dải biên cương mấy mùa rồi không ngủ

Rạo rực mùa xuân

Đã nghe biển lúa xanh hò hẹn

Đã dậy hương thầm men quả chín
Bội thu mùa cá rộn trùng dương

Lán trại ven rừng rét thấu thịt da

Em ơi mùa đang xuân

Về quê làm đám cưới với người yêu

Đại ngàn nắng mật thắm vàng ươm

Thương đồng đội cũng bao người lỡ hẹn
Bước chân tuần tra những đêm trường đằng đẵng
Lối mòn trơn, khe suối lạnh, non cao

Những người lính băng rừng vượt thác
Ngôi sao cùng ánh mắt xuyên đêm

Ngói hồng soi bóng gương trời biếc
Biển dập dìu, xa khơi sóng hát

Say ngắm giàn khoan trăng vấn vương
Nhớ nghe em

Đừng quên những tháng ngày gian khó

dịch bệnh triền miên, thiên tai hiểm họa

Lỡ hẹn cùng em khi mùa xuân đến

Cứ để nỗi đau kết thành ngọn triều

Vẫn có kẻ chơi “trốn tìm” qua lại

Vững niềm tin chiến thắng

Chẳng buồn sao khi dịch giã vẫn còn
Nơi đường biên mốc giới bởi ham lời

sức mạnh trào dâng

Em ơi mùa đang xuân

Lỡ hẹn rồi, nhưng mùa xuân vẫn đợi

Vẫn còn đó khó khăn thách thức

Cả bầu trời sáng bừng lên khát vọng

Mùa xuân nâng bước ta lên.

Lính biên thùy nhận tin nhắn hậu phương
Hạnh phúc vô ngần – trọn vẹn ước mơ xuân.
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Em có nghe rạo rực
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VIẾT SƠN

LÊ THUYẾT LÂM

Đã hai mùa xuân không mở hội
“Túi tình” này biết gửi trao ai
Anh vẫn đợi ngày mai tươi sáng
Đón em về cùng đi hội mùa xuân

Từ thuở xa xưa ai nhớ quên
Rừng thiêng, núi cấm chưa rõ tên
Đường mòn ngăn suối, đèo chắn lối
Đã thấy người ta đi lễ đền

Ôi! Thời gian cứ âm thầm khắc khoải
Nhớ hội xưa đắm đuối nhìn nhau
Mùa xuân trước ném còn trong nắng ấm
Mùa xuân này… mong covid qua mau

Phía ngoài xóm chợ cạnh sân ga
Lữ khách bốn phương cả trẻ già
Khăn gói, mang đeo nhiều lễ vật
Hành trình chẳng quản ngại đường xa

Ta gặp lại nhau hội làng sli, lượn
Khăn vấn, nải ngàm với áo chàm xinh
Gửi nhớ gửi thương thỏa niềm mong đợi
Lại một mùa xuân mới… Em ơi!

Ngũ hành phấp phới dưới bóng đa
Tam quan dồn dập khách vào ra
Lễ đường chồng chất ngàn vật phẩm
Ngày đêm hương án chật đăng hoa

NGÔ THÂN

Tam tòa Thánh Mẫu và Cung Cha
Trung đường Liễu chúa và Hằng Nga
Tả hữu Sơn thần và Thổ phủ
Thành Hoàng, Chầu Bé, động Sơn Trang

Nhớ hội năm xưa

Tiếng trống gọi xuân

Bập bùng lửa rừng hong trống hội
Đêm cuối rồi mai chia xa
Người xuôi Hà Nội
Người ngược rừng già
Núi rừng cho em nét tài hoa
Múa khéo đàn hay nết mặn mà
Làn suối reo trong vắt
Đào nhớ xuân về hây hẩy hoa
Bập bùng lửa cháy, tiếng cười ran
Má lúm lung lay men rượu tràn
Vòng tay ai nhớ ai chờ đợi
Thùng thình trống hội rền vang

Công đồng Bắc Lệ

Tương truyền Bắc lộ(*) có đền thiêng
Công đồng thờ Bà Chúa Thượng Ngàn
Kỳ tài nữ sắc trong huyền thoại
Linh từ lưu mãi chuyện nhân gian
Để rồi cứ đến Nguyệt thanh quang
Cúc huệ đua hương tạ chiếu vàng
Đường mòn lại thức chìm trong bụi
Từng đoàn du khách dẫn xe sang.
(*)Bắc lộ: Đường lên phía Bắc, đường đi sứ
Trung Quốc.

Trống hội hay là xuân mới sang.
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Xuân lặng

TÙNG NGUYỄN

Tết này không nấu rượu
Củi mưa ướt hết rồi
Chỉ toàn là tuyết thôi
Cái lạnh mày ác thế
Làm con trâu nó què
Nó lăn ra dốc ruộng
Phạ ơi!
Sao lạnh ghê…
Tết này đào cũng rụng
Chẳng bán được cành nào
Thằng A Tủng nó khóc
Níu áo mệ đòi theo
“Mệ ơi mệ mua dép
Với cho con cái quần…”
Xuân vừa đi qua ngõ
Trong lòng người phân vân.

Bến quê

VI XUÂN TƯỜNG

CHU TỐ UYÊN

Thương phố

Phố ta nay bị ốm
Nên hơi mệt chút thôi
Đừng ồn ào bạn nhé
Để phố được nghỉ ngơi.
Đừng hoang mang lo sợ
Đừng buồn rầu, trách than
Khi chúng mình đang ngủ
Bao người thức ngoài kia
Khi chúng ta quạt mát
Họ mồ hôi đầm đìa.
Muốn phố ta mau khỏe
Mình học cách sẻ chia
Củ sắn lùi bẻ nửa
Hạnh phúc là cho đi.
Có em thơ tựa cửa
Có mế già ngóng trông
Có người vợ mỏi mắt
Thương phố đến quặn lòng.
Thả tim cho bác sĩ
Thả tim cho công an
Thả tim cho bộ đội
Giữ phố ta an toàn.

Hai mươi năm lạc giữa đời
Nay ta trở lại bên người… Quê ơi!
Bến xưa ta tắm đâu rồi
Vắng con đò nhỏ nước trôi ngậm ngùi
Sông xanh ngăn ngắt mây trời
Sao nghe lòng nghẹn thốt lời quê hương
Gió như trách kẻ tha phương
Hai mươi năm ấy nắng sương dãi dề
Nằm đây nghe sóng vỗ về
Rưng rưng nỗi nhớ bến quê năm nào.
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VŨ ĐÌNH THI

Kỳ Cùng

Cũng có lúc sông oằn mình ngầu đỏ

Bởi thương bờ, sông dốc cạn phù sa
Lúc trong xanh vui thầm thì khẽ hát
Bởi vàng lên ong óng bãi quê nhà.

Núi Cha núi Mẹ

Đây núi Mẹ bên núi Cha thắm thiết

Tóc lại xanh qua thời khắc tuyết rơi

ĐẶNG PHIN

Chiều thành phố
Chiếc cầu vừa mới bắc
Nghiêng bóng chiều đi qua
Gọi người - người đã khuất
Sao nỡ đi cho đành?

Sông Kỳ Cùng đầy nắng
Tiếng chuông chùa nhẹ tênh
Bên dáng cầu cổ kính
Ru hồn quê yên bình

Trao gửi Kỳ Cùng bao nỗi mến thương.

Chợt vọng trầm nốt nhạc
Nhấn nhá giữa chiều phai
Ngỡ chuyến xe thổ mộ
Trở về từ thiên thai

Hai nốt nhạc Vọng Phu trên núi

Em xuống chợ Kỳ Lừa
Hay về thăm phố cũ?
Núi cũng thấp xuống rồi
Ngược Đồng Đăng xa quá…

Ru ngàn con rộng vòng tay ấm áp

Vọng Phu

Con nốt thanh và mẹ nốt trầm
Tấu lên một khúc son vời vợi

Gieo vào lòng nhân thế đầy vơi.
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Chiều vẫn êm như lá
Vương vấn điệu tình sli
Mai lỡ mình giã biệt
Biết quên đi điều gì?
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Liều thuốc vàng

HỒI SINH NHỮNG CUỘC ĐỜI LẦM LỠ

“N

ếu không có Methadone và các bác sĩ
tận tình cứu giúp thì những người như
chúng em “lên đồi” từ lâu rồi!”. Đó là câu
trải lòng của N-H-T khi tôi gặp lại em.
Tôi biết N-H-T từ mấy năm trước, lúc đó T
đang còn là một con nghiện heroin. Nhiều lần
chứng kiến cảnh lên cơn nghiện của T, chứng kiến
T mang đồ của gia đình đi cầm cố, chứng kiến bố
mẹ T kêu khóc cầu xin con từ bỏ ma túy để làm lại
cuộc đời, ai cũng đau lòng, lắc đầu ngán ngẩm.
Bây giờ gặp lại T, một anh chàng khá đẹp trai, một
cơ thể rắn rỏi khỏe mạnh, không còn dáng vẻ ốm
yếu, cà kheo, nước da tái xám của một con nghiện,
tính cách T đã cởi mở hơn. Tôi vui mừng hỏi thăm
phép lạ nào đã làm thay đổi con người T đến vậy,
T phấn khởi, hào hứng kể cho tôi nghe quá trình
thay đổi của mình: “Như chị biết đấy! Em sa vào
con đường nghiện ngập ma túy từ lúc còn trai trẻ.
Tiền bạc trong nhà làm ra bao nhiêu cũng không
đủ, bố mẹ, vợ con buồn chán, cuộc sống gia đình
lâm vào bế tắc không lối thoát. Chuỗi ngày tháng
đó là địa ngục đối với em. Những lúc tỉnh táo, nhìn
cảnh mẹ khóc lóc van xin em từ bỏ ma túy, nhìn vợ
ôm con thơ vào lòng tủi phận nuốt nước mắt mà
em đau thắt tâm can. Lúc đó em hứa với gia đình
sẽ đi cai nghiện, bỏ ma túy để làm lại cuộc đời.
Nhưng mỗi khi lên cơn nghiện, em lại quên hết
những lời đã hứa, bất chấp tất cả, trong đầu chỉ
luôn hiện hữu một điều bằng mọi giá phải có ma
túy. Không chống lại được cơn vật thuốc, em đành
buông xuôi tất cả, vơ vét những đồ vật cuối cùng
trong nhà đem đổi lấy thứ làm thỏa mãn cơn
nghiện. Mọi chuyện tưởng chừng cứ bế tắc như
vậy cho đến khi em biết đến Methadone. Em bắt
đầu tìm hiểu mọi thông tin về nó và tìm đến cơ sở
điều trị. Được các bác sĩ tại cơ sở điều trị
Methadone Lạng Sơn tận tình thăm khám, tư vấn
và điều trị, em thấy cuộc đời mình như được hồi
sinh, không còn lên cơn nghiện, cũng không nghĩ
đến ma túy nữa, sức khỏe dần tốt lên, tinh thần ổn
định. Em đã tìm được công việc và có thu nhập khá
cao, cuộc sống gia đình dần yên ổn. Đối với em
Methadone quả thật như một vị cứu tinh, còn các
bác sĩ ở đây đúng là những thiên thần”.
Tôi từng nghe đến cái tên “Methadone” khá
nhiều lần nhưng quả thực không để ý lắm vì cho
rằng nó không liên quan đến mình. Nhưng khi
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nghe chuyện của T, tôi muốn biết rõ hơn về cơ sở
điều trị Methadone của tỉnh nhà. Lần theo địa chỉ,
tôi đến cơ sở điều trị Methadone tại khối 10,
đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố
Lạng Sơn (trụ sở Bệnh viện Đa khoa cũ), gặp bác
sĩ Nguyễn Văn Tuyên, Phó Trưởng Phòng khám
Đa khoa và chuyên khoa phụ trách chương trình
điều trị Methadone - Trung tâm kiểm soát bệnh tật
tỉnh Lạng Sơn. Anh cho biết: “Từ năm 2013, Ủy
ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có kế hoạch về
việc triển khai điều trị thay thế nghiện các chất
dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, trong đó
nêu rõ: Năm 2013 cơ sở phải đi vào hoạt động với
nội dung tiếp nhận bệnh nhân ban đầu, lập hồ sơ
bệnh án, làm các xét nghiệm thường quy, dò liều,
cấp phát thuốc… Nhưng do phải xây dựng cơ sở,
mua sắm trang thiết bị, nguồn thuốc, mãi đến
tháng 8 năm 2014 cơ sở mới đi vào hoạt động. Lúc
đầu, cơ sở được xây mới một dãy nhà một tầng
bốn phòng, cải tạo thêm ba phòng làm việc tại tầng
một của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh.
Trải qua ba lần thay đổi địa điểm, đến nay, cơ sở
điều trị Methadone tỉnh Lạng Sơn đã có được cơ
sở độc lập, thuận tiện hơn trong việc triển khai các
hoạt động chuyên môn điều trị cho bệnh nhân.
Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu tỉnh
Lạng Sơn điều trị cai nghiện thay thế bằng thuốc
Methadone cho 800 bệnh nhân nghiện các chất
dạng thuốc phiện. Đến nay số người đang được
điều trị trên địa bàn tỉnh là hơn 1.700 bệnh nhân,
đạt trên 200% chỉ tiêu của Chính phủ giao và trên
100% chỉ tiêu kế hoạch của UBND tỉnh. Riêng cơ
sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm kiểm soát
bệnh tật tỉnh đang điều trị cho 465 người. Hiện nay
tỉnh Lạng Sơn đang đứng thứ 10 toàn quốc về
công tác điều trị cai nghiện thay thế bằng thuốc
Methadone”.
Nhìn dòng người đứng ngay ngắn xếp hàng
trước phòng cấp phát thuốc, vì dịch Covid-19 đang
diễn biến phức tạp nên mọi người đều chấp hành
nghiêm chỉnh quy định phòng chống dịch, đeo
khẩu trang và giữ đúng khoảng cách, đa số họ có
độ tuổi từ 20 đến 50, cá biệt có một số bệnh nhân
dưới 16 tuổi và trên 70 tuổi. Bác sĩ Tuyên giới thiệu
cho tôi làm quen với một bệnh nhân cao tuổi nhất.
Ông H-Q-C có địa chỉ tại phường Hoàng Văn Thụ,
thành phố Lạng Sơn, hơn 70 tuổi, vóc dáng nhỏ
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nhắn nhưng vẫn rắn rỏi, khỏe mạnh,
hoạt bát. Tôi đặt vấn đề muốn ông
chia sẻ chuyện riêng của mình về ma
túy và Methadone. Ông bộc bạch:
“Tôi nghiện thuốc phiện từ những
năm 1977-1978. Khi ấy gia đình tôi
nổi tiếng giàu có, nhà tôi đã ba đời
độc đinh, đến đời tôi vẫn là con trai
một nên được chiều chuộng hết
mực. Thực ra tôi vốn có năng khiếu
về văn chương và nghệ thuật. Năm
1977, Cục Nghệ thuật Trung ương
về tuyển tôi đi học trường nghệ
thuật, nhưng các cụ muốn tôi ở nhà
nối nghiệp gia truyền, không đồng ý
cho tôi đi. Nhà tôi vốn có của ăn của
để, lại được nuông chiều thành một
công tử phong lưu nên tôi đã theo
bạn bè vào những ổ bàn đèn hút
thử, rồi nghiện lúc nào không hay.
Đến khi bàn đèn bị dẹp bỏ, thuốc
phiện không còn dễ mua bán nữa,
tôi chuyển sang hít heroin. Tôi biết
nghiện cái gì, khổ cái ấy, nhưng mà
nghiện ma túy là một điều vô cùng tệ
hại. Cái gì có thể bỏ được chứ ma
túy thì thật khó, mắc vào rồi nó đeo
bám cả đời, tán gia bại sản vì nó,
thậm chí còn chết lúc nào không hay.
Khi tôi biết đến Methadone, tôi đã
đăng ký điều trị cai nghiện từ khi
chương trình mới bắt đầu”.
Nghe ông C kể chuyện, trong
đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh cái
chết của đứa cháu họ mấy năm
trước, vì trốn nhà đi chích ma túy
quá liều nên đã sốc và chết gục bên
đường. Chúng tôi đã rất đau lòng vì
cái chết của cháu. Đối diện tôi, ông
C vẫn chia sẻ câu chuyện của mình:
“Từ khi tôi được điều trị bằng
Methadone, gia đình không còn phải
chu cấp cho tôi một khoản tiền lớn
vào ma túy nữa. Tinh thần và sức
khỏe đã tốt lên rất nhiều. Hàng ngày
tôi vẫn đi xe máy đến đây để uống
thuốc. Tôi mong muốn thế hệ trẻ
hôm nay hãy làm chủ bản thân mình,
không đua đòi tìm cảm giác kích
thích từ các chất ma túy. Những ai
đang nghiện ma túy, hãy nhanh
chóng tỉnh ngộ tìm đến các bác sĩ để
chữa trị, may ra còn cứu vãn được
phần đời còn lại”.
Tại phòng khám chuyên khoa
của cơ sở điều trị, số lượng bệnh
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nhân rất đông nhưng các anh chị vẫn vui vẻ, tận tâm kiểm tra
từng triệu chứng thay đổi của bệnh nhân, động viên bệnh nhân
yên tâm điều trị, thật đúng như câu nói “Thầy thuốc như mẹ hiền”.
Bác sĩ Nguyễn Hữu Phương là người gắn bó với cơ sở từ
những ngày đầu thành lập cho đến nay. Qua nhiều năm điều trị
và theo dõi bệnh nhân, anh đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm
quý báu, mang lại hiệu quả cao trong công tác điều trị. Anh nhiệt
tình cho biết: “Người nghiện ma túy trước đây thường sử dụng
heroin, đó là một loại ma túy mạnh, gây nghiện rất nhanh, chỉ dùng
thử một vài lần là có thể bị nghiện. Khi đã nghiện, nếu ngưng sử
dụng sẽ xuất hiện “Hội chứng cai thuốc” rất nặng nề và gây cơn
vật vã trầm trọng. Vì vậy trong phác đồ điều trị cai nghiện ma túy
hiện nay, đặc biệt là cai nghiện heroin đã được phép “điều trị thay
thế” bằng thuốc Methadone. Thời gian tác dụng của Methadone
kéo dài từ 24 đến 40 tiếng nên nó làm giảm sự thèm thuốc và
ngăn ngừa các triệu chứng của hội chứng cai nghiện”.
Tôi tiếp tục đem những thắc mắc hỏi anh: “Nhiều người cho
rằng Methadone là một chất tương đồng với thuốc phiện và
mooc-phin nhưng sao lại được dùng để điều trị cai nghiện ma
túy. Vậy có phải chỉ là dùng một dạng chất gây nghiện khác để
thay thế ma túy, thay thế heroin không?”.
Trước câu hỏi của tôi, bác sĩ Phương đi đến bên tủ sách,
anh tìm đưa cho tôi một bản tài liệu rồi giới thiệu: “Trước hết
chúng ta nên hiểu rằng Methadone không phải là thuốc cai
nghiện mà là một loại thuốc dùng điều trị thay thế các chất dạng
thuốc phiện, hoặc hiểu theo nghĩa, chúng ta đang sử dụng một
dạng thuốc khác để thay thế heroin cũng được. Về bản chất
Methadone thuộc nhóm Opioid, tác dụng dược lý như các loại
thuốc gây nghiện khác. Nhưng Methadone được chứng minh ít
tác động có hại lên cơ thể con người, không gây nhiễm độc hệ
thần kinh trung ương, không gây tổn thương não ở liều điều trị,
không gây ra khoái cảm cực độ như heroin. Khi sử dụng
Methadone, bệnh nhân được bác sĩ theo dõi triệu chứng chặt
chẽ và điều chỉnh liều lượng, sử dụng bằng đường uống kéo dài,
người bệnh sẽ ổn định về tâm lý, tạo ra những thay đổi tích cực
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trong cuộc sống, sức khỏe sẽ tốt hơn, tránh được
các nguy cơ lây nhiễm các bệnh như HIV, AIDS,
viêm gan B… liên quan đến tiêm chích. Đặc biệt
sử dụng Methadone sẽ giảm chi phí, giảm gánh
nặng về kinh tế so với sử dụng các chất dạng
thuốc phiện. Sau thời gian dùng Methadone theo
liều tiêu chuẩn, bệnh nhân sẽ được điều chỉnh
giảm liều và có thể sẽ không còn phải sử dụng
thuốc nữa. Những bệnh nhân mới vào điều trị
chúng tôi phải dò liều, điều chỉnh liều thích ứng.
Khi đạt liều chuẩn họ duy trì sử dụng, đến thời
gian thích hợp sẽ chuyển sang giai đoạn giảm
liều. Có người dùng liều vài trăm miligam (mg),
nhưng cũng có người chỉ dùng 0,1mg. Những
bệnh nhân mà tôi đã điều trị, nhiều người tuân thủ
tốt phương pháp, sau một thời gian, họ giảm liều
theo lộ trình và dần giảm hết liều, ngừng sử dụng
thuốc, chính thức rời xa ma túy và Methadone. Đó
là một kết quả rất đáng mừng cho đội ngũ thầy
thuốc chúng tôi”.
Theo lời giới thiệu của bác sĩ Nguyễn Hữu
Phương, tôi tìm đến gặp anh H-A-H, một người có
quá trình nghiện ma túy kéo dài, anh được điều trị
bằng Methadone thành công, trở lại hòa nhập với
cộng đồng. Nhà anh H-A-H, một căn nhà nhỏ cấp
4 nằm kế bên những ngôi nhà cao tầng giữa một
khu phố nhộn nhịp. Anh H ra tận đầu ngõ đón tôi.
Nhìn thấy anh khỏe khoắn, phong độ, tôi không
nghĩ anh đã có một thời gian dài là “con nghiện”.
Anh nhiệt tình, xởi lởi mời tôi vào nhà. Vợ anh, một
phụ nữ có ngoại hình xinh xắn, gu thời trang hiện
đại, chị cũng nhiệt tình như chồng, kể cho tôi nghe
về những tháng ngày nghiện ma túy và điều trị
bằng Methadone của anh.
Ngày đó, khi là một tài xế, vì muốn tỉnh táo để
vượt những cung đường dài trong đêm thanh
vắng, anh H-A-H đã nghe theo bạn dùng thử
heroin để chống lại mệt mỏi và những cơn buồn
ngủ.Thế rồi lệ thuộc vào nó lúc nào không hay.
Đến khi giật mình tỉnh mộng thì không còn kịp nữa,
anh đã mắc vào nghiện thứ chất trắng đáng sợ kia.
Tiền bạc tích cóp được cứ dần đội nón ra đi. Niềm
tin mà người thân, bạn bè dành cho anh cũng mất
dần theo mỗi mũi tiêm. Khi biết anh là con nghiện,
các chủ hàng không còn tin tưởng,không giao
hàng cho anh chuyên chở. Mất việc làm, không có
thu nhập, cuộc sống của gia đình năm người vô
cùng khó khăn, thiếu thốn. Biết anh mắc nghiện,
bố mẹ già trên tám mươi tuổi bị sốc nặng, sức
khỏe suy giảm. Vợ anh cũng rất buồn, rất đau khổ,
nhưng chị đã nghĩ vợ chồng đầu gối tay ấp, không
thể bỏ mặc anh lúc này, vì thế chị luôn bên cạnh
anh, đồng hành cùng anh, giúp đỡ, động viên anh
vượt qua giai đoạn khó khăn ấy. Trước tình cảm
của gia đình, trước sự cố gắng của người vợ tần
tảo sớm hôm kiếm tiền động viên chồng đi cai
nghiện, anh H càng thêm quyết tâm cai nghiện để
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sớm ngày tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, H đi
cai nghiện rất nhiều lần tại nhiều cơ sở, tốn kém
khá nhiều tiền của nhưng vẫn không thể vượt qua
sự cám dỗ của ma túy cho đến khi anh nghe được
tin tại tỉnh Lạng Sơn có một cơ sở điều trị
Methadone, anh đã đến xin các bác sĩ tư vấn và
trở thành một trong những bệnh nhân đầu tiên của
cơ sở. Anh H chia sẻ: “Những ngày nghiện ngập
đối với tôi như sống trong địa ngục. Quá khổ, quá
nhục. Muốn thoát ra quay đầu lại mà không thể.
Nhiều lúc bức bách quá chỉ muốn tự sát. Nhưng
nghĩ đến vợ con, cha mẹ già nên tôi đã gắng
gượng sống tiếp. Đến năm 2014, tôi đến cơ sở
điều trị Methadone, được các bác sĩ tư vấn, động
viên và điều trị cho tôi. Có sự động viên của gia
đình, lý trí quyết tâm trong tôi thêm mạnh mẽ, tôi
đã thực hiện theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ
hướng dẫn. Những ngày đầu tôi đã dùng liều lên
tới 190 mg. Sau sáu tháng tôi đã dần giảm liều và
đến năm 2018 tôi đã chính thức ngưng sử dụng
Methadone, kết thúc quá trình điều trị, trở về với
cuộc sống đời thường”.
Nghe anh chị chia sẻ, tôi khâm phục tình yêu
của chị dành cho anh, càng khâm phục lý trí của
anh đã vì gia đình mà cố gắng. Tôi không khỏi
chạnh lòng khi nghĩ đến những hoàn cảnh khác.
Đồng cảm với vợ chồng anh H, tôi hỏi: “Anh có
gặp khó khăn gì khi trở lại hòa nhập với cộng đồng
không?”. Anh H nhìn sang vợ rồi trả lời: “Thú thực
tôi rất vui mừng khi mình đã thoát ra khỏi sự ràng
buộc của ma túy và Methadone. Sức khỏe đã trở
lại bình thường, tinh thần phấn khởi. Tuy nhiên xã
hội vẫn còn thành kiến với những người như
chúng tôi, tôi đi xin việc ở mấy nơi đều không
được chấp nhận. May có bà chị mở một dịch vụ
cần người lao động chân tay, tôi mới có việc làm,
có thu nhập, cuộc sống cũng dần trở lại ổn định.
Bản thân tôi đã rút ra được bài học xương máu và
vô cùng biết ơn các cán bộ y, bác sĩ trong cơ sở
điều trị, những người thầy thuốc đã giúp tôi làm
lại cuộc đời”.
Chia tay vợ chồng anh H, tôi càng hiểu rõ hơn
những khó khăn, vất vả, sự tận tâm với nghề của
những người thầy thuốc làm công tác điều trị
Methadone. Trong số 11 cán bộ y tế tại cơ sở, chỉ
có 2 người là bác sĩ đủ điều kiện ký giấy điều trị.
Với đặc thù nghề nghiệp như vậy, các anh chị phải
làm việc với cường độ cao, cả ngày nghỉ và dịp lễ
tết. Bác sĩ Tuyên cho biết: “Bệnh nhân điều trị
Methadone chiếm đến 80% là người có tiền án,
tiền sự, đầu gấu cộm cán trong xã hội. Trình độ
học vấn không đồng đều, trong đó có khoảng 10%
đã bị nhiễm HIV. Các bác sĩ điều trị và nhân viên y
tế nhiều lần bị chửi bới, đe dọa chém giết do
những diễn biến tâm lý phức tạp của bệnh nhân.
Vì những điều này, cơ sở điều trị Methadone rất
cần có lực lượng công an chính quy bảo vệ. Chế
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độ phụ cấp và ưu đãi nghề nghiệp cho các cán bộ,
nhân viên cần được ưu tiên. Hiện tại mới chỉ có
hai bác sĩ điều trị được hưởng 70% ưu đãi, còn lại
các cán bộ khác chỉ được hưởng 30% /40% ưu đãi
của cán bộ dự phòng”.
Tôi gặp gỡ và trò chuyện với y sĩ Phương Thị
Ngân, chị là một trong 4 cán bộ nữ làm việc tại cơ
sở đã theo chương trình từ lúc khởi liều. Chị cho
biết: “Do đặc thù công việc, nên cán bộ nữ chúng
tôi ít nhiều cũng bị ảnh hưởng thời gian dành cho
gia đình, nhưng chúng tôi đều cố gắng sắp xếp
việc nhà để không ảnh hưởng đến công việc cơ
quan. Chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với những
bệnh nhân không ổn định về tâm lý, tinh thần bị
kích động, nên cần phải có thái độ mềm mỏng, lời
nói dịu dàng, điều đó chị em nữ có thế mạnh riêng.
Khi bệnh nhân tiến bộ, chúng tôi rất vui mừng”.
Dược sĩ Phạm Thu Hương, người trực tiếp phát
thuốc cho bệnh nhân chia sẻ: “Hầu hết bệnh nhân
khi mới đến đây đều trong tình trạng suy sụp thể
chất và tinh thần. Sau một thời gian điều trị, các
bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực, đã
tăng cân, tinh thần vui vẻ và tin tưởng vào khả
năng từ bỏ heroin. Tất cả các bệnh nhân đến đều
được lập hồ sơ và đưa vào phần mềm quản lý điều
trị. Khi đến chỉ cần xuất trình thẻ, ký tên rồi uống
thuốc, thủ tục rất nhanh gọn, không mất thời gian.
Họ có thể sắp xếp công việc, đến uống vào hai
buổi sáng và chiều trong ngày”.
Tiếp xúc với bệnh nhân, được gặp những
nhân vật có thật, nghe những câu chuyện có thật
về cuộc đời của họ mà tôi tưởng chừng chỉ có
trong tác phẩm hư cấu. Ngày đó bệnh nhân Q
được mẹ đưa đến cơ sở, bà kéo con vào, vừa
khóc vừa trình bày: “Các bác sĩ ơi, có thuốc độc gì
thì tiêm cho tôi một liều đi. Một là tôi chết, hai là nó
chết, chứ tôi khổ quá rồi”. Nhìn mẹ khóc, Q do dự
một lát rồi lên tiếng: “Cháu nghiện quá lâu rồi.
Cháu đã làm cho mẹ và cả gia đình khổ. Hôm nay
cháu quyết tâm đến với Methadone, mong các bác
sĩ cứu giúp để cháu có cơ hội làm lại cuộc đời”.
Thế rồi, sau hơn hai năm điều trị, từ một kẻ nghiện
ma túy, thân tàn ma dại, Q thay da đổi thịt, trở
thành một chàng trai mạnh khỏe cả về thể chất và
tinh thần. Được gia đình và xã hội giúp đỡ, anh đã
tìm được công việc, có thu nhập, đáp ứng chi phí
sinh hoạt của bản thân. Một niềm vui nữa là anh
đã tìm được một nửa yêu thương của đời mình,
kết hôn và sinh một cậu con trai khỏe mạnh bụ
bẫm. Mẹ anh rất vui, bà đã tìm lại được đứa con
tưởng như đã mất của mình. Cũng tương tự như
vậy, những cô gái bị dòng đời xô đẩy, làm nghề
bán dâm, mắc nghiện ma túy, cuộc đời tưởng như
đã tàn nhưng khi đến cơ sở điều trị Methadone, họ
đã thay đổi, ổn định cuộc sống, lấy chồng, sinh
con, hưởng thụ cuộc sống bình yên vốn có của
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người phụ nữ. Đây là một cái kết rất may mắn cho
những số phận từng mắc sai lầm trong cuộc đời.
Theo tổ chức CDC Hoa Kỳ, Methadone là một
“liều thuốc vàng” cho những người nghiện muốn
thay đổi cuộc đời. Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 9
cơ sở điều trị và 10 điểm cấp phát thuốc. Qua công
tác kiểm tra kết luận, các cơ sở thực hiện đúng quy
định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc
hướng thần và thuốc Methadone, không xảy ra
thất thoát, sai phạm trong quá trình quản lý, sử
dụng. Công tác cai nghiện và quản lý người nghiện
ma túy trong tỉnh cũng được các cấp, các ngành
quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, quần chúng nhân
dân ủng hộ nhiệt tình, góp phần ổn định an ninh
trật tự xã hội, giảm các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, việc cai nghiện là
một quá trình lâu dài, thậm chí là cả đời. Việc rà
soát, thống kê người nghiện đang sinh sống ngoài
cộng đồng chưa được tiến hành thường xuyên.
Các cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc thường
ở trung tâm, xa các bản làng, nên khó khăn về đi
lại cho người bệnh. Có rất nhiều bệnh nhân bày tỏ
mong muốn, không phải đi xa uống thuốc hoặc có
biện pháp cấp phát thuốc định kỳ mang về nhà sử
dụng. Tôi đem những ý kiến này trao đổi với bác
sĩ Đào Đình Cường, Giám đốc Trung tâm kiểm
soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, anh cho biết: “Tỉnh
Lạng Sơn hiện nay người được điều trị cai nghiện
bằng Methadone mới đạt được khoảng trên 50%
số người nghiện các chất dạng thuốc phiện. Tỉnh
cũng sẽ có kế hoạch để nâng số người được điều
trị tăng lên, bằng việc phát triển thêm các cơ sở
điều trị và điểm cấp phát thuốc gần các khu dân
cư, giúp người bệnh đi lại được dễ dàng. Còn việc
cấp phát thuốc theo định kỳ cho bệnh nhân mang
về nhà điều trị thì Bộ Y tế đang thí điểm ở một số
địa phương, nhưng đã có những vụ bệnh nhân
bán lại liều dùng cho những người sử dụng ma túy
khác, dẫn đến việc điều trị và quản lý thuốc bị ảnh
hưởng. Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu và thực
hành thí điểm một loại thuốc có thời gian tác dụng
kéo dài lâu hơn loại đang phổ biến. Hy vọng rằng
nghiên cứu sẽ sớm thành công và đưa vào sử
dụng rộng khắp, để nhiều người nghiện được điều
trị, sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, trở thành
người có ích cho gia đình và xã hội”.
Từ những kết quả đã đạt được, cán bộ, bác
sĩ và nhân viên y tế cơ sở điều trị Methadone Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn đã
nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen của Sở Y
tế, của UBND tỉnh và Bộ Y tế. Đó là một nguồn
động viên tinh thần vô cùng thiết thực đối với
những người làm công tác điều trị Methadone tỉnh
Lạng Sơn. Mong rằng sẽ có nhiều sự quan tâm
hơn nữa từ các cấp các ngành dành cho chương
trình Methadone để chương trình mang lại niềm tin
và hạnh phúc đến cho nhiều người.
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C

ó bao nhiêu khe
suối bắt nguồn từ
sườn phía Tây
Trường Sơn, trên miền
Thượng Kon Tum dồn về
thành sông Sê Sụ? Trải bao
thác ghềnh, luồn lách qua
những cánh rừng già, rừng
le, rừng khộp, bất chợt ồ ạt
đổ xuống nơi đây, qua vùng
đồi đầy lau lách, cỏ voi phủ
kín đôi bờ, bồi đắp nên dải
đồng bằng hẹp dưới chân
cao nguyên Bô - lô - ven,
gặp sông Sê Kông bẻ ngoặt
về Nam sang đất Campuchia, nhập với sông Mê
Kông rồi chảy vào đất Việt.
Chiến trường Đông Dương
những năm đầu thập niên
bảy mươi thế kỷ trước, ta
và các lực lượng yêu nước
Lào và Campuchia cùng
đoàn kết chống xâm lược
Mỹ thì cả một dải đất bao la
bên Tây Trường Sơn trên
đất bạn là địa bàn hoạt
động bí mật khá an toàn
cho bộ đội ta.
Trong hoàn cảnh đó,
một Bệnh viện quân y mặt
trận B3 (Tây Nguyên) trú
quân trong một khu rừng
hỗn hợp, phía Đông cao
nguyên Bô - lô - ven, cách
ngã ba biên giới chưa đến
một ngày đường. Vậy mà
so với phía Đông Trường
Sơn dọc đường 14, 19 nơi
có đèo Chư Pao - Chư
Thoi, đèo Mang Yang đang
gồng mình trong bom đạn
20

Truyện ký của ĐẶNG THaNH

Minh họa: THU THỦY
Mỹ, thì bầu trời bên này đang “xanh ngắt” hòa bình. Nhưng chớ
có chủ quan, nếu ngụy trang không khéo, chỉ một ngọn cây khô,
một vài đoạn hào hay nắp hầm lộ màu đất đỏ thì coi chừng, ăn
rốc két bom bi từ các loại máy bay hiện dại của Hoa Kỳ. Thời kỳ
này Dũng đang là Tiểu đội trưởng Tiểu đội cảnh vệ của Bệnh viện
quân y ấy. Khi mặt trận mở chiến dịch Bắc Kon Tum (mùa xuân
1972) thì cơ ngơi bệnh viện dã chiến đã “khang trang” và đi vào
hoạt động được một năm rồi.
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Nhớ lại cuối mùa mưa năm 1971, Dũng
và Quang - chiến sĩ người dân tộc Thái quê ở
Tân Kỳ, Nghệ An được giao nhiệm vụ đi tìm
địa điểm cho đơn vị. Theo gợi ý của cấp trên,
họ cắt rừng nhằm hướng Tây sang bên kia
biên giới, cách xa vùng “chiến sự” của cánh
Bắc Tây Nguyên để bệnh viện có thể đứng
chân được ổn định lâu dài. Tìm được một nơi
ưng ý, có suối trong vắt, có rừng hỗn hợp
không già không non, sẵn cây tre, nứa làm
“doanh trại”, thế đất thoai thoải về phía Bắc,
cứ xuôi theo dòng nước đi khoảng nửa giờ sẽ
gặp sông Sê Sụ. Các anh yên tâm vì trên trời
đã vắng hẳn tiếng vo ve khó chịu của máy bay
trinh sát OV10, tự thưởng cho mình những
phút nghỉ ngơi, nhấm nháp chút lương khô
“bồi dưỡng sức dân”, thì bỗng nghe một tiếng
nổ đanh như tiếng lựu đạn mỏ vịt. Hai anh em
vội “thu dọn hiện trường” và lăm lăm tay súng,
nhằm hướng có tiếng nổ mà bươn rừng đi tới.
Tiếng nước chảy ào ào dẫn họ đến một
bãi lau ven bờ cát sỏi, đối diện là bên lở, bờ
sông dựng đứng như bức tường thành, cao
chừng năm sáu mét. Màu nước trong hơn và
chảy chậm cho biết đó là một vực nước sâu.
Ra giữa dòng nước xiết ào ào. Dưới chân họ
là bãi sỏi chạy dài ra tận mép nước. Ở
khoảng cách khá xa mà họ vẫn nhìn thấy màu
máu đỏ loang trên mặt nước. Hai người đàn
ông khó đoán tuổi, một chới với muốn chìm,
một gắng sức nâng người kia lên khỏi mặt
nước, tay còn lại và hai chân khoát nước vội
vã, nhằm bãi bên này bơi sang. Biết Quang
bơi lội thua mình, Dũng cởi phăng quần áo,
giao khẩu AK bất ly thân cho đồng đội, rồi
chạy ào xuống nước, sải mạnh tay bơi sang
giúp sức. Dũng ghé vai một bên người bị nạn,
giúp người kia vừa đỡ nạn nhân vừa gắng
sức bơi vào bãi sỏi. Khi chân vừa chạm cát,
người bạn Lào đã nhanh chóng ghé lưng
cõng nạn nhân, bì bõm lội vào bờ, để Dũng
lóp ngóp theo sau. Chưa cần biết các anh là
ai, hai người bạn Lào cõng nhau ghé vào
bóng cây bên bờ sỏi, nơi đã được Quang lót
ổ bằng ôm cỏ voi vừa kiếm gần đó. Đặt nạn
nhân nằm xuống, nhìn vành mũ tai bèo và
khẩu súng AK, người đàn ông đứng tuổi, cầm
tay Quang nói trong nước mắt:
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- Khốp chay... Khốp chay thà hản Việt
Nam lai…lai! (Cảm ơn bộ đội Việt Nam nhiều).
Quang dùng tiếng dân tộc Thái trao đổi
với bạn: Họ là chú cháu, người trẻ tuổi là bộ
đội Pa - thét Lào, được về thăm nhà sau trận
giải phóng Át - ta - pư cuối tháng trước. Nhà
họ ở phía hạ lưu, trong bản Lào Lum có
chừng chục nóc nhà, cách chỗ này hơn một
giờ đi bộ. Hai chú cháu có thỏi TNT (thuốc nổ
thường) với kíp số 8, rủ nhau đi đánh cá và
tìm đến bờ vực nước sâu đó. Dây cháy chậm
cắt ngắn sát miệng kíp, ánh nắng trưa chói
mắt không nhìn thấy khói, chưa rời khỏi tay
mìn đã nổ, nên bay mất một bàn tay phải.
Dũng nhìn kĩ vết thương đang rỉ máu, xương
cổ tay lòi ra ngoài thịt da lởm khởm. Xé áo
buộc ga rô và băng kín vết thương cho nạn
nhân, Dũng bàn với Quang: “Đằng nào chiều
nay đơn vị của ta cũng hành quân đến. Giờ ta
đưa cả hai người về vị trí đã tìm. Hẹn họ chờ
đó sẽ được các bác sĩ bộ đội Việt Nam chữa
vết thương”. Rồi ba người thay nhau dìu anh
chiến sĩ bị nạn về khu rừng các anh đã chọn.
Lúc chia tay, hai anh em để lại khẩu phần
lương khô còn lại cho các bạn Lào.
Thủ trưởng đơn vị khen hai anh em xử
lý rất tốt, và ngay trong đêm đã phẫu thuật
vết thương, điều trị hậu phẫu kịp thời tránh
cho nạn nhân bị bội nhiễm. Sức khỏe và sức
đề kháng của anh lính Pa - thét Lào thật
tuyệt vời. Chỉ một tuần sau, cắt chỉ và ra
viện. Đơn vị cử Dũng và Quang “hộ tống”
các bạn Lào về tận bản để làm việc với
Trưởng bản, đặt quan hệ tốt giữa bộ đội và
nhân dân bạn trong thời gian tới. Hơn hai
giờ đi bộ trên con đường mòn ven sông,
Dũng tranh thủ học thêm được nhiều từ mới
trong tiếng Lào Lum (ngôn ngữ chính của
dân tộc đa số của nước bạn).
Dũng chỉ vào ngực mình, Quang rồi chỉ
vào anh lính trẻ, gật gật đầu ra chiều hỏi quan
hệ ba người. Anh bạn nhìn Dũng một thoáng
rồi chìa tay bắt, miệng nói từng chữ:
- Xa… hải !
- Đồng chí. - Quang dịch
Dũng vỗ vỗ vào khẩu súng, anh bạn nói:
Pưn!
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Dũng lại mở băng lấy ra viên đạn, anh nói:
Lục pưn!
Dũng chỉ lần lượt ba người: Dũng, Quang
và anh lính trẻ. Anh gật đầu ra chiều biết rồi:
Thà hản (bộ đội). Dũng chỉ người chú, anh
bạn nói: Pa xa xon (nhân dân)… Cứ như thế
họ vỡ ra nhiều từ: Xa ma khi (đoàn kết), Ti xa
tu (đánh giặc), Khốp chay (cảm ơn), Xam bai
đi (chào và cầu chúc khỏe mạnh, tốt lành)…
Mải chuyện quên cả ngắm cảnh hạ Lào
thanh bình, với bầu trời đầu mùa khô cao
xanh vời vợi. Từ trong một thung lũng bạt
ngàn tre và lồ ô phủ kín một dòng suối đổ ra
sông Sê Sụ, lừng lững một đàn, chừng chục
con voi rừng thản nhiên thưởng thức món
khoái khẩu: cỏ voi mọc ken dày hai bên bờ
suối. Đến một quãng sông rộng, nước chảy
hiền hòa in bóng những ngôi nhà sàn xinh
xắn thấp thoáng sau những bụi tre gai, gốc
me cổ thụ và hàng dừa dọc theo ven sông.
Người chú nói như reo: “Hót ban phuốc hàu
nơ… ờ!”. Quang quay lại: “Đến bản rồi anh
ơi!”. Một cảnh xóm làng bình dị mà đã năm
sáu năm nay họ mơ ước được chiêm
ngưỡng. Khoảng trung tâm doi đất ven sông
nơi cao ráo nhất là một ngôi chùa nhỏ, từ xa
các anh đã nhận ra nhờ những cây “Chăm
pa” (hoa đại) đặc trưng hương thơm đạo Phật
của xứ sở triệu voi. Đến đầu bản càng thấy
nhiều cây mít, cây xoài, cây bưởi bên những
mảnh vườn xinh xắn được rào kín bằng
những thanh tre ken dày, trồng đủ loại rau
xanh gần gũi của làng bản Tày, Nùng ở Bình
Gia, Bắc Sơn, Tràng Định quê mình. Khác với
bên Đông Trường Sơn, cuộc chiến diễn ra ác
liệt ngày đêm, ở bên này dù sao bọn Mỹ vẫn
phải tôn trọng nền trung lập của chính quyền
Viêng Chăn và Hoàng gia Lào, vì vậy chiến
tranh chỉ thực sự diễn ra ác liệt trên mạn
Xiêng Khoảng, Sầm Nưa - Thượng Lào,
Khăm Muộn - Trung Lào và Xa - va - na - khét
Đường 9 - Nam Lào. Những tỉnh còn lại chưa
có chiến sự. Gần đây nhất, ta giúp bạn giải
phóng Át - ta - pư nhằm mở rộng phạm vi
hoạt động của hành lang vận chuyển bộ đội
và “hàng quân sự” bên Tây Trường Sơn qua
ngã ba biên giới, sang đất Campuchia xuống
vùng Tây Ninh và Tây Nam Bộ.
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Các anh đến nhà anh bộ đội Pa - thét Lào
vào khoảng gần trưa. Trước ngõ nhà anh, một
bé gái chừng mười ba, mười bốn tuổi đang
quỳ bên gốc duối, hai tay bưng một típ xôi.
Người chú nói với Quang câu gì đó, Quang
dịch Dũng nghe: “Gia đình đây cùng bà con
trong bản đến bữa, thay phiên nhau dâng cơm
chay cho vị sư trụ trì và ba bốn chú tiểu đang
tu tập ở chùa làng”. Chỉ lúc sau có hai chú tiểu
đến nhận. Trông thấy mấy người, bà mẹ vội
xuống cầu thang ôm lấy con trai, không giấu
nổi niềm vui trong nước mắt. Người chú nói
chuyện với bà, rồi quay ra trao đổi với Quang.
Quang dịch lại cho Dũng: “Đây là mẹ anh
chiến sĩ Pa - thét Lào. Còn kia là em gái anh
ấy. Bà mời các bộ đội Việt ở lại ăn cơm trưa
với gia đình, chiều chú sẽ đưa hai người gặp
Trưởng bản”. Hai anh em lên sàn, ra chum
nước rửa chân tay, vào gian giữa dựng súng
bên cột. Anh lính Pa - thét Lào trở vào gian
trong cầm ra mũ lưỡi trai, súng AK như muốn
chứng minh với khách quý, mình là chiến sĩ
quân giải phóng Lào. Bà mẹ nhìn con chỉ còn
biết lắc đầu và gạt nước mắt vì từ nay, anh sẽ
không còn đi chiến đấu được nữa rồi. Trong
lúc bà mẹ và con gái chuẩn bị cơm canh,
người chú ra vườn thoăn thoắt trèo dừa, lúc
sau mang lên sàn một xách nặng bốn năm trái
dừa xiêm cho bộ đội Việt Nam giải khát. Mặt
trời vừa đứng bóng, cơm đã được dọn ra
mâm, giản dị nhưng thật lạ lẫm với những anh
lính Tây Nguyên: Mỗi người một típ xôi nhỏ
(chừng hai lưng cơm), giữa mâm một bát to
canh rau “thập cẩm” có cả rau dớn, rau dền
cơm, rau “kha pết” (rau chân vịt) nấu với tép
suối và một đĩa đầy nhộng ong đồ chín, con
nào con nấy căng tròn bóng mỡ. Theo cách
của chủ nhà, các anh cũng rửa tay rồi “sai năm
quân” tấn công vào típ xôi của mình và đĩa
nhộng. Còn bát canh thì ngại ngùng chưa biết
xử lý ra sao vì chỉ có một cái muôi gọt bằng
“sọ dừa” dùng chung. Sau bữa cơm đạm bạc
mà vui và hấp dẫn, hai anh lính Tây Nguyên
ngồi uống nước trà ngành ngạnh cùng gia
đình. Bà mẹ vạch ống chân con trai chỉ vào vết
sẹo dài như con rết, phân bua với bộ đội Việt:
Xa tu nhinh! (Bị giặc bắn đấy!) thì ra con trai
mẹ từng là thương binh trong chiến đấu.
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Khoảng hai giờ chiều, người chú tiện
đường về nhà dẫn bộ đội Việt đến nhà
Trưởng bản liên hệ công tác. Bác Bun
Thoong - Trưởng bản nhà ở gần cuối bản
cùng xóm với người chú của anh lính Lào.
Quang trình bày với Trưởng bản về việc đơn
vị trú quân trong Tà Xẻng (đơn vị hành chính
xã), mong nhân dân bản ta giữ gìn bí mật,
không cho người lạ biết. Nếu có người lạ đến
dò la thì báo cho đơn vị biết để đề phòng.
Đơn vị có thầy thuốc, nếu dân bản ốm đau
hay tai nạn thì đưa đến để bác sĩ chữa cho.
Nếu dân bản có rau, thịt gia cầm, gia súc đơn
vị sẽ đổi muối hoặc nhu yếu phẩm khác cho
nhân dân để lấy thực phẩm bồi dưỡng cho
thương binh. Trưởng bản lưu hai anh em lại
ăn cơm chiều và liên hoan văn nghệ với bà
con dân bản buổi tối vì đêm nay đã có trăng.
Hai anh lính Tây Nguyên lại được “chiêu đãi”
thịt gà xào gừng và uống rượu đặc sản (được
chiết từ một loại cây rừng giống như cây báng
ở Việt Nam).
Đêm ấy các anh được đắm mình trong
không khí lạc quan yêu đời với những làn điệu
dân ca Lào mượt mà và nhịp trống “lăm vông”
uyển chuyển cùng nam nữ thanh niên trong
bản. Đến tận khuya về nhà Trưởng bản, các
anh còn thao thức mãi không sao ngủ được.
Họ ước ao bao giờ đất nước hòa bình thống
nhất để nhân dân các dân tộc Tây Nguyên
cũng được đón các bạn Lào sang dự lễ hội
đâm trâu trong dàn nhạc cồng chiêng vui nhộn.
Gà gáy lần thứ hai họ đã trở dậy cùng uống trà
rừng, hút thuốc lá vườn cùng Trưởng bản. Các
anh không quên mời bác Bun Thoong đến
thăm đơn vị một ngày gần nhất, để các thủ
trưởng được đón tiếp bác và các đại biểu của
bản Lào.
Mùa mưa năm ấy, một đợt sốt rét ác tính
tràn qua cánh Bắc Tây Nguyên. Bệnh viện đã
đông thương binh từ chiến dịch Bắc Kon Tum
chuyển tới, lại thêm nhiều bệnh nhân sốt rét
nặng. Những năm cuối thập kỷ sáu mươi, đầu
bảy mươi chiến trường Tây Nguyên còn nhiều
gian nan thiếu thốn, đói cơm thiếu muối là tình
cảnh chung của cả đồng bào và chiến sĩ ta.
Khi cơ thể đã đói triền miên gặp cơn sốt rét
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rất dễ chuyển thành ác tính. Một trong những
biến chứng sau sốt là bệnh tê phù, làm cho
chân tay yếu ớt, chân không nhấc nổi, tay
không tự kéo được mảnh chăn mỏng lên
mình… Không chỉ thương binh bệnh binh mà
ngay cả y, bác sĩ và nhân viên bệnh viện cũng
ốm lăn ốm lóc. Một mặt sử dụng thuốc men,
mặt khác phải tìm mọi cách nâng cao sức đề
kháng cho bộ đội. Tuy mới cắt cơn sốt, nhưng
Dũng và Quang vẫn xung phong đưa Bệnh
viện Trưởng vào gặp bác Bun Thoong. Trong
cuộc hội ý rất lâu, bốn người vừa dùng tiếng
Lào, vừa dùng tiếng Việt và trợ giúp của cả
đôi mắt với đôi tay, cuối cùng bác Bun Thoong
cũng hiểu được là: Bộ đội ốm nhiều vì sốt rét,
sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Ngoài thuốc
men còn cần thêm thức ăn bồi dưỡng. Mà rất
giản đơn thôi: gạo giã dối (còn lớp vỏ cám) để
nấu cháo cho thương bệnh binh ăn, chống
bệnh tê phù. Nhân dân huy động được nhiều,
bộ đội sẽ đổi gạo tẻ, muối cho nhân dân.
Không ngờ, chỉ một tuần sau, nhân dân
khắp Tà Xẻng trong vùng đã gom được năm
sáu tạ gạo, rồi cùng nhau gùi đến đơn vị.
Không chỉ có thế, nhều ông bố bà mẹ còn
mang theo cả gà, chim cu rừng, mít non,
chuối xanh, hoa chuối, rau xanh… để ủng hộ
bộ đội. Riêng bác Bun Thoong còn dắt đến
một con bò. Không dám nhận không của
nhân dân, đơn vị đã đổi gạo tẻ, muối cho dân
bản. Bác Bun Thoong chỉ nhận bốn mươi cân
muối đổi con bò, còn gà, chim và rau xanh,
hoa quả thì tặng cho các anh em bộ đội Việt
Nam để bồi dưỡng sức khỏe, mau lành bệnh
còn đi đánh giặc.
*

Năm mươi năm sau, có dịp trở lại Bờ Ynơi ngã ba biên giới, Dũng không khỏi rưng
rưng nỗi niềm thương nhớ những người dân
chất phác chân tình, dù tiếng nói, tập quán và
văn hóa khác nhau, nhưng trên tất cả là một
tình cảm thấm đẫm tính nhân văn của những
người anh em bên kia biên giới, đã một thời
kề vai sát cánh cùng các chiến sĩ Tây Nguyên
vượt bao gian khổ, trụ vững trên miền đất ba
zan này để chiến thắng quân thù.
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S

Xuân về

trÊN mắt Đá

iều ngồi bên cửa sổ nhìn những
vết nhăn trên khuôn mặt ông nội
lâu lâu xô lại sau những tiếng ho.
Ông đang nằm nghiêng đầu sang một
bên, gối lên chiếc chăn bông phủ trên
thành giường. Chiếc chăn bông đã cũ,
ruột bông qua tháng năm co lại, cứng
như vỏ cây khô. Đã mấy lần bố Siều
bảo đổi cho ông chiếc gối bông mới,
mềm hơn đỡ đau lưng. Ông nội Siều
thấy thế thì trừng mắt bảo:
- Mặc kệ ta, có chết lão Ma Thàng
cũng gục đầu lên mày, chăn nhỉ?
Nói xong ông lại vuốt vuốt lên chiếc
chăn như muốn vỗ về yêu thương một
đứa trẻ. Nhìn ông ai cũng lắc đầu quay
đi. Có lần Siều thấy bố nổi giận đùng
đùng, hậm hực giậm chân xuống sàn
nhà bỏ ra ngoài vì những hành động
của ông nội như thế. Bố bảo đầu ông
giờ trắng tinh như ruột củ đậu. Về già
người ta sẽ như thế. Thà ông cứ quên
hẳn đi con cháu đỡ phiền lòng. Nhưng
ông không quên hẳn bao giờ. Mỗi thứ
ông nhớ một ít, một phần, nhưng không
trọn vẹn điều gì. Mọi người bảo ông nội
Siều đang nhớ bà nội nhưng bố Siều
bảo không đúng. Chưa bao giờ ông
nhắc về bà nội. Nếu có nhớ, chắc chắn
là người khác. Người ấy là ai thì chỉ
ông biết. Giờ mọi thứ trong ông vỡ vụn,
chắp ghép vào nhau chả thành hình thù
gì nữa.
*
Ké Ma Thàng lên vùng Bá Thưng
từ bao giờ không ai nhớ. Chỉ biết ngày
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Minh họa: CAO THANH SƠN
ấy rừng gỗ nghiến, gỗ lim xanh mấy vòng tay ngồi ôm
còn mọc tràn cả ra mặt đường lớn bây giờ. Hổ, báo,
hươu, nai chạy nhởn nhơ như bầy gà túa ra mổ thóc
trong sân nhà bây giờ. Thời xa lơ lắc ấy đã qua lâu
lắm, lâu như thế nào thì nhìn ké Ma Thàng thì biết.
Nước da rám bóng giờ nhăn nhúm tóp lại như vỏ quả
bưởi héo. Đôi mắt đục nhờ nhờ như lòng trắng trứng
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ung. Mái tóc bạc như mây đùn sớm đông. Ké
Ma Thàng là người đàn ông sống già, sống
lâu nhất vùng Bá Thưng này. Ông là người
nhớ nhiều chuyện, nhớ lâu và thuộc hết cả
vùng đất này trong đầu. Vậy mà mùa đông
năm nay ké Ma Thàng lại không còn nhớ
được gì trọn vẹn. Đôi mắt đục ngầu lại càng
mờ thêm. Dòng họ Ma lo lắng cho sức khỏe
của ké. Người ở nơi này lại lo lắng về tương
lai của cả một vùng đất khi không còn người
già, hiểu đất, hiểu người, hiểu cả quỷ thần ở
đất này khi ké Ma Thàng không còn trên đời
này nữa.
Một buổi sáng, Siều thấy ông nội vẫn ngủ
mê mệt. Phía bên ngoài những ngày cuối
đông, từng sợi trắng như khói, như mây sớm
đeo vòng trên cổ những ngọn núi ủ ê ngày
mới. Những khoảng nắng óng ánh như sắc
vàng trên bọng mật ong lốm đốm sáng trên
những vạt cây trước nhà. Chợt ông nội mở
mắt ra cất tiếng hỏi Siều như người mê ngủ:
- Sắp hết mùa đông rồi phải không?
- Sắp Tết rồi ông à, mùa xuân đang đến!
- Thế sao “Hoa nhỏ” đeo vòng bạc của ta
chưa đến!
- Ông bảo ai thế?
- “Hoa nhỏ” đấy!
Siều nhìn đôi mắt ông vẫn nhắm nghiền
như đang nói mê. Nhưng đôi tay vẫn lần sờ
lên chiếc chăn bông cũ. Siều để ý ở góc chiếc
chăn, có một vật hằn ra sau lớp vải. Đợi tay
ông rời ra Siều mới sờ kĩ, thì đúng là có một
thứ gì đó được giấu kín trong chiếc chăn. Siều
tò mò nhưng không đoán được đó là gì.
Không lẽ thứ mà ông nội giữ không cho ai
động vào, cũng không muốn rời một bước có
thể là vật này chứ không phải là chiếc chăn
đã cũ như mọi người nghĩ. Siều nói với bố, hai
bố con đều bất ngờ khi biết điều ấy, một điều
bí mật của ông nội giấu kín trong chiếc chăn
cũ kĩ.
*
Người Bá Thưng sống như cây trên đá
núi, thân cứng, rễ sâu cắm vào đất, xuyên qua
đá mà hút nhựa sống, bốn mùa lá đều tươi
xanh. Về vùng đất này dựng cột làm nhà có
lẽ là dòng họ nhà Siều. Ông nội Siều chưa
bao giờ kể về họ hàng mình ngày xưa ở nơi
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nào. Ông luôn giấu những gì từ trước ngày
mình đến nơi này. Siều nghe bố nói, họ hàng
nhà Siều ở ven một con sông lớn. Mỗi mùa lũ
về nước phù sa vun đỏ au cả hai bên bờ lau
lách. Những mái nhà chập chờn dưới những
vạt cây xanh trù phú... Bố chỉ nghe ông nội vô
tình nói những lời như thế trong một vài lần
ông uống say nhẹ miệng. Rồi sau đó tuyệt
nhiên không ai còn biết thêm điều gì về vùng
đất mà ông từng nói ra ấy ở nơi nào.
Ké Ma Thàng được xem là người khai
sinh ra vùng đất dưới chân dãy Thưng hùng
vĩ. Một dải đất trũng nằm gọn gàng giữa
những sống đá cao, nhìn từ trên cao xuống
eo đất giống như túi mật đang căng phồng. Ké
Ma Thàng đã dựng nhà, chặt cây, chuyển đá
để làm nên những vạt nương, những con
đường đầu tiên trong thung lũng. Mãi sau này
những người anh em Tày, Dao, Mông, Sán
Chỉ... từ nơi khác cũng tìm tới. Thấy vùng đất
bình yên vắng vẻ, đất đai màu mỡ tốt tươi thì
xin ké Ma Thàng được ở lại dựng nhà, xây
cuộc sống mới. Ké Ma Thàng không biết
những người đã đến nơi này từ đâu tới, vì sao
họ bỏ nơi mình sinh ra mà đi. Mỗi người đều
mang theo một câu chuyện của riêng mình
trước khi đến nơi đây. Nhưng tất cả đều cảm
thấy bình yên, an lạc và chọn chốn này là nơi
dừng chân cho phần đời còn lại của đời mình.
Sau ngần ấy thời gian, không ai nhớ có
bao ngôi nhà được dựng lên. Tất cả đều rất
mực nể trọng ké Ma Thàng. Coi ông nội Siều
là thổ địa sống của cả vùng này. Ông nội Siều
thường bảo: Đất đai này là của ông trời,
không phải của ta. Anh em, bạn bè tới, cứ
nhận cho mình một phần đủ dùng thôi. Còn lại
để cho người đến sau, cho con cháu sau này.
Ai sống sao cũng được, miễn phải hòa thuận
với tất cả mọi người ở chốn này...
Vậy mà đã mấy chục năm qua người Bá
Thưng sống với nhau như anh em trong nhà.
Nhất nhất ghi nhớ và làm theo lời ké Ma
Thàng đã dặn ngày bước chân đến đây. Họ
chăm chỉ làm ăn, đất đai tươi mật nên mùa
nào cây trái cũng vươn mình phủ lên đá mà
sống. Eo đất Bá Thưng dường như biến thành
một vương quốc tách biệt hoàn toàn với thế
giới bên ngoài. Người sống bình yên, hiền hòa
với đất trời, lặng lẽ qua bằng ấy thời gian.
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Nhưng có một điều rất lạ, người Bá
Thưng đều mắc chung một căn bệnh. Ấy là
bệnh hay “buồn”. Người đi qua nơi đây sẽ
không bao giờ thấy tiếng cười, trên những nét
mặt của mỗi người đều ảm đạm, trầm lắng.
Mỗi năm trên những vách đá, từng cây đào,
cây mận nở rực đón mùa xuân đến, lũ chim
từ đâu đến ríu rít reo vang cả một vùng trời.
Nhìn cảnh vật mà lòng người không khỏi hân
hoan. Vậy mà dường như mỗi độ xuân về
người Bá Thưng lại như phát bệnh nặng hơn,
trên những khuôn mặt dáo dác với những nỗi
buồn từ đâu kéo đến...
Bắt đầu là từ những người già, họ thường
chậm chạp ngồi trên những mỏm đá ven bờ
suối nhìn lên những vạt rừng đang rùng rình
chuyển mình theo đám lá non đến tàn ngày
khi nào không biết. Có cụ già ngồi lắc đầu, thở
dài, đi lại rồi liên tục ngửa mặt lên trời mà than
thở. Rồi đến những người trẻ hơn một chút,
cũng mang một nỗi buồn thầm kín, đàn ông
tìm đến rượu, đến trà khô. Đàn bà thì vất
vưởng, hai mắt trũng sâu nằm vạ vật trong
những căn buồng thiếu ánh sáng mà chẳng
rõ ngày hay đêm. Còn đám thanh niên vốn
được sinh ra ở vùng đất này, đáng lẽ họ sẽ là
những người vui vẻ, tươi mới nhất nhưng
cũng không ngoại lệ. Những thằng con trai thì
hát những khúc ca buồn thảm vang trên vách
đá đêm đêm. Những cô gái mười tám, đôi
mươi cứ gần sáng lại bật lên những tiếng
khóc rưng rức, thê thiết khiến má phai môi tàn
đi từng ngày. Cứ tưởng căn bệnh buồn ấy sẽ
không có tác dụng trên đám trẻ con. Nhưng
không! Căn bệnh ấy lại biểu hiện một cách
khác trên đám trẻ. Làm chúng không cần các
bạn chơi cùng, chúng luôn ôm chân người lớn
rồi ngồi lặng yên mút tay hoặc nghịch đất. Căn
bệnh buồn làm cho đám trẻ con không biết
khóc, biết cười, biết sợ hãi. Thi thoảng lắm
người ta mới bắt gặp một tiếng hét lên rùng
rợn từ đâu đấy. Nhìn kĩ mới thấy một đứa bé
bị ngã đến tóe máu đầu. Nhưng đâu đó,
chúng lại câm lặng, dù nước mắt vẫn chảy ra
như một thói quen của cơ thể con người...
Căn bệnh ấy có mức độ nặng nhẹ khác
nhau trên từng người. Những người mang
trong mình căn bệnh ấy luôn thích ở một
mình, họ thường chọn một chỗ vắng vẻ nhất,
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cô đơn nhất và đem nỗi buồn của mình ra tự
nhấm nháp, lai rai cho đến kiệt sức mới thôi.
Bố Siều bảo những người ở lứa tuổi ấy họ có
nhiều thứ để buồn và suy tư. Có người suy tư
về ngày mai chưa tới, có người suy tư về
ngày hôm qua. Nhưng chung quy lại khi người
ta suy tư và nghĩ ngợi quá nhiều thì trở nên
buồn bã và rầu rĩ mà phát bệnh nặng thêm.
Căn bệnh ấy từ người già lâu dần lây sang
người trẻ, người trẻ lây sang người trẻ hơn,
rồi trẻ con cũng thấy xung quanh mình đâu
đâu, ai ai cũng mang một nỗi buồn u ám trên
mặt. Và chúng cũng bắt đầu làm theo từ khi
mới sinh ra, dù chúng chẳng biết suy nghĩ và
nghĩ tại sao mình lại như thế.
*
Nhiều người bảo, căn bệnh hay buồn ấy
theo chân ông nội Siều đến. Bởi người buồn
nhất, đầu tiên nhất và lâu nhất có lẽ là ông nội
Siều - ké Ma Thàng. Ông nội Siều là nguồn
gốc của căn bệnh kì lạ này. Lâu dần qua năm
tháng nó lây cho tất cả mọi người trong vùng
đất Bá Thưng. Nhưng cũng có người nghĩ
khác, vì rằng có người trước khi đến đã thấy
mắc bệnh này, đến rồi thì nặng hơn trước. Rồi
có người còn đưa ra bằng chứng rằng vùng
đất này đã bị trúng lời nguyền rủa của phù
thủy nào đó, cụ thể là những người con gái
đến làm dâu đất Bá Thưng này. Năm đầu còn
hay nói, hay cười nhưng đến năm thứ ba thì
khuôn mặt bắt đầu co rụm lại, hai mí mắt sụp
xuống, ánh mắt lờ đờ như bị quỷ bắt hồn.
Có một người nhất định không chịu để
căn bệnh ấy lây vào mình. Người ấy không ai
khác chính là Siều, cháu nội của ké Ma Thàng.
Ngay từ bé Siều đã không giống như những
đứa trẻ khác trong vùng. Siều hay nói, hay
cười, hay lê la đến các nhà trong bản. Dù
những đứa trẻ chẳng ai buồn chơi cùng nhưng
Siều vẫn trò chuyện với chúng. Thấy người
lớn vạ vật ngồi một mình Siều đến bên hát
những bài hát vui tươi. Nhưng sự thay đổi
khác biệt của của một mình cậu bé chẳng khác
gì một tàn than đỏ giữa đêm tối trong rừng
sâu. Cậu không thể thay đổi căn bệnh đã ăn
sâu vào những con người xung quanh mình.
Bố Siều lại khác. Ông tin con trai mình sẽ
là người tìm ra lời giải cho căn bệnh kì lạ này
để xóa bỏ lời nguyền cho cả vùng đất và cũng
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phần nào gỡ đi những hoài nghi về lời đồn
đoán ông nội Siều là người mang nỗi buồn về
nơi này. Ông nghĩ kĩ, tính kĩ thì chỉ có cách
cho Siều đi học. Cái chữ sẽ dắt Siều đi đến
được nhiều nơi. Chẳng biết đến bao giờ Siều
sẽ làm được điều mong mỏi trong lòng ông và
của cả vùng đất này.
Vậy là Siều đi học. Học càng lên cao càng
xa nhà. Hết cấp ba trường huyện, lại lên Đại
học mãi tận dưới thủ đô. Thời gian xa nhà là
thế nhưng mỗi lần được nghỉ lễ, hay nghỉ hè
Siều lại sợ về nhà. Không phải vì sợ đường
xa đi lại khó khăn mà sợ hãi những ánh mắt
chờ đợi, mong ngóng của bố và những người
ở Bá Thưng. Siều sợ phải đối diện với những
kỳ vọng của mọi người đặt lên vai mình.
Nhưng những gì Siều học ở trên lớp, trong
sách vở không có một chút gì liên quan đến
căn bệnh hay cách giải căn bệnh hay buồn.
Siều tìm đọc tất cả những cuốn sách trong thư
viện của trường, những cuốn sách từ Đông
sang Tây, từ kim cổ tới hiện đại về các lĩnh
vực tâm lý con người, về lịch sử, văn hóa,
giáo dục... thậm chí sách về hóa giải bùa ngải,
chú nguyện, sách Kinh Phật, Kinh Thánh...
Siều cũng từng đọc qua. Vậy mà càng đọc,
càng rối trí vì không có một trang sách, một
cuốn sách nào có thể dạy cho Siều cách hóa
giải căn bệnh đáng ghét trên những con
người ở vùng đất Bá Thưng.
Mỗi lần thấy Siều bơ phờ trở về, đám bạn
cùng tuổi nhìn Siều bằng ánh mắt coi thường
vì người có học cũng chẳng hơn gì chúng.
Người trong vùng nhìn Siều trong nỗi thất
vọng vì niềm tin của họ đã vơi cạn dần đi.
Buồn nhất vẫn là bố Siều. Ông đã dành tất cả
cho Siều, niềm tin, thời gian, tiền bạc và một
niềm hy vọng lớn lao. Còn ông nội Siều vẫn
lặng lẽ như ngọn núi, giông bão có nổi lên ông
vẫn như vậy. Một ngày Siều bỗng thấy mình
hình như đã mắc bệnh. Những nỗi buồn kéo
đến trong lòng ngày một nhiều. Siều bỗng
thích ngồi thu mình một chỗ, vày vò trong mớ
sách vở với câu hỏi “vì sao người ta hay
buồn” vẫn lửng lơ như bóng ma không có lời
hồi đáp.
*
Đó là một chiếc vòng tay bằng bạc. Chiếc
vòng được giấu kín vào giữa những lớp bông
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dày, rồi lại được may đè những đường chỉ ra
phía bên ngoài. Không ai rõ chiếc chăn ấy ké
Ma Thàng có từ bao giờ. Nhưng đến bây giờ
nó đã được bố con Siều moi ruột bông, kéo ra
chiếc vòng còn sáng ánh bạc mới. Khi đón
chiếc vòng trên tay Siều nhìn những đường
chạm khắc tạo nên những hoa văn đẹp, tinh
xảo và kì lạ. Nói đúng hơn đó là một bức
tranh, nhìn kĩ lại cảm thấy người khắc những
hoa văn lên vòng đang muốn nói điều gì đó.
Siều nhìn thấy những khuôn mặt người với
niềm vui, hạnh phúc, khổ đau... tất cả mọi cảm
xúc của con người nối đuôi nhau, đuổi theo
nhau chạy theo vòng tròn, quẩn quanh trên
chiếc vòng tay. Bố Siều nhìn một hồi thì hoa
mắt, mặt biến sắc buông chiếc vòng ra ôm
đầu kêu lên:
- Không lẽ là tại mày?
- Chỉ là chiếc vòng thôi bố! - Siều đáp.
Người thay đổi nhiều nhất không ai khác
mà chính là ông nội Siều. Khi nhìn thấy chiếc
vòng được lôi ra từ trong chiếc chăn, hai mắt
ông sáng rực lên như người nhảy lửa. Ông
nhìn chăm chăm chiếc vòng đôi lúc rồi lại ôm
đầu đau khổ, đôi lúc lại thẫn thờ như đang
nhớ ra điều gì. Ông nội nhìn Siều bảo:
- Vòng này là của Bjoóc Sláy. Hoa nhỏ
của ta bỏ ta đi lâu quá!
Bố con Siều lờ mờ nhận ra ông nội đang
nói về một người nào đó. Người ấy hẳn có liên
quan mật thiết đến chiếc vòng này. Bố Siều
đem chiếc vòng đi khắp Bá Thưng để hỏi
thông tin song tất cả mọi người đều lắc đầu
khi trông thấy nó. Những người già nhất vùng
cũng chẳng ai được thấy qua một lần. Có
người lo xa còn khuyên bố con Siều đem hủy
chiếc vòng “ma ám” này cho ké Ma Thàng
không còn trông thấy nữa sẽ được yên tâm.
Có thể chiếc vòng đã được trấn yểm để nhốt
linh hồn của của ké Ma Thàng ngần ấy năm...
Lần này Siều trở lại trường mà trong lòng
đầy lo lắng cho ông nội. Bây giờ đã cuối mùa
đông, trên những vàn núi, từng cây đào, cây
mận đã nở hoa lốm đốm như những ngọn lửa
trong sương giá. Một chiều nằm trong ký túc
xá, Siều nằm lên những cuốn sách mà mình
vẫn vùi đầu vào kiếm tìm bấy lâu nay. Chợt
nhớ tới chiếc vòng được Siều chụp lại trong
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điện thoại. Một ý nghĩ bỗng nảy ra như có một
lời mách bảo vang lên trong đầu. Siều sẽ kể
câu chuyện của ông nội mình cho cả thế giới
này biết. Siều sẽ không im lặng một mình nữa,
Siều muốn kiếm tìm sự giúp đỡ ở đâu đó trên
đời này. Và thế là những dòng chữ run rẩy
được đăng tải lên facebook cùng hình ảnh
chiếc vòng tay của ông nội. Có lẽ Siều là
người duy nhất ở chân núi Bá Thưng dùng
facebook. Khi những dòng chữ được tải lên
thành công, Siều nín thở đợi chờ sự phản hồi.
Đã gần một tuần trôi qua, Siều chỉ nhận được
những lượt thích, những bình luận qua loa
của bạn bè. Vốn dĩ trong mắt bạn bè, Siều là
người ngộ chữ đến ngơ ngẩn. Siều không hay
tiếp xúc với ai, chỉ quẩn quanh trong thư viện
và đọc những cuốn sách không liên quan gì
đến việc học của mình. Câu chuyện mà Siều
đưa lên mạng, nhiều người đã nghĩ cậu cóp
nhặt từ đâu đó trong một cuốn sách nào đó
mà ít người đọc tới và nó thật chẳng đáng
quan tâm...
*
Bấy giờ đã là mười một giờ đêm. Khi cả
ký túc chỉ còn lác đác ánh đèn từ các căn
phòng còn sáng, như mọi khi Siều vẫn vật lộn
trong đám sách mới mượn thư viện thì có tin
nhắn tới. Một tin nhắn muộn vào giờ này thì
chỉ có thể là thay đổi lịch học vào ngày hôm
sau hoặc là trong một nhóm sưu tầm sách cổ
mà Siều mới tham gia. Nhưng không, đó là
một tin nhắn đã làm Siều phải đưa tay lên
ngực mà mà giữ tim mình lại. Nó đang đập
quá mạnh, khiến Siều đỏ bừng mặt vì hồi hộp
và tò mò.
Đó là tin nhắn của một người lạ. Nhìn
hình đại diện thì đó là một cô gái, tin nhắn gửi
đến kèm theo một hình ảnh quái dị, đúng hơn
là một hình ảnh khiến Siều phải sởn gai ốc và
phải run người khi nhìn vào. Đó là một cánh
tay, có chiếc vòng bạc đã ăn sâu vào lớp da
thịt người đeo. Có thể đoán được người này
đã đeo chiếc vòng từ khi còn rất nhỏ. Đến khi
lớn lên cánh tay phát triển, chiếc vòng quá
chật so nên nó thít lại, như một nốt buộc của
chiếc lạt trên chiếc bánh chưng căng phồng
vừa vớt ra. Nhìn qua cũng đủ để thấy sự đau
đớn của người đeo chiếc vòng bạc ấy phải
chịu đựng hàng ngày ra sao. Điều làm Siều
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chú ý không phải ở sự đau đớn ấy mà là ở
những hoa văn khắc trên chiếc vòng giống hệt
chiếc vòng của ông nội. Siều đã phải đi rửa
mặt mấy lần, rồi tỉ mỉ ngồi so sánh hình ảnh
hai chiếc vòng. Quả thật chúng giống nhau
như đúc, chỉ khác ở kích cỡ. Một chiếc lớn,
một chiếc nhỏ. Có lẽ là một cặp dành cho hai
mẹ con, hoặc hai cha con. Siều lướt xuống
bên dưới, chỉ có một dòng ngắn gọn của
người gửi: “Nhìn giống chiếc vòng của mẹ tôi
quá, bà ấy chưa từng tháo nó ra khỏi tay cho
đến bây giờ...”. Siều vội nhắn lại để hỏi cho rõ
nhưng phía bên kia không có tín hiệu trả lời,
hình như cô gái đã tắt máy. Suốt đêm hôm ấy
Siều không thể ngủ, Siều chẳng nhớ rõ mình
đã thức dậy bật đèn ngắm nhìn lại hai chiếc
vòng bạc bao lần. Càng nhìn kĩ, càng cảm
thấy mối liên hệ giữa chúng không phải là sự
ngẫu nhiên. Nếu như ở chân núi Thưng có
sóng điện thoại thì Siều đã gọi điện về nói với
bố điều quan trọng này. Giờ chỉ có mình Siều
nằm giữa ngổn ngang với những hy vọng và
sự hồi hộp đến ngạt thở.
Phải đến quá trưa hôm sau người con gái
ấy mới nhắn lại cho Siều. Thật bất ngờ đó là
một bạn gái học cùng khóa nhưng khác khoa
của trường Đại học. Siều hẹn gặp cô gái để
nói chuyện sau buổi học buổi chiều. Khi hai
người gặp nhau Siều nhìn cô gái có vóc dáng
nhỏ bé, có đôi mắt sáng và đuôi tóc dài quá
vai tung bay trong gió. Cô bạn giới thiệu mình
tên là Lãm, cô kể về người mẹ của mình bằng
giọng buồn buồn đầy thương cảm.
*
Chẳng rõ hai người đã nói gì, nhưng sau
cuộc gặp ấy Siều trở về quê gấp. Chỉ còn mấy
ngày nữa thì kỳ nghỉ Tết cũng tới nhưng Siều
không thể đợi thêm. Siều và Lãm cùng chờ
đợi một điều kỳ diệu hay một bí mật nào đó
sẽ được vén lên từ hai phía.
Dưới chân núi Bá Thưng không có sóng
điện thoại. Những ngày ở quê Siều leo lên
những mỏm đá, những ngọn cây cao nhất để
dò sóng chờ tin nhắn của Lãm. Siều đã dặn kĩ
Lãm về đường đi và sẽ thông báo tin tức bằng
cách nhắn tin. Mỗi lần nhận được tin nhắn
phập phù từ những cột sóng yếu bắt được trên
đỉnh núi, Siều lại chạy bộ đến toé cả máu chân
về thông báo cho bố. “Mẹ con cô ấy chuẩn bị
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lên đường rồi...”, “Họ lên xe rồi...”, “... họ đang
nghỉ ăn cơm trưa, còn lâu mới tới...”. Để thông
báo được những dòng tin như thế. Siều phải
chạy hàng cây số trên những mỏm đá răng
mèo. Nói xong lại tất tả chạy đi dò sóng đợi tin.
Phía trên nhà, mọi người ngồi quanh bếp lửa,
chẳng ai nói điều gì, lâu lâu lại hướng ánh mắt
về phía ông nội Siều khi ông cất tiếng ho. Ông
vẫn nằm tựa lưng vào chiếc chăn bông cũ.
Chiếc vòng bạc đã được gói cẩn thận vào chỗ
cũ. Mọi người không biết ông đang ngủ hay
thức. Người đàn ông già nhất núi Bá Thưng
đang nghĩ gì không ai đoán được bao giờ. Mọi
người nhẫn nại đợi chờ.
Bỗng có bước chân người reo lớn từ phía
ngoài. Đó là tiếng của Siều cất lên khi ánh
nắng cuối ngày còn lấm tấm vàng trên những
vạt lá.
- Tới rồi, họ tới rồi!
Mọi người đổ dồn ánh mắt ra phía ngoài.
Trên con đường đá nhìn rõ bóng hai người
đàn bà, một già một trẻ dìu nhau từng bước
lướt đi. Siều nhận ra Lãm đi bên cạnh người
đàn bà trung niên. Trên những ô cửa nhà,
những cái đầu thò ra nhìn theo từng động tác
của hai người khách lạ mới tới. Khách bước
lên thang nhà ké Bá Thưng. Mọi người xúm
lại chào nhau. Người khách lớn tuổi khóe mắt
đã nhòe đỏ. Chẳng rõ vì đường xa hay vì
nước mắt. Khi chiếc áo dài tay được cởi bỏ,
mọi người ồ lên nhìn vào cánh tay kỳ lạ của vị
khách. Ông Ma Sằng lập cập chạy tới nâng
cánh tay có chiếc vòng bạc lún sâu vào lớp da
thịt người phụ nữ lên nhìn kĩ. Rồi ngả người
ra phía sau thốt lên:
- Giống, giống quá!
Mọi người lại hướng ánh mắt theo lưng
ông đang tiến về phía ké Ma Thàng đang
nghiêng đầu ngủ, như chưa hề biết sự xuất
hiện của hai người khách trong nhà. Từ trong
chiếc chăn cũ, một chiếc vòng bạc được kéo
ra, mọi người rì rào bàn tán. Khi ông Ma Sằng
đưa chiếc vòng đến trước mặt, người khách
bỗng quỳ sụp xuống như có vật nặng đè ập
lên vai. Theo ánh mắt của mọi người, người
khách lớn tuổi trong tư thế quỳ từng bước run
rẩy lê tới trước mặt ké Ma Thàng. Từng bước,
từng bước chậm rãi trong tiếng nín thở của
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mọi người xung quanh. Ké Ma Thàng vẫn
nằm nghiêng đầu ngủ, hơi thở khó nhọc hắt
qua khóe miệng ngậm hờ. Khi hai người đã
tới đủ gần, người khách lạ phải khó khăn lắm
mới đưa được cánh tay run khẽ lay người
đang ngồi trước mặt thức dậy:
- Ông... ông...!
Ké Ma Thàng, hé mắt ra nhìn. Đôi mắt
đục nhận ra người trước mặt nhưng vẫn nằm
yên trong cơn khó nhọc. Người khách lạ từ từ
đưa cánh tay đeo vòng bạc và chiếc vòng bạc
vào về phía đôi mắt mờ đục đang mở. Bỗng
ké Ma Thàng ngồi vực dậy như có một sức
mạnh nào đó thổi vào người. Đôi bàn tay gầy
guộc cầm lấy cánh tay đeo chiếc vòng bạc
của người đàn bà, kéo lại phía mình. Như một
người thức dậy sau cơn mê tỉnh, ké Ma Thàng
nhoài cả thân mình về phía trước, để vạch
tung mái tóc người khách lên như muốn tìm
kiếm điều gì đó phía sau gáy. Trong hơi thở
đổ dồn ké Ma Thàng thốt lên đứt quãng:
- Vòng bạc! Sẹo! Cái sẹo đây rồi! Con gái,
con gái của ta đây rồi! Trời ơi! Con gái ơi!
- Bố! Là bố phải không, nhà mình ở cạnh
sông Cun bố nhớ không?
- Nhớ! Bố nhớ chứ, bố nhớ con quá gái
nhỏ của ta ơi!
Nhìn những gì diễn ra trước mắt, những
người chứng kiến bỗng ứa nước mắt theo hai
cha con. Có lẽ đây là lần đầu tiên những người
Bá Thưng khóc vì nhau và khóc cùng nhau.
*
Mùa lũ năm ấy nước về sớm hơn mọi
năm. Ông Lẫm mải đuổi theo đàn chim bên
kia sông, tới khi trở về nước lũ đã đỏ ngầu
dâng lên hai bờ. Vợ ông mang theo đứa con
gái hai tuổi lên thuyền sang bên sông đón
ông. Khi thuyền ra đến giữa dòng, một thân
cây khô trôi theo dòng nước vô tình va vào
làm lật úp chiếc thuyền vào buổi chiều hôm
ấy. Vợ và con gái ông Lẫm đã bị con nước
gầm rú nuốt chửng. Suốt đêm, trong cơn mưa
tầm tã, người đàn ông đau khổ đã lặn ngụp
dưới dòng nước cuộn chảy để tìm xác hai
người. Ba ngày sau khi cơn lũ rút đi, xác vợ
ông dạt vào bãi hoa cải ven sông. Ông nhận
ra vợ mình khi trên tay bà vẫn đeo chiếc vòng
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bạc mà ông đã nhờ người thợ bạc khéo nhất
vùng đánh cho một đôi. Một cho vợ ông, một
cho con gái. Ông Lẫm đã chôn vợ mình xuống
những cánh hoa cải rã rời ấy nhưng giữ lại
chiếc vòng bạc bên mình. Ông đi khắp hai bờ
con sông để tìm kiếm người con gái bé nhỏ
nhưng mọi sự kiếm tìm đều trong vô vọng.
Cuối cùng, người đàn ông đau khổ ấy đã bỏ
vùng quê gắn với những nỗi buồn ấy ra đi.
Ông tìm đến vùng đất Bá Thưng mãi trên vùng
cao núi đá chôn chặt nỗi đau trong lòng. Ông
lấy vợ, sinh con và người Bá Thưng vẫn gọi
ông là ké Ma Thàng bây giờ.
Lại nói về người con gái của ông Lẫm
ngày ấy. Khi con nước vừa rút đi, một người
thuyền chài đi đánh cá ngang qua một khúc
sông, chợt trông thấy một đứa bé nằm vắt trên
chạc cây bám đầy bùn đất giữa dòng nước
đang cuộn chảy. Bằng sự kỳ diệu nào đó đứa
bé vẫn thoi thóp thở. Người thuyền chài ủ ấm
rồi đưa lên thuyền xuôi về nhà chăm sóc. Đứa
bé tỉnh dậy nhưng không nhớ nhà mình, ông
lão đánh cá đánh tin tìm người thân khắp nơi
cho cô bé nhưng không có lời đáp lại. Thứ duy
nhất để tìm kiếm chỉ là chiếc vòng bạc với
những hoa văn chạm nổi kỳ lạ mà đứa trẻ
mang trên tay cũng không thể giúp được gì.
Ông nghĩ có thể đứa trẻ tội nghiệp này đã trôi
dạt từ đầu nguồn con sông tới đây. Nó tới
được với ông cũng là duyên, là nghiệp của
ông lão. Khi ông lão chết đi, người con gái ấy
cũng lấy chồng và chiếc vòng đeo tay vẫn
nằm trên cánh tay cho đến bây giờ.
Và giờ đây, người phụ nữ ngồi trước mặt
ông, đang gục mặt khóc lên vầng ngực có trái
tim chứa đựng những buồn đau và khổ ải trên
đời đến quá nửa đời người đã tìm thấy cha
của mình. Nỗi niềm tủi hờn, sự vui sướng như
cùng nhau ào đến khiến hai người như chìm
vào những cảm xúc mà loài người từng nếm
trải trên đời này. Chao ôi đời người! Con người
ta sống trong một vòng tròn luân hồi những
thứ xúc cảm hỗn độn. Những khổ ải, bi thương
lẫn sự hoan hỉ là chiếc vòng kim cô nhốt người
ta vào mà không có chặng cuối cùng.

*
Những ngày sau đó điều kỳ diệu đã xảy ra
ở vùng đất Bá Thưng. Có lẽ bắt đầu từ ké Ma
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Thàng, người đàn ông sống già nhất. Mới hôm
trước người còn ngồi vắt lên thành giường nay
đã được cô con gái lưu lạc dìu ra suối ngồi
nhìn mặt trời lên. Nhìn bóng hai cha con ngồi
bên nhau lặng yên trong một ngày mới sang,
từng người trên những mái nhà sàn bỗng túa
ra ngoài sàn ngắm nhìn mặt trời lên. Lần đầu
tiên mặt trời ở cái eo đất lọt giữa những ngọn
núi cao mà mặt trời đỏ và nắng ấm áp đến kỳ
lạ. Gió từ trên những vầng cây như hát lên một
khúc nhạc khe khẽ và vui tươi.
Đám đàn ông từ đâu kéo nhau tụm lại
thành từng đám nói chuyện râm ran, những
khuôn mặt đàn bà bỗng hồng rực lên theo ánh
nắng. Họ í ới gọi nhau đem đồ khâu vá ra suối
giặt giũ và thêu thùa những cánh hoa đỏ rực
trên những mảnh vải thẫm màu. Những đứa
trẻ con cũng bỗng thôi ủ ê quanh chân người
lớn, chúng bắt đầu kéo nhau thành từng đám,
kỳ lạ, kỳ lạ hơn chúng đã bắt đầu khóc và có
cả những tiếng cười. Những tiếng cười giòn
phá tan cả không gian vắng lặng trên những
vách núi. Và những đôi mắt của trai gái bỗng
lấp lánh như những giọt sương lấp ló trên
những vàn lá xanh non.
Chỉ có vài ngày mà người ta quên mất
những ngày tháng đã qua. Người Bá Thưng
bắt đầu nói nhiều, khóc nhiều và cười nhiều
như bù lại những gì mà trước đây họ quên,
mình có quyền khóc, quyền được nói cười
như thế.
Mùa xuân năm nay đến vào những ngày
nắng ấm, đẹp nhất trên những mỏm núi. Trên
những hõm đá như những đôi mắt của núi,
từng đốm lửa đỏ, trắng, hồng của hoa đào,
hoa mận đang bừng lên như có người thắp
lửa. Trên những sàn nhà, từng đám người
ngồi bá vai nhau, gục đầu vào vai nhau mà nói
cười râm ran. Chẳng ai nhớ về căn bệnh hay
buồn mà mình đã mang trên mình bấy lâu nay
tan biến từ lúc nào.
Người buồn nhất và cuối cùng nhất có lẽ
là Siều lúc này. Mỗi lần ngồi một mình nhìn lên
những vạt hoa đang bay trong gió, lòng Siều
chợt dấy lên những suy nghĩ xa gần. Chẳng
biết Siều đang buồn hay vui, mà trên môi khẽ
mấp máy một nụ cười. Một nụ cười nửa như
muốn khóc.
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Những mùa hoa
tháng Ba đã nở

ĐINH THANH HUYỀN

Gió ẩm ướt

Mùi khói bay xuống

HOÀNG ANH TUẤN

Khúc sli lẻ đôi

Em hát khúc sli chiều mưa

Thương con chim trong lồng, con cá bơi trong chậu
Lòng em chuối chín nẫu
Mắt em khói cay sè

Phía chân trời mù sương
Phía có người thỉnh cầu

Khúc sli rơi xuống ruột khe

Mùa nắng nào cũng là mùa gió

Gọi cây lúa vào mùa bông cúi

Tháng Ba mập mờ tiếng đàn ghi ta khàn giọng
Phố hôm qua níu người hôm nay
Phố đón đưa bao kẻ lưu đày

Dồn chân xuống ngã ba ngơ ngác
Kẻ lạc loài đánh mất tên mình

Khúc sli bay lên ngực núi

Giục bầy sóc sang mùa tìm đôi
Mưa ngoài sân mưa trắng như vôi
Em nhớ anh em phai má đỏ
Khúc sli xanh hơn lá cỏ

Xuân tràn đi mươn mướt phía chân trời

Chỉ còn lại đôi chân rời rã
Vòng quanh, vòng quanh

Người trai, người trai ơi

Một người đứng

Hồn ông bà cho trốn trên đồi quế

Xuân Hương

Vía mẹ cha cho lạc trong rừng vầu

Một người ngồi

Em muốn buộc mà sao không thể

Một người…

Anh dắt dao bao tre về ở rể gầm sàn

Thêm một người…
Cứ thế…

Khúc sli mưa đổ chứa chan

Đà Lạt tháng Ba vẫn buồn như tháng Chín,

Khúc sli nhũ hồng căng nhức

Như khi dã quỳ nở vàng trời

tháng Mười

Khúc sli than cời hừng hực
Khúc sli suối gội tóc mềm

Khi phấn thông bay nặng gió

Cõng nước va ngày, dệt vải chạm đêm

Chặn dòng nước mắt

Khúc sli lẻ đôi một đời em hát

Khi kẻ lưu đày ngửa mặt lên
Xóa nốt hình hài.
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Trăng cứ khuyết, ái ân thì nhạt

Hoa ngón đơm bông, ấu tẩu trổ ngồng…
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Ân tình

Truyện ngắn của TrẦN ĐÌNH NHÂN

C

hưa đến tám giờ sáng cả nhà cô con
gái đã về thăm ông bà ngoại. Khoa
chạy vào nhà trước:
- Cháu chào ông bà, cháu chào hai bác...
Bà xoa đầu cháu:
- Dậy từ mấy giờ mà lên được sớm thế?
- Bố cháu gọi dậy từ bốn giờ. Rửa mặt
xong là đi ngay. Lên xe mới ăn xôi bà ạ!
Bác dâu ra đón vợ chồng An cùng xách
đồ vào. An hồ hởi:
- Được nghỉ hai ngày, chúng con lên thăm
ông bà, hai bác. Cho các cháu đi xem lễ hội,
38

Minh họa: TÂN MINH
chị em nó ao ước mãi, nay mới đúng ngày
nghỉ.
- Vào rửa mặt! Bà làm cơm ăn tạm, rồi đi
xem hội cho kịp.
- Ông bà ngồi chơi với con cháu. Con
chuẩn bị rồi, ăn tạm xôi nén kẹp giò lụa, chè
con ong, bánh khúc mua ở dọc đường còn
nóng nguyên.
Bốn chị em líu tíu rủ nhau đi chơi hội,
mãi hơn năm giờ chiều mới kéo nhau về. Bà
vồn vã:
- Tan hội rồi, đi chơi tận đâu nữa?
Văn nghệ
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- Chị Chi gọi taxi cho chúng cháu đi xem
vườn hoa đào đẹp lắm - Khánh Linh nhanh
miệng khoe.
Ăn cơm xong, cả nhà ngồi quây quần
uống nước nói chuyện, Khánh Linh đề xuất:
- Ông kể chuyện Quan lớn Tuần Tranh
cho chúng cháu nghe...
- Đúng đấy, ông kể đi. - Mấy đứa trẻ reo
to.
Khoa leo tót vào lòng ông, Khánh Linh
được thể len vào chỗ Khoa. Bố nó phải nhắc:
- Khoa ngồi xuống dưới ghế, hai lăm ký
ngồi lên lòng ông chịu sao nổi!
Ông chống chế cho cháu:
- Được rồi, cho nó ngồi một lát đỡ cơn
thèm! Ông nhớ lại chuyện các cụ kể chắc cũng
bị “rơi rụng” ít nhiều. Tương truyền: Ngày ấy
miền biên viễn này giặc giã thường sang lấn
chiếm, nạn thổ phỉ cướp bóc khắp nơi. Dân lo
ngày lo đêm. Quan quân bản địa bất lực, triều
đình cần tướng tài giỏi đức độ lên dẹp giặc giữ
bờ cõi, an lòng dân. Các quan nhũng nhiễu
lộng hành kéo bè tiến cử Quan Tướng quốc là
người có tài thao lược, ngay thẳng liêm khiết
đảm nhận trọng trách này. Họ đâu có phục nể
ông. Họ sợ ông ở cạnh vua sẽ không dễ lộng
hành làm điều ngang trái bèn tiến cử ông đi
với ý đồ “một mũi tên trúng hai đích” mượn tay
giặc để sát hại ông, đẩy ông ra biên viễn cách
biệt để chúng thỏa sức làm điều xằng bậy dối
vua lừa chúa. Vua nghe lời ton hót ngọt tai, hạ
chỉ theo ý bọn chúng.
Tướng quốc phụng mệnh cùng các tướng
lĩnh dẫn quân sĩ ra biên thùy. Nơi đây có một
dòng sông khác ngàn vạn dòng sông, con
suối ông đã đi qua, nó không chảy vào biển
Đông mà nó chảy quanh co theo các triền núi
vực sâu theo hướng Đông Nam lên phương
Bắc. Tướng quốc cùng tướng lĩnh đi thị sát địa
hình lân cận, thăm hỏi dân bản sở, nghe bà
con kể sự tình về những đường quân giặc
thường sang đánh phá bên ta, đường bọn thổ
phỉ hay đi cướp bóc hay nơi bọn cướp thường
ẩn náu khi bị truy quét, trú chân sau mỗi lần
gây tội ác. Ông suy tính kĩ rồi quyết định để
một phần quân và một tướng cần mẫn ở lại
nội thành bảo vệ và luyện tập. Ông đưa quân
lính sang bờ Bắc, đóng đồn trại ở khu đất
rộng, khá cao, gần quả núi đá đơn côi (người
bản địa gọi là Lèn). Nơi đây sẽ là vọng gác
quan sát được bốn hướng từ xa. Kề cận trại
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lính là ruộng lúa, bãi trồng màu đất đai cằn cỗi
vì xa nước, phụ thuộc vào mưa nắng của ông
trời. Người dân phần lớn ở gần sông suối nơi
đây ông làm bãi luyện tập quân lính, khi xảy
ra chiến sự sẽ là bãi chiến trường. Quân giặc
từ các đường hay hợp quân ở đây để vượt
sông đánh sang bờ Nam.
Trai tráng trong vùng thấy binh lính tập
luyện, đường đao thế võ hơn người, anh em
tới xem rồi xin chủ tướng cho đăng lính. Ông
thấy bà con bản sở tin yêu quy tụ, ông mở hội
chiêu quân. Ông huấn luyện bài bản và lựa
chọn người cho kế sách lâu dài. Đội quân này
đều là người dân tộc bản địa, được huấn
luyện kĩ lưỡng rồi cho họ “giải ngũ” về quê nhà
làm ăn. Họ là tai mắt của chủ tướng, là chỗ đi
về của các bạn làm ăn, giao du thân tình từ
những ngày ở lính... Vì thế mà ông nhanh
chóng thông thạo đường đi lối lại, mọi động
tĩnh của đối phương.
Phía bên kia, tướng cai quản vùng biên ải
biết tin ta mới đổi tướng, tăng quân bèn chiêu
mộ thêm cao thủ võ lâm về trợ lực, bắt thêm
lính để đánh đòn phủ đầu “Mềm thì lấn tới,
cứng cũng ra oai”.
Tin tức từ phía trên giáp biên báo về mỗi
ngày một nhiều, khẩn cấp hơn. Chúng chuyển
quân áp sát, quân do thám của giặc đã bí mật
vào làng bản gặp người quen biết, đến gần
đồn lính của ta mật phục cả ngày... Đường
đưa tin bằng chim của Tướng quốc đã được
hoạt động kịp thời. Rồi người thường trực trên
lèn đá cao cũng tăng cường túc trực suốt
ngày đêm.
Một hôm quân lính được túc trực chờ lệnh
ra trận. Nhà bếp suốt ngày đỏ lửa để quân
được ăn no, sẵn sàng xung trận. Cả ngày chờ
lệnh mà vẫn im lặng. Tảng sáng mọi người đã
được ăn no, đao kiếm giáo mác, cung tên
chỉnh tề. Người phi ngựa mang tin báo hỏa
tốc, rồi chim sải cánh bay về báo: giặc đã tràn
sang đất ta bằng hai đường: phía Bắc và
Đông Bắc. Ông cho các tướng điều quân đi
bày binh bố trận chờ địch tới. Ông để một
nhóm ở nhà nhận tin từ các nơi báo về. Rồi
khẩn trương cấp báo chủ tưởng. Ông đoán:
chắc đây là mặt trận chính nên chúng mới
đưa lực lượng đông gấp rưỡi.
Chúng tiến không gặp ổ kháng cự nào
của ta, hò nhau tiến nhanh giành thế tấn
công... Bỗng mấy tên cưỡi ngựa đi đầu rơi
xuống hố sâu cắm chông tre vót nhọn. Nó kêu
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la, bọn bên trên xúm lại kéo nhau lên. Mấy mũi
tên liền trúng đích đều là những tên cưỡi
ngựa to cao dáng vẻ như các đầu lĩnh. Chúng
hoảng loạn chạy dạt ra liền rơi xuống hố bẫy.
Tên của ta ở hai bên sườn núi bắn xuống như
mưa làm quân giặc thương vong nhiều.
Tướng giặc đang hốt hoảng vì thấy mất gần
hết các đầu lĩnh cùng lúc đó một đội quân của
Tướng quốc mai phục trong các ruộng ngô bãi
mía hai bên đổ ra đánh thốc vào hai sườn.
Tướng quốc hùng dũng xuất hiện lao đến
đánh tới tấp. Biết đánh tiếp mình sẽ bị hạ,
tướng giặc quay đầu phi ngựa tháo chạy. Một
tên đầu lĩnh xông ra đỡ đòn cho chủ liền bị
chém chết. Bọn lính thấy thế tháo chạy thục
mạng, nhiều đứa vứt bỏ vũ khí chạy tản vào
rừng rậm.
Đạo quân thứ hai của giặc từ hướng
Đông tiến vào đất của ta chủ yếu là bọn sơn
cước thảo khấu lì lợm, thủ lĩnh của chúng dày
dạn trong nghề đâm thuê chém mướn giang
hồ. Chúng mạnh thật nhưng cũng có cái yếu,
ấy là “thằng nào cũng giỏi thằng nào cũng
muốn hơn người”. Chúng lọt vào ổ phục kích
của ta dùng bẫy đá lăn, tên bắn ập vào. Đứa
muốn tập trung đánh trả bẻ gẫy một lưỡi kéo
trước, đứa ỷ thể mạnh của lũ sơn cước đánh
lên cả hai đồi để ta bị chia sẻ lực lượng. Cuối
cùng đứa lên trước kẻ lên sau cũng đổ lên đồi
thấp hơn. Chúng rơi vào thế trên đe dưới búa
bị tiêu diệt gần hết. Một số ít cố phá vòng vây
chạy vào rừng mất hút.
Hai mũi tiến quân của giặc nhanh chóng
bị đánh tan. Chúng thiệt hại nặng nề không
dám đánh sang như trước nhưng nạn thổ phỉ
thảo khấu, cướp bóc tàn phá mỗi ngày một
nhiều hơn, táo bạo hung ác hơn. Nay nó đánh
nơi này, mai nó cướp nơi khác không sao diệt
xuể. Rồi tin đồn khắp nơi Quan trấn ải hai bên
“giao hảo” không đánh nhau nữa cùng nhau li
khai triều đình, cát cứ một trời đất riêng.
Trong làng bản xôn xao bàn tán, lòng dân
bất an nghi kỵ... Ở kinh thành nghe đồn thổi,
ễọn gian thần nhũng nhiều thù oán quan
Tướng quốc được dịp thêu dệt gièm pha, hùa
nhau viết sớ tố lên Quốc vương tội phản
nghịch của Tướng quốc, đòi triệu hồi ông về
triều đình xử tội làm gương. Vua nghe những
lời ton hót xiểm nịnh ăn không nói có và kết
bè gây sức ép bèn hạ chỉ triệu Tướng quốc
về trị tội.
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Tướng quốc lòng ngay thẳng chính trực,
ông biết rõ về kinh sẽ bị xử tội chết, chết trước
mặt lũ gian thần... Ông lấy cái chết để làm tỏ
chữ trung. Dòng sông biên ải trong lành là nơi
ông gửi tấm thân vàng ngọc, giữ trọn danh tiết
bậc trượng phụ. Đêm của người trần là ngày
của cõi vĩnh hằng, ông lặng lẽ ra bờ đá bến
sông thả mình xuống dòng nước bạc...
Sáng không thấy chủ tướng trong bản
doanh mọi người tỏa đi tìm các ngả đường,
bãi tập... Họ thấy mũ trụ của ngài đặt trên một
tảng đá nơi bến sông, thanh gươm dựng tựa
một bên. Mọi người biết ông bị vu oan, uất ức
quá mà tuẫn tiết. Thương tiếc ông, quân lính
và dân bản sở mang tới nhiều thuyền gỗ
mảng tre tìm kiếm mấy ngày liền mà không
thấy thi thể. Mọi người bảo nhau đào đất đắp
lên tảng đá mũ trụ và thanh kiếm thành nấm
mồ, cầu mong vong linh ngài về nhập vào vật
báu bất ly thân lúc sinh thời, lập nhiều chiến
tích. Họ còn đặt bát hương để người người
qua lại thắp nhang tỏ lòng thành kính. Đấy là
nền móng sơ khai của ngôi đền Kỳ Cùng
ngày nay.
*
Cả nhà ngồi nghe chuyện yên lặng hồi
tưởng về một thời bi hùng của bậc tiền nhân
giữ nước. Khánh Linh lên tiếng để mọi người
trở về thực tại:
- Ông ơi! Ông Thánh đền Kỳ Cùng và ông
Thánh đền Tả Phủ là anh em hay bạn thân mà
hội ngày hai mươi hai tháng Giêng phải rước
kiệu lên, năm ngày sau mới rước kiệu về?
- Chuyện là: Năm tháng qua đi, nỗi oan
khuất của Tướng quốc vẫn chưa được minh
xét giải oan nhưng lòng dân luôn hướng về
cái thiện, kính trọng tin yêu ở người có công
có đức đã giúp đỡ che chở cho mình. Mỗi
người góp một nắm đất cho nấm mồ ngày
thêm to. Họ còn cùng nhau làm ngôi miếu nhỏ
đơn sơ cạnh ngôi mộ để thờ cúng ngày ngày
đèn nhang... Ông trời trên cao thấu hiểu lòng
dân cũng như công đức của ngài Tướng
quốc, Thiên đình đã sắc phong ông là Quan
lớn Tuần Tranh ban cho ông cai quản vùng
biên viễn này. Anh linh ngài luôn ở bên những
người dân lương thiện.
Mệnh quan Thân Công Tài người ở Động
Giáp là vị quan văn võ song toàn. Ông được
phong chức Tả Tướng quân lên cai quản
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vùng biên viễn có cửa khẩu Bắc Ải. Đặt chân
tới miền biên viễn xa kinh thành, đường đi
hiểm trở, rừng rậm núi cao, dân cư thưa thớt.
Tả tướng lo an dân từ làng bản, xóm xã từ
gần tới xa làm gốc. Ông củng cố mở mang
phố xá, khuyến khích dân buôn bán giao lưu
hàng hóa với các vùng miền. Rồi người buôn
bán bên nước Tàu cũng mang hàng sang
bán, mua vật dụng cần về nước. Người hai
nước qua lại dễ dàng trở thành bạn bè thân
thiện. Chợ Kỳ Lừa thành phố chợ sầm uất
đông vui nổi tiếng giàu đẹp, mến khách.
Mỗi lần qua sông, bên bờ Bắc có một
nấm mồ và ngôi miếu nhỏ đơn sơ nhưng đèn
nhang lúc nào cũng tỏ. Ghé vào thắp nén
nhang ông thấy gần gũi nán lại đứng hồi lâu.
Nhiều lần như vậy, ông tò mò hỏi ông lão chở
đò quanh năm suốt tháng. Ông lão nói là mộ
ngài Tướng quốc. Ông còn kể về công lao và
cái chết bi tráng mà trong sạch của Tướng
quốc, nỗi oan khuất của ngài bao nhiêu năm
qua vẫn phải ngậm đắng nuốt cay nơi cửu
tuyền mà chưa giải được oan khuất... Tả
tướng nghe chuyện để tâm tìm hiểu ngọn
ngành. Biết Tướng quốc lập nhiều chiến tích,
dẹp giặc giữ gìn bờ cõi. Lên vùng ải Cửa Bắc,
chỉ đánh một trận giặc thua to, không dám
xâm lấn lại được dân bản địa yêu quý kính
trọng bao đời nay... Người này quyết không
phải là kẻ phản nghịch! Tả tướng làm sớ tấu
về Quốc vương. Quan Thanh sát lên xem xét
rồi trình lên đức vua. Quan Tướng quốc được
minh oan, nhà vua còn phong thần cho Tướng
quốc cai quản vùng biên ải Cửa Bắc. Quan Tả
tướng cho sửa lại ngôi miếu nhỏ ấy khang
trang hơn để thờ Tướng quốc.
Một đêm sau Tết Nguyên tiêu, Tả tướng
quân nằm mơ thấy Quan lớn Tuần Tranh Quan Tướng quốc đến dinh Tả Phủ vui vẻ
thân tình. Tả tướng quân ân cần tiếp đón, đôi
bên đàm đạo cởi mở... Tỉnh dậy chỉ là một
giấc mơ nhưng ông vẫn sắm một mâm cỗ
tươm tất mời quan lớn. Rót rượu xong ông
ngồi vào ghế đối diện để đón khách suốt buổi.
Có lúc ông như thiếp đi, tiếng nói của quan
Tướng quốc văng vẳng bên tai: “Ngài là người
hiểu được tôi, minh oan cho tôi. Nay mới có
dịp ngồi cùng nhau đàm đạo, rất đa tạ Quan
Tả tướng”. Tả tướng ngỏ lời mời: “Quan
Tướng quốc không chê phủ nhỏ đơn sơ, xin
được hầu chuyện Tướng quốc đêm nay, mai
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ta đi chơi chợ xuân chung vui với con dân...”.
Ông bừng tỉnh, xem ra ngày mai đúng phiên
chợ hai mươi hai tháng Giêng. Ông chu đáo
sắm lễ chay, tiệc mặn. Chợ phiên đầu năm
người mua bán có phần ít hơn, người đi chơi
chợ gặp gỡ bạn bè, trai gái từng tốp hát sli hát
lượn tỏ tình hẹn hò thâu đêm, từng tốp hát đối
đáp giao duyên tình tứ…
Cũng từ đấy năm nào ngày hai mươi hai
tháng Giêng Quan Tả tướng cũng sắm lễ
chay tiệc mặn mời Quan lớn Tuần Tranh về
du xuân. Khi Quan Tả tướng về cõi tiên, gia
nhân cùng bà con sở tại không quên công đức
của các bậc tiền nhân, tôn kính hương hoa lễ
phẩm chu đáo như lúc người sinh thời bàn
nhau tu bổ dinh phủ của Quan Tả tướng thành
ngôi đền khang trang đèn nhang ngày đêm
khói hương chu đáo. Ý tưởng ấy hợp lòng
dân, người ở mọi nơi từ miền ngược đến
miền xuôi, nhiều nhà buôn bán bên Tàu sang
làm ăn đều góp tiền bạc vào xây dựng, đền
thờ phụng người có công lớn xây đắp, mở
mang chợ nhỏ thành khu đô thị đông vui sầm
uất thịnh vượng, đầu mối của việc giao lưu
buôn bán. Họ bàn bạc và hình thành quy ước:
ngày hai mươi hai tháng Giêng mở hội rước
kiệu từ Đền Kỳ Cùng đón Quan lớn Tuần
Tranh lên Đền Tả Phủ (đền thờ Tả tướng
Thân Công Tài) để hai vị công thần đàm đạo
vui xuân xem hội. Lễ hội vui chơi năm ngày
để khách thập phương tụ về: trước là lễ thánh
cầu an, xin tài xin lộc, sau là bàn chuyện làm
ăn đi chơi hội của miền sơn cước biên ải. Hội
rất nhiều trò chơi giao thoa của các vùng,
miền. Đặc biệt hơn cả là ngày thứ năm - ngày
hai mươi bảy tháng Giêng (ngày chợ Hội Kỳ
Lừa) có trò “cướp đầu pháo”. Hàng trăm
người “cướp”, hàng ngàn người xem. Ai đoạt
được là vinh dự lớn cho bản thân, gia đình,
họ tộc, nhà ấy cả năm được phúc lộc lớn.
Khách dù quen hay lạ đều được tiếp đón niềm
nở, có nước cùng uống, gặp ăn cùng ngồi vào
mâm... Đó là niềm vui của gia đình.
Qua giờ Ngọ đoàn múa rồng, sư tử mở
đường cho kiệu nằm kiệu ngồi cờ phướn
cùng đoàn rước tưng bừng nhộn nhịp rước
Quan lớn Tuần Tranh trở về bản đền. Kết thúc
năm ngày lễ hội của hai ngôi đền lớn ở địa
phương, cũng là mãn mùa lễ hội đầu năm của
Xứ Lạng./.
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Xứ ĐỒNg NgẢi
cỦa BÀ

ió thổi qua
đầu hồi nhà
đã ấm hơn
một chút. Cơn mưa
lúc đêm đã gần dứt
hẳn chỉ còn lắc thắc
vài hạt rải cườm trên
lá cây. Mấy bà cháu
ngồi bóc lạc để làm
kẹo chè lam dưới gốc
đào đang chi chít nụ.
Bà chỉ tay vào đám
rêu mọc xanh ở chân
tường gạch bảo:
“Mùa xuân ấm lên,
ẩm ướt là lũ rêu này
nó mọc nhanh. Dạo
bà còn ở trên Đồng
Ngải, rêu này nhiều
lắm, kín các ngõ lát
gạch”. Tôi bỗng sực
nhớ ra cái xứ mơ hồ
và kỳ lạ bà vẫn hay
kể với chúng tôi mỗi
đêm. Đồng Ngải xa
xôi mà huyền hoặc.
Tôi chưa bao giờ
đến đó. Bố mẹ tôi
dường như cũng
muốn đi một chuyến
nhưng bà không cho
thì phải. “Bà kể đi,
Đồng Ngải của bà có
những gì?”- Tôi ôm
cổ bà nhõng nhẽo.
“Cha bố cô, cũng biết
nói Đồng Ngải của
bà. Muốn kể, nhưng
có đám rêu mọc khắp
trí nhớ của bà rồi”…
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Truyện ngắn của NGuyỄN THỊ Mai PHƯơNG

Minh họa: HOÀNG ĐIỂM
Bà bỗng nhìn xa xăm. Mấy đứa ngừng tay bóc lạc, xem chừng không
hiểu đám rêu vẫn ở chân tường kia sao nhảy vào đầu bà được. Tôi
buông cổ bà, ngồi sát vào lòng bà. “Đồng Ngải mùa này có bánh khúc,
rau khúc mọc khắp nơi, bánh đúc thì ngon lắm, giòn và nhiều lạc, bánh
ngải nữa, ăn bánh ngải sẽ nhớ mãi. Rau ngải cứu mọc thành một cánh
đồng. Đêm đêm bay trên đồng rau ngải là một vị thần lắc cái mõ trâu lốc
cốc lốc cốc. Đường ở Đồng Ngải ngoằn ngoèo, đêm đêm sáng lên vì
đom đóm dẫn xuống cung điện của Diêm Vương. Và Diêm Vương hồi
ấy đang xét xử vụ án giữa Giàu và Nghèo. Giàu phải đồng ý chia bớt
của cải cho Nghèo bất kể lúc nào thì mới được tha. Còn Nghèo phải
kính trọng và nghe lời Giàu, không được ăn cắp”. “Ai thua hả bà?”. “Ai
cũng thua, mà ai cũng thắng số phận mình”. “Nhiều ma hả bà?”. “Nhiều”.
Bà chỉ nói thế, cả lũ đã nhớn mắt lên chòm lá đang chao đi chao lại trong
vườn, cảm giác như đang đi trong xứ Đồng Ngải của bà.
Cụ Tổng Quỳnh nổi tiếng khắp xứ, được người ta gọi là chúa tể
trâu. Nhà cụ có đến mấy trăm con trâu mộng đẹp như tranh vẽ, chiều
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chiều đi thành hàng dài dưới chân đồi. Bãi thả
trâu ở cuối làng, mênh mông cỏ mọc, lác đác
có đám lau sậy trổ cờ trắng phơ phất. Cụ
Quỳnh có cái roi da bò khiếp lắm. Nhìn cụ đeo
roi da, cưỡi ngựa đi thăm bãi thả trâu là mấy
người giúp việc sợ xanh mắt. Hai bà vợ của
cụ đưa mắt nhìn nhau mỗi lúc cụ dắt cái roi
vào cạp quần. “Roi phép thuật hả bà?”. “Ừ,
phép thuật lắm, thế mà lại bỏ quên cuộc đời
bà cụ Mía - Tết này bà sẽ cho cả nhà lên Đồng
Ngải một chuyến, bà già rồi, lẽ ra bà không
nên cố chấp, ở đó là một thế giới khác, lũ bay
mang thân phận khác”... À, chuyện cụ Mía,
tôi từng nghe bà kể. Cụ Mía một mình cưỡi
trâu qua rừng, hổ đuổi theo vồ hụt nên thoát
chết. Cụ Mía đi mò cua ngủ quên ngay trên
một ngôi mả mới, rồi cụ Mía đi chăn trâu, bị
ma giấu vào bụi tre mấy ngày không ai tìm
thấy, đói quá, ăn cả một cái đuôi con thằn lằn
sống. Cụ Mía là con gái vợ hai của chúa trâu.
Bà nội xem chừng nhớ cụ Mía, mắt đã đỏ lên.
Ngày đó Đồng Ngải chỉ có rừng và đồng
ruộng, cụ Tổng Quỳnh ngày ngày rong ruổi đi
khắp vùng giao lưu với các Chánh tổng khác,
cụ Cả làm dâu ngày ngày quần quật việc đồng
áng nhà cửa, quán xuyến, trông coi người làm
và đàn trâu lớn. Ba giờ sáng cụ Cả đã dậy xay
lúa giã gạo. Ngày cụ Tổng Quỳnh mang theo
người đàn bà đẹp về nhà thì đêm đó cụ Cả bỏ
nhà đi. Cụ Cả đã đến chân trời nào không ai
tìm thấy, năm người con ở lại lớn lên gắn với
việc buôn bán đàn trâu của gia đình. Sau này
ai cũng thành người giàu có và ai cũng đau
đáu đi tìm mẹ.
…Hoa đào nở kín sườn đồi, cả một vùng
hồng rực lên trong nắng sớm. Thoảng cơn gió
to, cánh hoa bị bứt xuống bay la đà. Mía
mười tám tuổi, đẹp như Bạch Tuyết trong cổ
tích, ngồi dưới gốc đào chờ mong chàng trai
của mình. Chàng là người đẹp trai nhất vùng
này. Tiếng vó ngựa khua tan sương sớm.
Chàng đánh xe chở hoa đào về phố cho
người ta chưng Tết. Chàng đã bế Mía về khi
cô lạnh cóng nằm trên ngôi mộ hoang ngày
nào. Mía Vốn dĩ không thuộc về lam lũ - ai
cũng bảo vậy, nhưng Mía tin đó là số phận.
Mía trải tấm bạt, ngả lưng xuống gốc đào, đầu
gối lên cái giỏ nan đựng đầy quả bông mới
hái. Mía bỏ cái mõ trâu ra giơ lên cao ngắm
nghía, mõ làm bằng miếng gỗ bóng nước thời
gian, gắn thêm ba cái lục lạc bằng bạc. Mía
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lúc lắc, âm thanh vang lên xa vắng như vọng
về từ ký ức thẳm sâu. Mẹ đã chạy theo Mía,
khoác lên cổ Mía cái mõ, vuốt má Mía và dặn:
“Con giữ lấy rồi còn về nhà”. Nhưng cuộc về
nhà của Mía chưa biết là khi nào. Ai cũng bảo,
sao Mía lại tự dưng bị lìa khỏi gia tộc vương
giả để ở với người đàn bà cô đơn, nghèo khó
nhất vùng trung du này. Nhưng Mía biết, dòng
sữa cô bú mớm từ còn nhỏ là của u Xoan.
Ngày vợ bé cụ Quỳnh đẻ sinh đôi hai cô con
gái sau ba bận con trai trước đó, u Xoan đã
đến làm vú nuôi. Vú muốn xin cụ Quỳnh bé
Mía về nuôi cho nhà có tiếng người, một hai
năm thì mang trả, bởi vú đã không may mất
con từ lúc nó mới sinh ra. Cụ Quỳnh đồng ý,
vậy là Mía theo u Xoan ra đi. Mẹ Mía thì khóc,
ngồi như hóa đá giữa chín đứa con vừa của
bà Cả vừa của mình. Nhưng không ai dám trái
lệnh cụ Quỳnh. Bé Mía cầm cái bánh nướng
theo u Xoan. Ở nhà Mía có tên Kiều Trang.
Mẹ giục Kiều Trang ôm mẹ và chị đi. Mía quay
lại ôm mẹ và áp người vào chị. Người chị toàn
mùi sữa. Cái mùi sữa thơm ngầy ngậy từ lúc
ba tuổi ấy đã theo Mía suốt đời. Mía phải quên
thân phận Kiều Trang về ở cùng u Xoan trên
một căn nhà sườn núi. Ngày ngày theo u đi
mót sắn, bắt cua. Mà rồi Mía quên thật, Mía
cứ nghĩ mình sinh ra là để lầm than như vậy.
Có buổi chiều Mía đi theo bà già buôn giầu vỏ
đến đứng trước cổng nhà cụ Quỳnh, nhìn thấy
cô gái trạc tuổi mình mặc bộ đồ lụa nô đùa.
Mía đứng chờ mẹ ra thì vào nhà, nhưng
không thấy, hầu như không ai còn nhận ra Mía
nữa. U Xoan đã kéo Mía về, rồi chuyển nhà
đi nơi mới, tận cái chợ ven sông. Hai mẹ con
bán nước chè, kẹo lạc cho người qua đò.
Người ta kể, lẽ ra vài năm bà vú phải mang
Mía về trả cho cụ Quỳnh, nhưng vú tham, nuôi
mãi, lại còn trốn đi xa. Đến lúc Mía mười sáu
tuổi mới đánh tiếng cho Mía trở về, cụ Quỳnh
giận, không nói nửa lời, vậy là vú không dám
quay lại nữa. Mẹ của Mía thì vẫn âm thầm
nhờ người đi tìm tung tích u Xoan.
Mía rung rung cái mõ, tiếng của nó gọi gió,
gọi nắng của xứ Đồng Ngải về ngay trên đầu.
Đàn trâu mấy trăm con của cha đi vòng quanh
các sườn đồi, bóng chiều rạp suống cho tiếng
mõ bay cao hơn, đi xa hơn. Lốc cốc lốc cốc…
tiếng mõ len qua vách đá, len qua những bức
tường nâu sẫm thời gian, bay trên đồi hoa đào,
mang theo bao ấm ức khổ cực đã qua. Tiếng
mõ bỗng du dương, khao khát, mê hoặc và trải
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dài, thật dài kéo theo vạt sương khổng lồ. Mía
và chàng trai của mình nằm trên thảm sương
ấy ngắm núi đồi. Mía đẹp, cô ý thức được mình
như thế, nhưng Mía sẽ không sống cuộc đời
của u Xoan. Nhiều đêm Mía thấy u Xoan lén
khóc, ngồi bên giường sờ lên khắp mặt mũi
thân thể Mía. Trong hình dung, Mía thấy mẹ đẻ
mình mặc váy lụa đỏ, ngồi bên thềm nhà thêu
thùa. Lụa đỏ trút xuống trước mắt cha Mía.
Cha mẹ Mía đã yêu nhau, tan vào trong tiếng
mõ đều đều.
Mía nghe thấy người ta kháo nhau ở cái
xứ Đồng Ngải hồi xưa đó, con cháu cụ Quỳnh
đề huề đông đúc, mẹ Cả đã trở về, tu tại gia
ngay cái chùa sau nhà. Mẹ Hai của Mía - mà
của cô bé Kiều Trang mới đúng thì đẹp nổi
tiếng, làm bà chủ của thương hiệu khăn thêu
tay. Đàn trâu đã không còn, cả nhà chuyển
qua kinh doanh buôn bán mật ong. Mía không
biết những cái mõ trâu đã đi đâu. Tiếng của
nó có khi còn lưu lạc trên cánh đồng rau ngải
mênh mông. Hay đêm đêm vẫn nối đuôi nhau
bay vòng quanh các ngọn đồi, hú tìm nhau,
kết lại thành khối vang vọng, làm nên những
câu chuyện ma huyền thoại.
Chàng xe ngựa đẹp trai của Mía là con trai
cả của gia tộc chuyên vận tải thuê bằng ngựa.
Chàng vạm vỡ, khỏe mạnh, khuôn mặt thanh
tú và giỏi thổi sáo. Tiếng sáo đã làm Mía thức
giấc, đêm ấy, Mía ngủ quên trên mộ hoang.
Chàng bế Mía về nhà, cho uống nước ấm, đắp
cho Mía tấm chăn chờ Mía tỉnh lại. Mía chỉ
nhớ, có tiếng sáo đã dìu Mía đi rất xa, đến tận
bến sông nơi u Xoan đã mất. Bến sông toàn
hoa bỉ ngạn, màu đỏ chói ngời đổ tràn mặt
nước. Mía thấy mình bước lên cầu Nại Hà bên
bến Vong Xuyên chuẩn bị uống bát canh quên
hết quá khứ của Mạnh Bà thì tiếng sáo giật lại,
tiếng sáo của người đàn ông đầy uy quyền đã
bế Mía lên, chạy một mạch ra khỏi bến sông,
bỉ ngạn hoa đỏ lùi xa một dặm dài. “Anh là ai?”.
“Vậy em là ai? Sao lại ngủ ở nơi kỳ lạ?”. “ Em
đi bắt cua”. “ Không thể tin nổi… Anh là người
ông trời sai xuống cứu em”… Chỉ nói có thế,
chàng trai biết thừa Mía đẹp, dù trên người là
bộ quần áo rách. Mía đưa anh chàng về bến
sông, kể lại gia cảnh. Rồi Mía đồng ý về làm
người ghi sổ sách cho nhà chàng. Mía ở một
mình trong căn nhà nhỏ cạnh vườn hoa đào.
U Xoan chỉ cho Mía học đến cấp hai, nhưng
trời phú cho Mía trí thông minh tuyệt vời, việc
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gì chỉ cần nhìn một lần là Mía làm được, sổ
sách tính toán sau vài tuần học việc Mía làm
chu đáo. Mía khéo tay, đan được những chiếc
áo len khăn len đẹp mê mẩn. Kia rồi, người
yêu đã đến, Mía ào xuống chân đồi, ôm chầm
lấy chàng trai của mình. Hai người nắm tay
nhau đi trong vườn đào. Xuân này, hoa nở
đẹp, sẽ chọn những cành già ủ nhiều sương
gió mang về thành phố bán. Mía ríu rít trò
chuyện, lâu lâu chàng trai lại bế bổng Mía lên
xoay tròn, hoa đào bay như mưa trên tóc
Mía... Và họ thành chồng vợ. Cả một vùng hoa
đào bạt ngàn là của riêng Mía, sau này là con
cháu Mía…
- Sao bà lại quyết về Đồng Ngải, bố mẹ
con bảo, muốn về lắm mà bà có cho về đâu?
- Ừ, hoa đào năm nay nở đẹp quá, bà
được sinh ra từ rừng hoa đào đấy, cụ Mía là
ai mấy đứa biết chưa? - Bà nói như trả lời cho
mình, chẳng để ý bọn tôi.
Tôi nhìn lên tấm ảnh cụ ngoại, hai cụ đều
đẹp như diễn viên. Chẳng lẽ? Tôi hỏi: “Thế cái
mõ trâu đâu bà?”. Bà run run chỉ tay lên cây
núc nác cuối vườn: “Không đứa nào để ý à?
Qua bố mày treo lên đấy hộ bà rồi, để nó kêu
vui tai”.
Bọn tôi không biết rằng, trong lòng bà
luôn nhớ thương Đồng Ngải, luôn muốn trở
về, nhất là nhiều năm trước bà đã đi theo mẹ
mình - cụ Mía về dự đám tang của cụ Tổng
Quỳnh và người đàn bà thêu nổi tiếng. Bà đã
thả vào lửa đốt cái thư mời trở về của người
anh trai, vì giận, vì tủi thân, vì mặc cảm… Câu
chuyện về Giàu và Nghèo của bà có ý cả. Mỗi
Tết bà đều sai các cô chú tôi mang gạo và
bánh chưng đi tặng cho những người khó
khăn hơn.
Ánh sáng tràn đến trên sân rêu. Hoa đào
rụng xuống tóc bà. Bà xổ mớ tóc bạc ra hong
gió, bà đẹp thật, giống y như bức ảnh cụ Mía
trên tường. Tôi đưa tay thấm giọt nước trên
khóe mắt bà. Mùa xuân chưa khi nào hạnh
phúc và rạng rỡ như bây giờ thì phải. Nó làm
bà trẻ lại, làm câu chuyện về xứ Đồng Ngải
của bà thổn thức và sống mãi trong lòng con
cháu. Tôi gối đầu lên đùi bà, xoãi dài hai chân,
nhắm mắt lại, bắt đầu nghe thấy tiếng mõ trâu
lốc lốc lốc cốc thật xa xăm dưới rừng đào.
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Người giữ hỒN theN
Xứ LạNg
Ghi chép của NGuyỄN Duy CHiếN

Được coi là “người điều khiển âm binh” ở miền biên ải Xứ Lạng, Nghệ nhân dân gian
Mỗ Thị Kịt, người dân tộc Nùng vừa tròn trăm tuổi đời, hơn tám mươi tuổi nghề truyền
dạy then cổ, nom cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn.
Người điều khiển âm binh miền biên ải
Đêm mừng thọ cụ Kịt, cả núi rừng Pác
Sào, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng
Sơn rộn ràng tiếng đàn tính, tiếng xóc nhạc
vang vọng đất trời. Trong lễ phục của thầy
Then, cụ Kịt lấy cây đàn tính, các ngón tay chỉ
lướt nhẹ trên phím đàn mà âm thanh như phát
ra như ma lực, réo rắt, thiết tha đưa mọi người
cùng trở về quá khứ xa xăm. Cách nay đã
hàng thế kỷ, cô bé Mỗ Thị Kịt được sinh ra
trong một gia đình đầm ấm, có bố là người
Nùng, mẹ người Tày. Họ đã lần lượt “về trời”
khi Kịt mới chỉ khoảng bảy, tám tuổi, Kịt được
anh trai nuôi nấng, chăm sóc nhưng một năm
sau đó, anh trai cũng mất tích trong một
chuyến đi buôn. Tuổi thơ lớn lên trong mất
mát, đau thương ấy đã giúp cô bé Kịt sớm
trưởng thành, tính cách mạnh mẽ, kiên cường
như cây hồi, cây quế giữa đại ngàn Bình Gia.
Ngừng đàn, cụ Mỗ Thị Kịt nheo mắt nhìn theo
làn khói hương lan tỏa rồi tâm sự cùng chúng
tôi: “Thời niên thiếu, tôi sống khá khép kín.
Nhưng mỗi lần đi hội xuân, tiếng hát sli, lượn
cứ nhẹ nhàng, thiết tha khiến tôi mê mẩn.
Nhất là những buổi được chứng kiến tiếng hát
của thầy mo, thầy tào làm lễ giải hạn, chuộc
hồn, sinh nhật lại càng cuốn hút tôi, tạo thành
sự đam mê mãnh liệt với văn hóa hát then.
Năm mười sáu tuổi, tôi tìm đến nhà thầy then
Triệu Thị Chứ ở xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia
xin học nghề”. Xinh đẹp, nết na, thông minh
sáng dạ, Mỗ Thị Kịt được thầy then Chứ rất
yêu quý, tận tâm truyền dạy và trao cả bí
quyết hành nghề. Sau mười năm miệt mài học
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Nghệ nhân dân gian Mỗ Thị Kịt

hỏi, Mỗ Thị Kịt trở thành con dâu thảo hiền
nhà thầy. Sau khi thầy then Chứ tạ thế, then
Kịt được kế nghiệp, trở thành “thủ lĩnh then”
của cả một vùng biên cương rộng lớn.
Là một “đệ tử” của then Kịt, Nghệ sĩ nhân
dân Triệu Thủy Tiên, Phó Chủ tịch Hội Bảo tồn
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dân ca tỉnh Lạng Sơn trải lòng:
“Ngón đàn của thầy Kịt như có ma
lực, không phải ai cũng học được.
Thầy Kịt thuộc lòng hàng vạn câu
then, có thể biểu diễn suốt ba ngày,
ba đêm liên tục. Tiêu biểu như
trong lễ “lẩu then” (hội then), lễ
“khao sluông” (lễ trưởng thành) của
người Tày, Nùng. Đặc biệt hàng
năm, vào dịp tết Nguyên đán, thầy
Kịt thường tổ chức “lẩu then” tại
nhà để gợi nhớ tổ tiên, đoàn kết
xóm làng. Mỗi dịp như vậy, bản
trên, xóm dưới lại kéo đến nghe hát
then, say sưa hết đêm này, qua
đêm khác. Khi còn khỏe, hễ gia
đình nào có lời mời làm then là thầy
lên đường, không quản ngại đường
xa, khó nhọc. Người ta quý mến
thầy Kịt không chỉ bởi giọng hát,
ngón đàn điêu luyện mà họ
ngưỡng mộ một cây đại thụ then có
tâm, có đức”. Tiếng đàn của then
Kịt là âm thanh của núi rừng, là
tiếng suối chảy thầm thì, là tiếng vó
ngựa phi dũng mãnh. Trên hai vạn
câu thơ Nôm Tày pha lời Việt, từng
chữ từng câu, từng chương đoạn
của hành trình then, thầy Kịt hát
không lẫn, không trùng, không bỏ
sót từ nào, giọng hát vẫn đầy nội
lực, đủ để thấy trí tuệ uyên thâm,
minh mẫn của cụ già trăm tuổi.
ЉTiến sĩ Hoàng Văn Páo, Chủ
tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh Lạng
Sơn nhận xét: “Then “ngự” trong
tâm hồn cụ rất mãnh liệt, cụ đã
được đón nhận nhiều danh hiệu
cao quý: Nghệ nhân ưu tú (năm
2015), Nghệ nhân nhân dân (năm
2019) và năm 2021 cụ được nhận
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn
hóa, Thể thao và Du lịch” vì đã có
nhiều cống hiến xuất sắc trong giữ
gìn và phát huy những giá trị di sản
văn hóa phi vật thể của dân tộc”.
Niềm vui đến với then Kịt,
nhân lễ mừng thọ một trăm tuổi,
cuốn sách “Người giữ hồn then Xứ
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Then Kịt và các con nhang, đệ tử
Lạng” do bà Nông Thị Phượng, con gái cụ, Chi hội trưởng
Chi hội Bảo tồn dân ca huyện Bình Gia đã cất công ghi
chép lại toàn bộ lời hát trong suốt hai mươi năm hành trình
then của Nghệ nhân nhân dân Mỗ Thị Kịt. Đây là một tác
phẩm công phu, giá trị, xứng là “kho báu then của người
Xứ Lạng”. Khi tôi ngỏ lời muốn mượn tên cuốn sách để
làm tựa đề bài viết của mình, bà Nông Thị Phượng vui vẻ
đồng ý và tặng tôi cuốn sách này với lời nhắn: “Mong rằng
đó là những tư liệu hữu ích cho việc nghiên cứu về văn
hóa truyền thống của người Tày cũng như các dân tộc
thiểu số Việt Nam”.
Hiện tại, cụ Kịt vẫn chăm chỉ khâu mũ tướng then cho
các học trò, tiếp tục dẫn dắt, truyền dạy nhiều đệ tử trở
thành thầy then, thầy tào giỏi. Danh sách học trò xin làm
con nuôi của cụ cũng nhiều lên theo năm tháng, đến nay
cụ đã có hàng trăm người con.
Một người con nuôi ngoại quốc của then Kịt nặng
lòng với văn hóa then
Hàng năm, ông Pierre Massei (sinh năm 1945,
thường gọi là Pie), sinh sống ở đảo Corse, nước Pháp
thường trở về Việt Nam, thăm quê mẹ tại huyện Bình Gia,
tỉnh Lạng Sơn để tìm hiểu về nguồn gốc nơi mình sinh ra
với nhiều điều chưa được khám phá. Mỗi lần như vậy Pie
lại đến ở nhà mẹ nuôi của mình là cụ Mỗ Thị Kịt.
“Ngày ấy, vào khoảng những năm cuối thập kỷ bốn
mươi của thế kỷ trước, thời thiếu nữ tôi và cô Hoàng Thị
Phượng, dân tộc Tày, cùng trang lứa sinh sống tại xã Tô
Hiệu. Cô Phượng là người xinh đẹp nhất làng, làn da
trắng như trứng gà bóc, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen
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dài đã làm xiêu lòng biết bao trai làng. Phượng hát sli rất
tốt, chị hay dạy cho tôi những điệu hát cổ, chỉ cho việc
đan áo len. Thế rồi, Phượng lọt vào mắt xanh của quan
cai quản đồn Bình Gia tên là Massei người Pháp. Hai
người yêu rồi lấy nhau, sinh liền hai người con trai, trong
đó có Pie” - Cụ Kịt nhớ lại.
Ông Nông Ngọc Tăng, nguyên Chủ tịch UBND huyện
Bình Gia góp thêm chuyện: “Khoảng cuối tháng 4 năm
1945, sau khi cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn thành công, giặc
Pháp chạy khỏi Bình Gia, trong đó có ông Massei cùng
vợ con. Năm 1950 với những biến cố của lịch sử, gia đình
ông Massei quyết định trở về Pháp, khi đó Pie mới năm
tuổi. Đến năm 1992, sau khi mẹ mất được sáu năm tại
đảo Corse , Pháp, Pie tìm mọi cách trở về thăm quê ngoại
ở Bình Gia. Nghe lời mẹ dặn, Pie đến thắp hương, tu bổ
mộ phần của tổ tiên, ông bà và sắm lễ nhận thầy then Mỗ
Thị Kịt làm mẹ nuôi, xin học những phong tục, tập quán
của quê hương”.Љ
Cụ Mỗ Thị Kịt nhận xét: “Pie rất chăm chú lắng nghe,
ghi chép đầy đủ trình tự sinh hoạt, diễn tiến của then. Cậu
ấy thương mẹ mình, yêu quý mảnh đất Việt Nam. Bản
thân Pie mang trong mình dòng máu Việt, từ tính cách,
suy nghĩ, tấm lòng đến gương mặt, mái tóc đen và luôn
hướng về tâm linh người Tày”. Theo cụ Kịt, đến nay, Pie
đã về thăm quê ngoại gần mười lần. Trong đó, năm 2015,
vợ chồng người con nuôi ngoại quốc này đã về Bình Gia
dự đám cưới cháu ngoại của cụ Kịt. Pie xăng xái làm tất
cả mọi thứ từ làm nương, nấu cơm và học then.
Năm 2010, Pie nhờ mẹ nuôi Mỗ Thị Kịt bốc cho một
nắm đất cùng chút gạo nương của xã Tô Hiệu và làm

Vợ chồng Pie trở về thăm quê ngoại ở Bình Gia, Lạng Sơn
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lễ “yểm” để mang về đặt móng
xây nhà mới ở đảo Corse. Ngôi
nhà hướng ra mặt biển, lưng tựa
vào núi và mô phỏng theo kiểu
dáng nhà sàn người Tày Bình
Gia. Nặng lòng với quê mẹ, trước
mỗi lần đến với Việt Nam, Pie
thường vận động gia đình, bạn
bè ủng hộ, trợ giúp cho một số cơ
sở, bà con dân tộc ở Lạng Sơn
có hoàn cảnh khó khăn, thiếu
thốn. Năm 1996, bạn bè của Pie
tặng cho bệnh viện huyện Bình
Gia 1 xe con, 1 xe cứu thương,
25 gường i-nốc, 4 lồng ấp trẻ sơ
sinh cùng nhiều máy móc, thiết bị
hiện đại, tổng trị giá trên 2 tỷ
đồng. Năm 2021, do đại dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp,
không thể đến tận nơi tham dự
thượng thọ mẹ nuôi Mỗ Thị Kịt,
Pie đã gửi quà cùng bức thư
thắm thiết: “Con rất buồn và đáng
tiếc vì không thể làm nhiệm vụ là
có mặt để chúc mừng sinh nhật
lần thứ một trăm của mẹ. Con
nghĩ rằng đây sẽ là một buổi lễ
lớn và đại diện cho nét đẹp văn
hoá dân tộc Tày. Con muốn nói
với mẹ rằng con vẫn thường nghĩ
đến mẹ cũng như những người
con, cháu của mẹ ở Bình Gia,
những người đã tiếp nhận chúng
con và giúp đỡ để con trở về quê
mẹ…”.
Đêm ngày 13 tháng 12 năm
2021 (tức ngày 10 tháng 11 năm
Tân Sửu), những ngôi sao li ti lặng
lẽ sáng rực trên nền trời đêm xanh
thẫm. Khoảng lặng trong ngôi nhà
của then Kịt gần không có vì các
con nhang, đệ tử cùng người thầy
vĩ đại của họ đã làm nên một bữa
tiệc then say mê, cuốn hút, rộn
ràng mừng thượng thọ cũng như
chào đón mùa xuân mới.
(Ảnh trong bài do tác giả bài viết
cung cấp)
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Người LÀm ĐÀN tÍNh
ÐẶNG KHÁNH CHi

“T

Nhạc sĩ Vi Tơ

Ảnh: KHÁNH CHI

ôi luôn muốn làm ra được những chiếc
đàn mà vừa nhìn người ta đã thấy thích,
vì vậy hơn hai mươi năm qua tôi vừa
chế tác vừa tìm cách cải tiến để tạo ra được
những cây đàn không chỉ cho ra âm thanh với
chất lượng cao nhất mà còn phải có hình thức
đẹp nhất”.
Sinh ra ở một trong những cái nôi của Then,
thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng
Sơn, nhạc sĩ Vi Tơ (nguyên là Phó Chủ tịch Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn) luôn mang
trong mình tình yêu sâu sắc với tiếng đàn tính
tẩu, những câu hát then, điệu sli, điệu lượn. Vì
thế, ông đã quyết tâm và thi đậu hệ Trung cấp,
Khoa Âm nhạc Dân tộc, Trường Âm nhạc Việt
Nam (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

48

Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Ðoàn Văn
công tỉnh Lạng Sơn, bắt đầu bằng trình diễn sáo
trúc và được giao thêm nhiệm vụ thẩm âm từng
cây đàn tính cho các nghệ sĩ biểu diễn. Rồi
không biết từ bao giờ, niềm đam mê tìm hiểu về
cây đàn tính dấy lên trong ông. Sau này, ông
chuyển sang công tác tại Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh Lạng Sơn, không còn trực tiếp biểu
biễn trên sân khấu nữa, ông càng có thêm thời
gian nghiên cứu về cây đàn tính.
Khi trò chuyện với chúng tôi, người nghệ sĩ
không những chia sẻ về công việc làm đàn mà
còn nói về tâm huyết và mong mỏi của ông dành
cho những thế hệ trẻ đã có trong mình ít nhiều
tình yêu dành cho âm nhạc, dành cho văn hóa
dân tộc và dành cho đàn tính.
Nhạc sĩ Vi Tơ chính thức thực hiện ý tưởng
chế tác đàn khi nghỉ hưu vào năm 2000. Ông kể
rằng, trước đây để tìm được một cây đàn tính là
vô cùng khó khăn, ông phải lặn lội khắp các tỉnh
miền Bắc để tìm mua, nhưng nhiều khi chẳng
tìm được người có sẵn đàn để bán cho ông.
Chính vì thế, ông quyết tâm tự mình nghiêu cứu
một mẫu đàn tính của nghệ nhân Cao Bằng để
hiểu về cấu trúc, chất liệu, âm thanh của đàn
tính. Thuần thục về tay nghề, nắm vững những
kiến thức quan trọng, ông đã tạo ra những cây
đàn với đặc trưng của riêng mình.
Khi được hỏi về các công đoạn làm đàn,
người nghệ sĩ vô cùng hào hứng. Ông bày đồ
nghề ra chiếc bàn nhỏ, cầm lên từng bộ phận
của đàn và giới thiệu cho chúng tôi.
Ông bảo, trong cây đàn tính thì bộ phận
quan trong nhất là bầu đàn. Bầu đàn, làm từ quả
bầu già, nhưng không phải quả bầu tự nhiên
nào cũng đủ tiêu chuẩn. Ban đầu ông đi mua
bầu, sau ông thấy muốn chủ động được nguồn
bầu chất lượng thì phải tự tay trồng, chăm sóc
và thu hoạch, chế tác. Nghĩ là làm, ông đi xin
giống loại bầu mà ông thấy ưng ý nhất, rồi sẵn
vườn nhà, ông dành riêng ra một mảnh để bắc
giàn trồng bầu. Công việc trồng bầu bắt đầu từ
độ Giêng, Hai. Vườn rộng, giàn rộng, cao và
thoáng thì bầu mới sai quả. Chăm bầu cũng
phải có bí quyết và kinh nghiệm riêng, để có
được những quả bầu tròn đều, độ lớn vừa phải,
không bị nám, vỏ không được quá mỏng hoặc
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quá dày. Khi bầu chín, cuống vừa khô thì phải
hái ngay, tránh để quả bầu bị rơi, vỡ. Bầu hái
về, treo lên gác bếp đến mùa hè hoặc mùa thu,
khi vỏ bầu đã đủ độ khô, mới bắt tay vào chế
tác, như thế thì cây đàn khi hoàn chỉnh mới có
được âm thanh hay nhất và chuẩn nhất. Rồi
mùa sau, lại chọn hạt giống từ những quả bầu
đẹp đẽ nhất, vừa ý nhất để ươm trồng.
Ông cười sảng khoái: “Bí quyết trồng bầu,
thu hoạch bầu của tôi, chỉ đơn giản thế thôi”. Chỉ
đơn giản thế thôi, nhưng tôi biết ông đã quẩn
quanh bên những cây bầu, những quả bầu của
mình từ đầu năm cho tới cuối năm, từ năm này
qua năm khác.

Không gian sân nhà là nơi nhạc sĩ Vi Tơ làm ra
những cây đàn tính

Ảnh: ĐINH VĂN TƯỞNG

Bên cạnh bầu đàn, ông Vi Tơ cho biết, làm
đàn kì công nhất ở phần cần đàn vì làm bộ phận
này mất rất nhiều thời gian, những người tay
nghề còn non sẽ không bao giờ làm nổi. Cần
đàn, nếu được làm bằng gỗ măn sẽ có đường
vân gỗ rất đẹp. Làm đàn, phải tính toán đến sự
tương đồng giữa độ lớn của bầu đàn với độ dài
của cần đàn, như thế mới đảm bảo được chất
lượng âm thanh và sự cân đối, hài hòa về hình
thức của cây đàn. Người nghệ nhân ấy đã nắm
trong tay tất cả những kiến thức, kĩ năng để thỏa
sức sáng tạo hay như ông vẫn nói là “phá
phách” cây đàn tính. Ông có thừa đam mê và
tình yêu cho cây đàn, cộng thêm năng khiếu âm
nhạc bẩm sinh. Nhưng ông vẫn luôn tìm kiếm
một điều: một người để truyền nghề.
Nghề làm đàn tính, đòi hỏi sự chuyên tâm,
tỉ mỉ vì mọi công đoạn đều làm thủ công, nhất là
cần đàn. Phải ba đến bốn ngày miệt mài mới
cho ra đời được một cây đàn ưng ý. Mỗi năm
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ông Vi Tơ cung cấp cho thị trường từ ba mươi
đến bốn mươi cây đàn tính, phụ thuộc vào nhu
cầu của khách hàng. Mà đàn của ông chủ yếu
được những nghệ sĩ Then thực thụ - những Bà
Then, những người hành lễ Then theo nghi lễ
truyền thống dân tộc Tày trong và ngoài tỉnh tin
cậy, tìm đến đặt hàng. Chính vì vậy mà cây đàn
tính của ông, bên cạnh sự vượt trội về chất
lượng âm thanh, còn có những điểm đặc biệt,
từ màu sơn đỏ của bầu đàn, thân đàn, đến
những họa tiết đầu rồng trên cần đàn, hoặc theo
thế phi (bay) hoặc theo thế phục (nằm). Ông nói,
màu sắc, hình thức của cây đàn có tác động
không nhỏ đến tâm lý, cảm xúc của người chơi
đàn, nên ông muốn đem đến cho họ cảm giác
thăng hoa, phiêu diêu nhất trong mỗi nghi lễ hay
mỗi cuộc trình diễn Then. Giá thành của mỗi cây
đàn then từ hơn một triệu đồng tới gần hai triệu
đồng, tùy theo mức độ cần gấp của người đặt.
Theo ông, nguồn thu này đối với ông không
quan trọng bằng việc ông được thỏa niềm đam
mê sáng tạo với cây đàn then của người Tày,
Nùng quê mình.
“Thế hệ trẻ bây giờ ít khi nghĩ đến việc bảo
vệ truyền thống lắm. Ngay trong gia đình tôi
cũng vậy, con trai con gái tôi không ai đam mê
làm đàn như tôi cả. Vậy vốn kiến thức tôi tích
lũy bấy lâu nay biết truyền cho ai?”, giọng ông
chùng xuống. Ông nói thêm “Ðàn tính gắn với
tâm linh. Người hành nghề tâm linh không có
cây đàn tính không làm được vì đàn tính liên
quan chặt chẽ với sóc nhạc. Hát then mà không
có tiếng đàn đệm thì không thể gọi là hát then.
Vậy mà ngày nay người ta chủ yếu chỉ muốn
mang đàn đi biểu diễn cho các cuộc thi, làm cho
đàn phát ra âm thanh là được rồi. Ít người thực
sự muốn học và đánh được đàn lắm.”
Trong từng lời nói của ông, tôi cảm nhận
được tâm huyết của người nghệ sĩ. Cách ông
nâng niu từng bộ phận của cây đàn, cách ông
giới thiệu tỉ mỉ về chế tác, cách ông tự hào nhìn
về phía vườn bầu tự trồng làm tôi vô cùng cảm
động. Và điều đánh gục cảm xúc của tôi là tiếng
thở dài cùng cái mỉm cười đượm buồn của ông
khi nhắc đến tương lai của việc chế tác. Ông chỉ
mong giới trẻ hãy yêu văn hóa dân tộc trước đã
rồi hãy yêu tới những điều xa xôi ngoài kia.
Ông hy vọng những người trẻ ở địa phương
có cái nhìn đúng hơn về cây đàn tính từ đó biết
trân trọng những giá trị truyền thống, văn hóa
dân gian. Ðiều ông mong mỏi nhất có lẽ là một
ngày nào đó, sẽ có người tìm tới ông, xin ông
truyền lại nghề làm đàn tính cho mình./.Љ
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ang Dơi (thôn Kha Hạ, xã Vũ Lễ, huyện
Bắc Sơn) là một trong những di tích điển
hình của văn hóa Bắc Sơn. Kết quả phân
tích carbon phóng xạ cho biết di tích có niên đại
khoảng 11.000 ± 200 năm cách ngày nay. Nằm
trong sơn khối Bắc Sơn nơi có những điều kiện
thuận lợi cho việc cư trú, sinh sống của con
người thời nguyên thủy, trải qua nhiều thời kỳ
đây là nơi in đậm dấu tích của người tiền sử.
Nằm ở Tây Nam sơn khối đá vôi Bắc Sơn,
tiếp giáp với huyện Võ Nhai của tỉnh Thái
Nguyên, cách thị trấn Bắc Sơn khoảng 30 km
Hang Dơi là một hang động mang nhiều đặc
điểm chung của các di tích văn hóa Bắc Sơn,
rất thích hợp với cuộc sống săn bắn, hái lượm
của người tiền sử. Hang có cửa chính quay về
hướng Tây Nam, trần cao khoảng 15m, rộng
16m, nhìn thẳng xuống thung lũng Kha Hạ, tạo
nên một không gian mát mẻ về mùa hè, ấm áp
về mùa đông. Trước cửa hang có một khe suối
hẹp, là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt, thức
ăn; cung cấp đá cuội để chế tác công cụ lao
động cho con người. Lòng hang khá bằng
phẳng, rộng rãi, thoáng đãng, phía ngoài rộng
khoảng 100 m2, có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu
rọi, phía trong nhỏ và tối hơn. Chính vì vậy, hang
Dơi đã được người tiền sử lựa chọn, trở thành
“ngôi nhà thiên nhiên” lý tưởng của họ qua nhiều
giai đoạn phát triển trong thời đại đá chủ yếu là
văn hóa Bắc Sơn. Các nhà khảo cổ học cho
rằng Hang Dơi là một di chỉ phức hợp vừa là nơi
sinh sống, “xưởng” chế tác công cụ, vừa là nơi
chôn cất người chết của người tiền sử Bắc Sơn.
Năm 1983, trong đợt nghiên cứu khảo sát
thực địa ở vùng sơn khối Bắc Sơn, các nhà
khảo cổ Hà Hữu Nga, Trần Đạt (Viện Khảo cổ
học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)
đã phát hiện ra di tích Hang Dơi. Với 1m2 đào
thám sát, họ đã nhận định đây là một di chỉ
khảo cổ “rất có triển vọng khai quật”. Được sự
đồng ý của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Viện khảo cổ
học đã chủ trì phối hợp với tỉnh Lạng Sơn tiến
hành khai quật di chỉ này. Thực hiện chương
trình là ba cán bộ của viện trong đó có nhà
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Những chiếc “Dấu Bắc Sơn” phát hiện trong lần
khai quật lần thứ nhất
khảo cổ học Nguyễn Gia Đối hiện đang là tiến
sĩ viện trưởng Viện Khảo cổ học, trưởng đoàn
là đồng chí Bùi Vinh. Tham gia chương trình
còn có cán bộ phòng Bảo tồn Bảo tàng (Sở
Văn hóa Thông tin Lạng Sơn), phòng văn hóa
huyện Bắc Sơn... công việc được tiến hành từ
đầu tháng 12 năm 1984, kết thúc vào ngày
1/1/1985. Mục đích chính đặt ra cho cuộc khai
quật này là tìm kiếm bằng chứng về nền nông
nghiệp sớm ở di chỉ này.
Sau gần một tháng, với ba hố khai quật có
tổng diện tích 36m2 ở khu vực gần cửa hang,
các nhà khảo cổ học đã tìm thấy rất nhiều dấu
tích của người tiền sử trong tầng văn hóa dày
từ 40cm đến 140cm. Tại đây, đã tìm thấy 6 di
tích mộ táng chôn cất người chết, di tích bếp
lửa cùng những di vật bị nung cháy, di vật đá,
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di cốt động vật... kết quả phân loại cho thấy di
vật đá ở Hang Dơi có kiểu dáng, loại hình rất
phong phú được tạo bởi kỹ thuật ghè cuội và tu
chỉnh mảnh tước. Đó là những chiếc rìu mài
hạn chế, công cụ ghè đẽo (hình chữ nhật, hình
đĩa, hình hạnh nhân, hình quạt, hình mu rùa...),
bàn mài, chày nghiền, hòn ghè... đặc biệt là sự
hiện diện của 108 chiếc “dấu Bắc Sơn” có tính
chất “chỉ thị” cho niên đại của di tích này. Cùng
với đó là các viên thổ hoàng (đất đỏ) thường
dùng để bôi lên thi thể người chết trước khi mai
táng hoặc trang trí cho đồ gốm. Đồ trang sức
tìm được ở Hang Dơi gồm một viên sa thạch
đục lỗ, 8 mảnh vỏ nhuyễn thể có hình tròn mài
nhẵn bóng. Dấu tích “xưởng” chế tác công cụ
thể hiện qua các mảnh tước được tách ra trong
quá trình ghè đẽo, phác vật rìu, phế liệu đá... ở
lớp trên của tầng văn hóa Bắc Sơn là những di
vật thuộc giai đoạn Hậu kỳ đá mới gồm 1 chiếc
rìu có vai, 1 chiếc rìu tứ giác nhẵn bóng toàn
thân, 11 mảnh gốm thô ở lớp này được coi là
loại gốm sớm nhất trong các di tích khảo cổ ở
nước ta... đó là những di vật rất có giá trị minh
chứng cho đời sống vật chất, tinh thần và nghi
thức mai táng cổ của người tiền sử thời kỳ văn
hóa Bắc Sơn. Các di vật trên đây hiện đang
được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh và
Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn. Khép lại quá
trình khai quật, các nhà khảo cổ học đã nhận
định đây là một di tích rất quan trọng, cần được
tiếp tục nghiên cứu, khai quật để truy tìm nguồn
gốc, xác định mối liên hệ của văn hóa Bắc Sơn
với các văn hóa, thời kỳ phát triển khác. Nhất
là các di tích có niên đại sớm hơn ở Thần Sa
(Võ Nhai, Thái Nguyên) như Thắm Choong, Nà
Ngùn, đặc biệt là Ngườm một di tích nổi tiếng
với kỹ nghệ chế tạo công cụ mảnh tước thời
Hậu kỳ đá cũ, thường được gọi bằng thuật ngữ
“kỹ nghệ Ngườm”. Bởi họ đã sớm nhận ra lớp
dưới của Hang Dơi (thường gọi là giai đoạn
“tiền Bắc Sơn”) có nhiều nét tương đồng với lớp
trên của Ngườm.
Nhiều năm sau cuộc khai quật đó, Hang Dơi
vẫn luôn là đối tượng nghiên cứu của các nhà
khảo cổ học Việt Nam. Những vấn đề về di tích
Hang Dơi như niên đại, đặc trưng di tích, di vật,
kỹ thuật chế tác công cụ lao động, môi trường
sống của người Bắc Sơn... đã dần được sáng
tỏ trong các công trình, bài viết nghiên cứu quan
trọng của các tác giả Hà Hữu Nga, Bùi Vinh,
Nguyễn Gia Đối, Nguyễn Khắc Sử, Trình Năng
Chung, Vũ Thế Long, Trần Đạt (Viện khảo cổ
học), Nguyễn Cường (Bảo tàng Lịch sử Quốc
gia Việt Nam)... trong đó PGS TS Trình Năng
Chung đã đặt vấn đề truy tìm nguồn gốc của văn
hóa Bắc Sơn trong kỹ nghệ Ngườm trên cơ sở
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Khai quật Hang Dơi lần thứ nhất năm 1984
nghiên cứu sự tương đồng giữa công cụ mảnh
tước ở Hang Dơi và Ngườm.TS Hà Hữu Nga
gợi mở hướng nghiên cứu “Ý tưởng đi tìm niên
đại khởi đầu cho văn hóa Bắc Sơn khoảng
17.000 năm đến 1800 năm là một công việc táo
bạo và rất đáng làm, bởi có như vậy chúng ta
mới lấp đầy khoảng trống mênh mông từ
Ngườm (khoảng trên dưới 20.000 năm) đến Bắc
Sơn sớm”(1).
Là một người có nhiều năm nghiên cứu
khảo sát, tham gia khai quật khảo cổ ở vùng Võ
Nhai (Thái Nguyên) nơi tiếp giáp, “liền khoảnh”
với Lạng Sơn, TS Phạm Thanh Sơn đã rất chú
ý đến di chỉ Hang Dơi cùng những vấn đề gợi
mở từ lần khai quật thứ nhất, những kết quả
nghiên cứu của các nhà khoa học tiền bối. Chọn
đề tài nghiên cứu cấp viện “Khai quật Hang Dơi,
xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”, nhà
khảo cổ học trẻ hướng mục tiêu nghiên cứu về
giai đoạn “tiền Bắc Sơn” nằm ở lớp dưới của
Hang Dơi. TS Phạm Thanh Sơn cho biết, qua
đề tài nghiên cứu này, anh mong muốn góp
phần làm sáng tỏ niên đại sớm của văn hóa Bắc
Sơn; nguồn gốc, quá trình phát triển từ kỹ nghệ
Ngườm tới văn hóa Bắc Sơn ở Đông Nam Á.
Bên cạnh đó cũng tập trung nghiên cứu các di
tích động vật ở đây để tìm hiểu nguồn thức ăn
gắn với điều kiện môi trường mà các cư dân cổ
đã phải đối mặt trong thời điểm đó. Trước khi
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vào Bắc Sơn khai quật, TS Phạm
Thanh Sơn đã có nhiều ngày
nghiên cứu, chỉnh lý hiện vật đá
Hang Dơi tại Bảo tàng tỉnh. Đặc
biệt là những công cụ mảnh tước
của sưu tập này.
Những ngày cuối tháng 10,
đầu tháng 11 năm 2021, TS
Phạm Thanh Sơn đã cùng đồng
nghiệp và cán bộ Bảo tàng tỉnh về
Bắc Sơn để khai quật lần thứ 2 di
chỉ Hang Dơi. Tại đây, nhóm khai
quật đã chú trọng nghiên cứu sâu
về địa tầng, các lớp văn hóa và di
vật tìm được ở đó để xác định
quá trình phát triển của di tích. Từ
đó, đã tìm thấy những dấu tích
của hoạt động của người tiền sử
Bắc Sơn như di tích mộ táng trẻ
em, đồ gốm, “dấu Bắc Sơn”,
mảnh tước và công cụ mảnh
tước, di cốt động vật, vỏ nhuyễn
thể... tuy diện tích khai quật nhỏ,
số lượng không nhiều (khoảng
500 hiện vật) nhưng kết quả
nghiên cứu địa tầng, phân bố di
vật lần này là rất quan trọng. Đặc
biệt ở lần khai quật thứ nhất, các
nhà khảo cổ xác định giữa lớp
trên (tầng văn hóa Bắc Sơn) và
lớp dưới (chứa các công cụ ghè
thô và mảnh tước) là một lớp vô
sinh nghĩa là không có dấu tích
hoạt động của con người ở giai
đoạn đó, nhưng ở lần khai quật
này đã tìm thấy di vật chứng tỏ
giữa hai lớp này không phải tầng
vô sinh mà là sự phát triển liên
tục. Đó chính là thành tựu quan
trọng của đợt khai quật này. Kết
quả khai quật di chỉ Hang Dơi đã
được nhóm khai quật trình bày tại
cuộc họp báo ngày 6/11/2021 tổ
chức tại Bảo tàng tỉnh và công bố
tại Hội nghị thông báo khảo cổ
“Những phát hiện mới về khảo cổ
học năm 2021” do Viện Khảo cổ
học tổ chức tại thành phố Ninh
Bình trong hai ngày 30/11 và
1/12/2021 vừa qua. Các di vật
trên đây đã và đang được nghiên
cứu, kết hợp phân tích mẫu để
xác định niên đại và làm sáng tỏ
các vấn đề đã được đặt ra trong
nhiệm vụ của đề tài.
Những kết quả nghiên cứu
về Hang Dơi qua hai lần khai
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Khai quật Hang Dơi lần 2 năm 2021
quật là bằng chứng sinh động về sự tồn tại, phát triển của loài
người trên vùng đất Lạng Sơn nói riêng và ở Việt Nam nói
chung. Đồng thời tiếp tục khẳng định tiềm năng, triển vọng
nghiên cứu khảo cổ học dồi dào của tỉnh.
Lạng Sơn là một trong những địa bàn phân bố quan trọng
của khảo cổ học Việt Nam. Đặc biệt là sự có mặt của các di tích
cổ sinh, di tích thuộc thời đại đá mới gắn với hai nền văn hóa tiền
sử nổi tiếng: văn hóa Bắc Sơn và văn hóa Mai Pha. Trong những
năm gần đây, các nhà khoa học quốc tế Pháp, Úc, Nga... đã
thường xuyên đến Lạng Sơn nghiên cứu về các di tích cổ sinh(2),
rất ít chương trình nghiên cứu riêng về thời đại đá. Kết quả khai
quật khảo cổ tại Hang Dơi sau 37 năm vừa qua cùng những tâm
huyết của TS Phạm Thanh Sơn đã mở ra những triển vọng mới
cho công tác nghiên cứu khảo cổ về thời đại đá ở Lạng Sơn.
Đồng chí Nông Đức Kiên, Giám đốc Bảo tàng tỉnh cho biết: “Lạng
Sơn là tỉnh có nhiều tiềm năng, triển vọng nghiên cứu về khảo cổ
học. Trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh sẽ tăng cường phối hợp
với Viện Khảo cổ học mở rộng phạm vi nghiên cứu tại các huyện
Đình Lập, Cao Lộc, Chi Lăng... qua đó tiếp tục xác định niên đại
sớm hơn của văn hóa Bắc Sơn, đồng thời từng bước khẳng định
mối quan hệ giữa văn hóa Bắc Sơn và Ngườm”.
Di tích khảo cổ học là nguồn tài nguyên quan trọng để phát
triển du lịch, là công cụ hữu hiệu để giáo dục truyền thống lịch
sử, văn hóa cho các tầng lớp Nhân dân. Những kết quả nghiên
cứu về khảo cổ học sẽ góp phần làm sáng rõ cội nguồn, bản
sắc của dân tộc Việt Nam, để văn hóa tr\uyền thống dân tộc
của Lạng Sơn ngày càng tỏa sáng.

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

1 “Văn hóa Bắc Sơn” - Hà Hữu Nga, Nxb Khoa học xã hội - 2001
2. Thời kỳ cổ sinh là thời kỳ trước khi xuất hiện loài người.
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Người khai mở giao thương

BiÊN giỚi LạNg sƠN

D

òng họ Thân ở
làng Yên Ninh và
dòng họ Thân ở
làng Như Thiết, huyện
Yên Dũng xưa, nay cả hai
đều thuộc huyện Việt
Yên, tỉnh Bắc Giang.
Dòng họ Thân ở đây đã
có những đóng góp rất
quan trọng, vào việc bảo
vệ và phát triển đất nước.
Họ Thân, làng Yên
Ninh có công mở mang
học vấn cung cấp nhiều
hiền tài cho đất nước.
Thời nhà Lê, làng Yên
Ninh có đến 10 tiến sĩ, tiêu
biểu là gia đình cụ Thân
Nhân Trung có 4 tiến sĩ,
một gia đình mà cả ông,
cha, con, cháu đều đỗ tiến
sĩ. Ngày nay ở Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội vẫn
còn bia đá số 1484 và
1487, trong bia đó, Tiến sĩ
Thân Nhân Trung đã viết
những câu bất hủ. “Hiền
tài là nguyên khí quốc
gia, nguyên khí thịnh thì
đất nước mạnh và càng
lớn lao, nguyên khí suy
thì thế nước yếu, mà
càng xuống thấp. Bởi
vậy các bậc vua tài giỏi
đời xưa, chẳng có đời
nào lại không chăm lo
nuôi dưỡng và đào tạo
nhân tài bồi đắp thêm
nguyên khí”.
Văn nghệ

ĐÀO NGỌC Du

Hội Đền Tả Phủ - Kỳ Lừa

Ảnh: ĐINH VĂN TƯỞNG

Họ Thân ở làng Như Thiết, huyện Yên Dũng xưa, nay là làng
Như Thiết xã Hồng Thái, huyện Việt Yên có Tả Đô đốc, Hán quận
công Thân Công Tài, là người dân tộc Tày có ý kiến cho rằng ông
thuộc dòng họ Thân của Thân Thừa Quý người gốc Lạng Sơn.
Khi với vai trò là một võ quan, một vị tướng, được triều đình
giao cho trấn giữ biên giới Lạng Sơn với Trung Quốc, ông đã chăm
lo cho lực lượng quân sự, củng cố quốc phòng, bảo vệ biên giới
an ninh, toàn vẹn.
Khi với vai trò là một quan chức dưới triều Lê Trung Hưng, với
các chức: “Trí Nội thị Thư tả”, “Đề đốc”, cai trị cả một vùng rộng
lớn của đất nước là Kinh Bắc, Thái Nguyên, Lạng Sơn, ông là một
quan chức mẫn cán, thanh liêm, đức độ. Trong những năm làm
quan trông coi các vùng đất này, ông luôn có mặt và gắn bó với
vùng đất Lạng Sơn, đặc biệt là vùng biên giới Trung Quốc, một
vùng rừng núi nghèo, kém phát triển.
Sau nhiều năm tìm hiểu, quan sát, suy nghĩ, tính toán một cách
kỹ lưỡng, ông đã bàn với Vũ Quận công Vi Đức Thắng, một ông
quan người địa phương cùng đứng ra mở chợ Kỳ Lừa, để dân hai
bên biên giới qua lại giao lưu, buôn bán, thương nhân Trung Quốc
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đưa sang các sản phẩm thủ công thiết yếu,
những sản vật nông, thủy sản của Việt Nam
được các thương nhân Trung Quốc mua về.
Chẳng bao lâu chợ Kỳ Lừa đã trở thành một
trung tâm buôn bán tấp nập, nơi trao đổi hàng
hóa lớn nhất vùng. Ông còn là người vận
động, huy động nhân dân vùng Lạng Sơn san
đồi, bạt núi mở ra bảy con đường, thành lập
ra bảy phường hội cho các dân tộc trong vùng
làm ăn buôn bán ngày càng phát triển, nhân
dân biên giới hai bên khâm phục ông, cảm ơn
ông đã tôn ông là: “Sư phụ và là Lưỡng quốc
khách nhân”.
Ở trong sách: “Đại Nam dư địa chí ước
biên” thấy đã viết những dòng ghi nhận công
lao của Thân Công Tài như sau: “Quan trấn
thủ nhà Lê là Tả Đô đốc, Hán quận công coi
dân có đức, có công dựng chợ, mở phố,
người sau nhớ ơn lập đền thờ ông. Nên có
câu: “Kỳ Lừa có đền Tả Phủ, nhờ Hán quận
công, lập phố ngày xưa…” “Phố chợ Kỳ Lừa
ở xã Vĩnh Trại, châu Thoát Lãng, chợ thông
Nam, Bắc; khắp nơi dân buôn dồn về, là chợ
lớn của cả tỉnh”.
Công lao của Thân Công Tài còn được
ghi trên bia đá dựng năm 1683 ở đền Tả Phủ
và ghi trên đôi câu đối cũng treo, tại đền Tả
Phủ như sau:
Lịch sử lưu danh tuyên hậu thế
Thương trường khai vị Hán quận công
Nghĩa là:
Lịch sử lưu danh truyền muôn thủa
Mở chợ gây dựng thương trường là
Hán quận công
Ông không chỉ là một võ tướng có tài thao
lược trông coi cả một vùng biên giới rộng lớn,
vô cùng quan trọng của tỉnh Lạng Sơn, luôn
bình yên, toàn vẹn, mà ông còn là một quan
chức có uy tín, có tài giao tiếp, xây dựng mối
bang giao giữa nhân dân hai bên biên giới
Việt Nam và Trung Quốc. Biến vùng biên giới
hai nước thành vùng giao thương buôn bán,
đôi bên cùng phát triển.
Khi ông qua đời, thương nhân hai bên đã
cùng lập đền thờ ông, gọi là đền thờ Tả Phủ
linh từ (Phủ của quan Tả Đô đốc) đền được
xây dựng trên khu đất đẹp thuộc thành phố
Lạng Sơn ngày nay. Trong đền còn có bia đá,
dựng năm 1683, vinh danh ông là: “Tôn sư
phụ” (bậc thầy và cha tôn quý). Tại thành phố
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Lạng Sơn hiện nay không chỉ có phố Kỳ Lừa
mà còn có phố Thân Công Tài.
Thân Công Tài mất ngày 11 tháng 8 (âm
lịch) năm 1683, hưởng thọ 64 tuổi. Phần mộ
của ông được an táng tại quê hương xóm Ga,
thôn Như Thiết, xã Hồng Thái, huyện Việt
Yên, tỉnh Bắc Giang. Đền thờ ông có tên là
đền Như Thiết, được xây dựng từ năm 1686,
phần mộ và đền thờ ông đã được Nhà nước
công nhận di tích lịch sử cấp Quốc gia.
Lễ hội Đền Tả Phủ, tại phường Hoàng
Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn được tổ chức
vào ngày 22 tháng Giêng, để tưởng nhớ và
tôn vinh công đức của Thân Công Tài. Bia đá
tại đền Tả Phủ mang tên: “Tôn sư phụ bi”, với
nghĩa: Bia ghi công đức của người thầy,
người cha tôn quý.
Lễ hội đền Như Thiết thờ Hán quận công
Thân Công Tài ở quê hương ông được tổ
chức vào ngày 11 tháng 8 âm lịch hàng năm.
Thân Công Tài là một quan thanh liêm,
đức độ, luôn luôn nghĩ đến việc chung, việc
cho dân, cho nước ông không tham lam, mưu
lợi riêng, bằng chứng là đối với các thương
nhân hai bên biên giới, mỗi lần qua lại là mang
theo hàng hóa, sản vật, buôn bán, nhưng ông
cũng không lợi dụng chức quyền của mình
sách nhiễu dân, vơ vét của dân, chính vì thế
mà ông được thương nhân cả hai bên tôn
trọng kính nể.
Ông là người thật sự tâm huyết với vùng
biên ải Lạng Sơn, lúc nào cũng đau đáu với ý
tưởng, lăn xả vào công việc lúc thì bạt núi,
san đồi mở đường, mở phố, xây chợ… lúc lại
có mặt ở các đồn binh bảo vệ biên giới của
đất nước, của dân tộc. Vì vậy mà lòng dân
thuận, quân lính nghiêm, nên cả một vùng
biên giới Lạng Sơn - Trung Quốc ngày ấy yên
ổn vẹn toàn.
Từ khi ông bắt tay vào việc mở chợ, mở
đường, khai phố, cả một vùng rừng núi biên
giới như được đánh thức, sôi động, tấp nập,
dân hai bên qua lại mỗi ngày một đông. Mặc
dù thời kỳ đất nước dưới sự trị vì của nhà Lê
- Trịnh đầy biến động nhưng vùng đất Lạng
Sơn, dưới sự quản lý của ông không những
bình yên mà còn phát triển. Đó là nhờ vào
lòng tâm huyết, mẫn cán của quan cai trị Tả
Đô đốc Hán quận công Thân Công Tài.
Văn nghệ
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Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí
về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021- 2025
---------Chương i
Quy ĐỊNH CHuNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa
Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025
là hoạt động quan trọng, thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, tâm hồn và
tình cảm con người Việt Nam; đề cao các giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi
cái xấu, cái ác, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và
trong xã hội.
Cổ vũ, động viên, khen thưởng các văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn
hóa, cán bộ, đảng viên và Nhân dân có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá tác phẩm
văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt,
việc tốt trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh.
Điều 2. Nội dung chủ đề
- Phản ánh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ
tịch Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.
- Tôn vinh những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong việc nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh, được thể hiện trong việc tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, sức
lực và tâm huyết của mình trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc
phòng.
- Phản ánh những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc triển khai thực hiện công tác
xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XII); trong công tác dân vận khéo; trong xây dựng nông thôn mới; hoạt động quảng
bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh trong những năm qua.
- Khẳng định những thành tựu trong quá trình đổi mới, phát triển, xây dựng quê hương Lạng
Sơn, truyền thống yêu nước, anh hùng trong chiến đấu; năng động, sáng tạo trong lao động sản
xuất; tôn vinh nét văn hoá đặc sắc của vùng đất và con người Xứ Lạng.
Điều 3. Đối tượng áp dụng và điều kiện tham gia
1- Các văn nghệ sỹ, nhà báo, nhà nghiên cứu, hoạt động văn hóa, cán bộ, đảng viên, Nhân
dân, lực lượng vũ trang; giáo viên, sinh viên, học sinh... đang sống, học tập và làm việc trong tỉnh
Lạng Sơn, có sáng tác mới (thể loại văn học nghệ thuật), có bài viết về Lạng Sơn phù hợp với
chủ đề của Giải thưởng đã được đăng tải, phát trên các báo, tạp chí, phát thanh - truyền hình,
được cấp phép xuất bản hợp pháp trong nước, trong tỉnh đều được gửi bài tham dự.
- Các tập thể, cá nhân tham gia quảng bá, phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí
về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Chung khảo, tổ Thư ký cấp tỉnh không được có tác phẩm
tham dự Giải thưởng (kể cả có tên trong nhóm tác phẩm dự Giải thưởng). Đối với các thành viên
trong Ban Sơ khảo, tổ Thư ký các Ban Sơ khảo, nếu có tác phẩm tham dự Giải thưởng thì không
được xét chọn, chấm tác phẩm của mình.
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Điều 4. Phạm vi Giải thưởng
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực
hiện Giải thưởng và xét chọn, trao Giải thưởng hai lần trên một nhiệm kỳ (2 lần/5 năm).
2. Xét tặng Giải thưởng sáng tác đối với tác phẩm Văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản
phẩm, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cụ thể như sau:
- Văn học
- Âm nhạc
- Mỹ thuật
- Nhiếp ảnh
- Văn nghệ dân gian
- Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số
- Báo chí (Báo in, tạp chí in, báo và Tạp chí điện tử; phát thanh, truyền hình)
- Xuất bản
3. Xét tặng Giải thưởng Quảng bá đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt
động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thuộc các lĩnh vực: Văn nghệ dân gian (Sưu tầm); Báo chí
(Cơ quan báo chí đăng, phát); Xuất bản (Quảng bá, phát hành sách); Trung tâm văn hóa thông
tin; Đơn vị sản xuất phim; phát hành phim, chiếu phim; Di tích lịch sử văn hóa; Bảo tàng; Thư
viện; Đơn vị biểu diễn nghệ thuật; Nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công chủ đề này.
Điều 5. Cơ cấu Giải thưởng, hình thức khen thưởng
1. Cơ cấu Giải thưởng:
1.1. Về giải thưởng đối với hoạt động sáng tác:
Tặng giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải thưởng đối với tác phẩm, công trình, cá nhân
đạt giải A, B, C, khuyến khích (kèm theo tiền thưởng); Số lượng như sau:
- Đối với các tác phẩm Văn học, Văn nghệ dân gian,(bao gồm các tác phẩm viết bằng tiếng
dân tộc thiểu số, có bản dịch bằng tiếng việt) công trình nghiên cứu lý luận, phê bình về văn học:
chọn 01 giải A, 03 giải B, 06 giải C và một số giải khuyến khích.
- Đối với các tác phẩm nghệ thuật: gồm 03 loại hình: Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh. Mỗi loại
hình chọn 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C và một số giải khuyến khích.
- Đối với các tác phẩm báo chí gồm: Báo in, Tạp chí in, Báo và tạp chí điện tử; Phát thanh;
Truyền hình. Mỗi loại hình chọn 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C và một số giải khuyến khích.
- Đối với lĩnh vực xuất bản: Chọn 01 giải A, 02 giải B, 02 giải C và một số giải khuyến khích.
1.2. Về Giải thưởng trong hoạt động quảng bá:
- Xét Giải thưởng quảng bá: Tặng Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Giải thưởng (kèm theo
tiền thưởng); xét chọn không quá 12 giải thưởng quảng bá (đồng hạng) cho tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.
- Trong trường hợp Ban Chung khảo cấp tỉnh chấm Giải thưởng, xét thấy có thể trao tặng
nhiều hơn số lượng giải theo quy chế, thì báo cáo Ban Tổ chức Giải thưởng xem xét, quyết định.
2. Giá trị tặng thưởng: Thực hiện theo Quyết định 702-QĐ/TU, ngày 11/9/2012 của Tỉnh ủy
Lạng Sơn về việc Quy định nội dung, định mức chi tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:
2.1. Giá trị tặng thưởng các tác phẩm văn học, các tác phẩm nghệ thuật, các tác phẩm báo
chí:
- Giải A: 6.000.000 đồng
- Giải B: 4.000.000 đồng
- Giải C: 2.000.000 đồng
- Giải KK: 1.000.000 đồng
2.2. Giá trị khen thưởng các tập thể, cá nhân hoạt động quảng bá:
- Tập thể: 5.000.000 đồng
- Cá nhân: 3.000.000 đồng.
Căn cứ vào tình hình thực tế Ban Tổ chức giải thưởng có thể quyết định điều chỉnh số lượng
giải thưởng cho phù hợp.
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Điều 6. Kinh phí Giải thưởng: Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức và kinh phí Giải thưởng
sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025 cấp tỉnh, được chi từ nguồn
kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các nguồn xã hội hóa khác.
Chương ii
TiÊu CHÍ, Quy TrÌNH, THỦ TỤC XÉT CHỌN GiẢi THƯỞNG

Điều 7. Tiêu chí xét chọn
- Tác phẩm Văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản và hoạt động quảng bá về chủ đề “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tặng giải thưởng là tác phẩm
mới sáng tác, sưu tầm đã được in thành sách, báo, ảnh, tranh, bản nhạc và lời, nhạc không lời
được thu tiếng, hoặc thu cả tiếng và hình vào USB, CD, VCD, DVD (Văn học, nghệ thuật, báo
chí, văn nghệ dân gian); đã dựng thành phim, trình diễn trên sân khấu, (Tác phẩm âm nhạc);
công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được Ban Sơ khảo Hội Văn học
Nghệ thuật tỉnh; đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh nghiệm thu; tác phẩm đã
được tặng giải thưởng trong nước, quốc tế, có chủ đề phù hợp với tiêu chí, tính trong thời gian
từ 01/12/2020 đến 30/9/2022.
- Tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá đảm báo đúng chủ đề; có tính phát hiện, tính sáng
tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật; có hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức
về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái
thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá, nâng cao
vị thế, hình ảnh đất nước Việt Nam, những thành tựu đổi mới, những hình ảnh của vùng đất và
con người Xứ Lạng.
- Tác phẩm sáng tác, hoạt động quảng bá có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý
nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,
góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn
hóa trong Đảng và toàn xã hội; phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng
các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới;
đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, góp phần
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị.
- Các tác phẩm khẳng định những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong việc
triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
- Các tác phẩm nghiên cứu về hệ thống tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các
gương điển hình tiến tiến; các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, kinh nghiệm trong tổ chức thực
hiện; các tác phẩm đấu tranh chống các phần tử cơ hội, thù địch, phủ nhận đường lối của Đảng,
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
- Đối với tác phẩm báo in, văn xuôi, thơ... phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in nhưng
phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên
giấy trắng khổ A4 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối.
- Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD, VCD mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên
mặt đĩa ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng,
kèm theo phần lời của tác phẩm bằng bản Word. Nếu là tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch
ra tiếng Việt.
- Đối với tác phẩm truyền hình phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm
và trên mặt đĩa ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian
phát sóng, kèm theo thuyết minh bằng văn bản word. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc thiểu số
phải dịch ra tiếng Việt.
- Đối với các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh cần gửi kèm ảnh chụp và thuyết minh về tác phẩm.
- Đối với tác phẩm ảnh nghệ thuật gồm ảnh đơn hoặc ảnh bộ (cả ảnh màu và đen trắng),
phải phóng trên giấy ảnh cỡ 30cm x 40cm; gửi kèm theo phiên bản đã được đăng trên báo. Không
xét ảnh ghép, ảnh đã qua xử lý bằng photoshop.
- Đối với xuất bản phẩm, gồm tác phẩm thể loại về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, giáo
dục..., phù hợp với chủ đề, được xuất bản, thông qua các nhà xuất bản cấp phép và phải là bản
chính đã được phát hành.
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- Không xét tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá đối với các tác phẩm, công trình không đúng
chủ đề, bản thảo, đề cương (Văn học, âm nhạc); các chương trình mang tính chất lễ hội, giao
lưu, lễ kỷ niệm, các tác phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (then, sli, lượn, chèo, quan
họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, đồng dao...) và những tác phẩm đang có tranh chấp về bản
quyền.
- Tập thể, cá nhân được xét tặng giải thưởng sáng tác, quảng bá có phẩm chất chính trị và
đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước;
không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang
thông tin cá nhân; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong thời gian các ban
sơ khảo, chung khảo xét chọn tác phẩm, hồ sơ tham gia Giải thưởng.
- Thời gian xét chọn đợt 1:
+ Các Ban Sơ khảo xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân gửi về Ban Chung khảo của tỉnh
(qua Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); hoàn thành trước ngày
30/10/2022.
+ Ban Chung khảo của tỉnh xét chọn các tác phẩm, các tập thể, cá nhân đề nghị Ban Tổ chức
Giải thưởng tỉnh xem xét, quyết định tặng thưởng cấp tỉnh và xét chọn dự thưởng cấp trung ương
(10 tác phẩm và 5 tập thể hoặc cá nhân trong hoạt động quảng bá); hoàn thành trước ngày
31/12/2022.
+ Trao Giải thưởng vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2023).
- Thời gian xét chọn đợt 2:
+ Các Ban Sơ khảo xét chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân gửi về Ban Chung khảo của tỉnh
(qua Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); hoàn thành trước ngày
30/10/2024.
+ Ban Chung khảo của tỉnh xét chọn các tác phẩm, các tập thể, cá nhân đề nghị Ban Tổ chức
Giải thưởng tỉnh xem xét, quyết định tặng thưởng cấp tỉnh và xét chọn dự thưởng cấp trung ương
(10 tác phẩm và 5 tập thể hoặc cá nhân trong hoạt động quảng bá); hoàn thành trước ngày
31/12/2024.
+ Trao Giải thưởng vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 19/5/2025).
Điều 8. Quy trình xét chọn
1. Ban chung khảo, Ban Sơ khảo
- Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh, thành lập Ban chung khảo cấp tỉnh từ 7 đến 9 thành
viên để thẩm định kết quả xét chọn của các Ban Sơ khảo.
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh phối hợp
với các cơ quan liên quan, thành lập Ban sơ khảo từ 5 đến 7 thành viên để xét chọn các tác phẩm
thuộc lĩnh vực chuyên ngành phụ trách.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông, thành lập
Ban Sơ khảo từ 5 đến 7 thành viên để xét giải thưởng Xuất bản phẩm và đề nghị xét tặng giải thưởng
đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.
2. Địa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ khen thưởng
2.1. Tác phẩm báo chí:
- Loại hình phát thanh (báo nói), truyền hình (báo hình) gửi về đài Phát thanh - Truyền hình
tỉnh, số 9, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn. Điện thoại: (0205) 3.812.505;
số fax: (0205) 3.812.749.
- Loại hình báo, tạp chí in, báo và tạp chí điện tử gửi về Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ;
tầng 3, Trung tâm phục vụ Hành Chính công tỉnh Lạng Sơn; phố Dã Tượng, phường Chi Lăng,
TP Lạng Sơn. Email: langsonhnb@gmail.com; Điện thoại/Fax: (0205) 3.841.338.
2.2. Tác phẩm văn học, nghệ thuật:
Các tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian, (bao gồm các tác
phẩm viết bằng tiếng dân tộc thiểu số), công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học được
sáng tác, sưu tầm gửi về Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, số 01, đường Trần Hưng Đạo, phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; điện thoại 0205 3815229.
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2.3. Đối với loại hình xuất bản phẩm và hoạt động quảng bá: Gửi hồ sơ đề nghị xét Giải
thưởng về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, Số 320, đường Bà Triệu, phường
Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn. Email: nghiepvuvanhoals@gmail.com. Điện thoại: (0205)
3.874.644, 3.810.227; số fax: (0205) 3.810.970.
3. Thời gian nhận tác phẩm, hồ sơ khen thưởng
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Sở Văn
hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh nhận tác phẩm dự giải và hồ sơ khen thưởng của các hội viên,
nghệ sỹ, tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, các tập thể, cá nhân thời gian tính từ
01/12/2020 đến hết ngày 30/9/2022.
- Ban Sơ khảo đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo
tỉnh; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh. Tổng hợp, tổ chức chấm, xét chọn các tác phẩm văn
học, nghệ thuật, báo chí; các tập thể, cá nhân gửi về Ban Chung khảo của tỉnh (qua Phòng Lý
luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) trước ngày 30/10/2022.
4. Quy trình xét chọn
- Việc xét chọn ở Ban Sơ khảo được tiến hành bằng cách chấm điểm. Các tác phẩm tham
dự giải thưởng đạt chất lượng, đúng Quy chế Giải thưởng được đề nghị Ban Chung khảo của
tỉnh xem xét, chấm giải cấp tỉnh.
Tiêu chí chấm điểm Giải thưởng cấp tỉnh: Chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,25 điểm, không
làm tròn điểm.
- Đối với tác phẩm văn học và các tác phẩm nghệ thuật: Chủ đề tư tưởng 01 điểm, nội dung
05 điểm, hình thức nghệ thuật 03 điểm, điểm thưởng 01 điểm (Riêng đối với giải thưởng Âm
nhạc, Nhiếp ảnh và Mỹ thuật thực hiện theo tiêu chí của các hội chuyên ngành Trung ương).
Được thể hiện bằng các hình thức nghệ thuật sáng tạo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa
dân tộc. Tác phẩm chuyển tải được thông điệp của người viết đến với độc giả, phản ánh chân
thực từ cuộc sống; có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ
nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có tác động tích cực với
cộng đồng xã hội; điểm chấm:
- Đối với tác phẩm báo chí: chủ đề tốt 02 điểm, nội dung 06 điểm, kết cấu, bố cục, văn phong
01 điểm, điểm thưởng 01 điểm: Yêu cầu đề tài hay, có tính phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên
tiến, những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, có phân tích, lý giải sâu sắc về nội dung chủ
đề, đảm bảo các tính chất cơ bản của một tác phẩm báo chí, tính chân thật, tính thời sự, tính tư
tưởng, tính hấp dẫn.
- Đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình: Chủ đề tư tưởng 01 điểm, nội dung 03 điểm, hình
ảnh, âm thanh 05 điểm, điểm thưởng 01 điểm. Yêu cầu bố cục chặt chẽ, phân tích, lập luận sắc
bén. Lời bình cần trong sáng, dễ hiểu, giản dị; đối với phát thanh (chất lượng âm thanh và tiếng
động đảm bảo, số liệu chính xác có tính thuyết phục cao. Khuyến khích lồng nhạc nền để tăng
sức hấp dẫn cho tác phẩm); đối với truyền hình (hình ảnh rõ nét, tiêu biểu, có lựa chọn, đảm bảo
đúng khuôn hình chuẩn (Toàn, trung, cận). Phỏng vấn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, chất lượng
âm thanh, hình ảnh đảm bảo). Phản ánh thông tin chính xác, trung thực, khách quan; nêu được
vấn đề mới có tính phát hiện; đề cập những vấn đề Đảng, Nhà nước, Nhân dân quan tâm, có tính
định hướng dư luận cao, thuyết phục, có tác động tích cực đến đời sống xã hội. Có tính mới (sự
kiện, vấn đề mới được phát hiện); hiệu quả tuyên truyền, sự ảnh hưởng tích cực đến dư luận xã
hội; mức độ điển hình, tiêu biểu của sự kiện, vấn đề; chất lượng âm thanh, hình ảnh, lời bình.
+ Phóng sự ngắn: Thời lượng không quá 5 phút; phản ánh vấn đề được dư luận quan tâm,
mang tính thời sự, tính phát hiện, gây được ấn tượng cho người nghe, người xem, có ảnh hưởng
tới xã hội.
+ Phóng sự chuyên đề: Thời lượng không quá 13 phút; phản ánh những vấn đề chuyên sâu
thuộc các lĩnh vực theo định hướng tuyên truyền, được dư luận quan tâm.
- Đối với xuất bản: Chủ đề tư tưởng 01 điểm, nội dung 07 điểm, hình thức 01 điểm, điểm
thưởng 01 điểm. Là xuất bản phẩm đã được thông qua các nhà xuất bản cấp phép và phải là bản
chính đã được phát hành.
- Đối với hoạt động quảng bá: Xét Giải thưởng đối với các cơ quan, đơn vị, tập thể và cá
nhân quảng bá, đăng tải, phổ biến và biểu diễn các tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo tiêu chí xét chọn
Giải thưởng.
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- Số lượng tác phẩm đề nghị xét Giải thưởng cấp tỉnh:
+ Ban Sơ khảo đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh xét chọn không quá 20 tác phẩm.
+ Ban Sơ khảo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xét chọn không quá 60 tác phẩm.
+ Ban Sơ khảo Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp xét chọn không quá 30 tác phẩm.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp xét chọn không quá 10 tác phẩm trên lĩnh vực
Xuất bản; Xét chọn không quá 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá.
- Không nhất thiết Ban Sơ khảo nào cũng phải xét chọn đủ số lượng tác phẩm, tác giả, tập
thể, cá nhân như quy định chung, nếu chất lượng không đảm bảo yêu cầu, không đúng Quy chế
Giải thưởng đề ra.
- Ban Sơ khảo ghi biên bản ý kiến của các thành viên, phân tích, đánh giá các tác phẩm tại
cuộc họp, kết luận của chủ trì, kết quả chấm điểm, chữ ký của từng thành viên, đóng dấu của cơ
quan chủ trì. Biên bản xét chọn tác phẩm dự giải cần phải ghi rõ danh sách tác giả, tác phẩm, kết
quả chấm điểm, có chữ ký và đóng dấu của cơ quan, đơn vị gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (phòng
Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng) trước ngày 30/10/2022.
- Việc xét chọn của Ban Chung khảo cấp tỉnh được tiến hành bằng hình thức chấm điểm.
Ban Chung khảo cấp tỉnh căn cứ vào Quy chế, chất lượng các tác phẩm được chọn để chấm
điểm, xếp loại Giải thưởng cấp tỉnh và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc tham gia dự Giải thưởng
cấp Trung ương.
Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng
1. Tác phẩm sáng tác dự Giải thưởng: Ghi rõ họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả
(cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ, điện thoại của tác
giả, đại diện nhóm tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, đơn vị thực hiện,
trưng bày, xuất bản, tái bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng... tựa bài, tiêu đề tác phẩm: Tác
phẩm tham dự Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về
chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn,
giai đoạn 2021 - 2025, được đóng trong túi niêm phong (Tác phẩm của người nước ngoài gửi dự
Giải thưởng phải có bản chuyển ngữ).
2. Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị xét Giải thưởng quảng bá: Ngoài những yêu cầu về
thông tin như đối với tác phẩm sáng tác, phải có báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân về hoạt
động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, sản phẩm trưng bày, đăng tải, triển lãm, giới thiệu, chiếu
phim (ghi lại vào USB, CD, DVD) quy mô, địa điểm, thời gian, xuất bản (ấn phẩm), được cơ quan,
đơn vị, địa phương xác nhận.
3. Những tác phẩm, hồ sơ bị coi là phạm quy (bị loại) do vi phạm các điểm sau đây:
- Gửi quá thời gian quy định trong Quy chế.
- Không đủ thông tin như Điều 9, mục 1, mục 2 của Quy chế này; ghi chép không rõ ràng,
mờ, thiếu hoặc không rõ các phần nối tiếp.
Tổ Thư ký của Ban Tổ chức Giải thưởng không gửi trả lại cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác
giả những tác phẩm, hồ sơ... phạm quy, gửi không đúng địa chỉ.
Chương iii
TỔ CHỨC THỰC HiệN

Điều 10. Nhiệm vụ Ban Tổ chức Giải thưởng
- Thành lập Ban Chung khảo của tỉnh, Tổ thư ký, Tổ giúp việc Ban Tổ chức.
- Xây dựng kế hoạch triển khai Giải thưởng, ban hành quy chế Giải thưởng, phát động sáng
tác, xét chọn Giải thưởng; kiểm tra, đôn đốc thường xuyên tiến độ thực hiện Giải thưởng.
- Tuyên truyền, triển khai các công việc liên quan đến hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm
văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.
Điều 11. Tổ chức trao giải thưởng
1. Kế hoạch trao giải thưởng do Ban Tổ chức Giải thưởng xây dựng; kết quả Giải thưởng sẽ
được đăng trên Báo Lạng Sơn, cổng thông tin điện tử; sản phẩm của giải thưởng được Ban Tổ
chức giới thiệu, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
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2. Lễ công bố, trao giải thưởng được tổ chức vào dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh (19/5/2023) - đợt I và 155 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/2025) - đợt 2.
Điều 12. Hướng dẫn thực hiện
1. Ban Tổ chức Giải thưởng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn
đốc, kiểm tra thực hiện Quy chế Giải thưởng. Lựa chọn 10 tác phẩm tham gia Giải thưởng sáng
tác và 5 tập thể hoặc cá nhân tham gia giải quảng bá, gửi về các Hội Văn học nghệ thuật Trung
ương theo chuyên ngành trước ngày 31/12/2022 (đợt 1), trước ngày 31/12/2024 (đợt 2). Tổ chức
trao giải thưởng theo kế hoạch.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Báo Lạng Sơn, đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; ban tuyên giáo, tuyên
huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm quán triệt, tuyên truyền, triển khai, phát động rộng rãi Quy chế Giải thưởng, thu hút động
đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia.
3. Ban Tổ chức, Ban Chung khảo Giải thưởng của tỉnh chịu trách nhiệm về tính trung thực,
chính xác, khách quan trong việc xét chọn tác phẩm, tác giả, tập thể, cá nhân có thành tích xuất
sắc trong sáng tác, quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025.
Điều 13. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
1. Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với hành vi vi phạm Quy chế Giải thưởng sáng
tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025 được thực hiện theo
quy định pháp luật hiện hành về giải quyết khiếu nại. Những vấn đề liên quan đến tác quyền, bản
quyền, nhân thân tác giả, nhân thân nhân vật trong tác phẩm phải được cấp ủy và chính quyền
nơi tác giả sống, làm việc xác minh, kết luận trước khi gửi hồ sơ tham dự Giải thưởng ở các cấp.
Trong quá trình xét chọn các tác phẩm nếu có đơn, thư khiếu nại của cấp nào thì cấp đó xem xét,
kết luận và thông báo cụ thể.
2. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm bản quyền đối với tác phẩm dự thi của mình theo đúng
quy định của pháp luật. Nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi công bố giải thưởng,
Ban Tổ chức Giải thưởng có quyền thu hồi giải thưởng đối với những tác phẩm vi phạm bản
quyền tác giả theo luật định, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp bản quyền
tác giả của tác phẩm.
Điều 14. Việc sử dụng tác phẩm
Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 2025 phục vụ nhiệm vụ chính trị. Các tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả (trừ
tác phẩm thuộc chuyên ngành mỹ thuật). Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm tham
dự Giải thưởng (kể cả tác phẩm đạt giải và không đạt giải) để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên
truyền, phát triển kinh tế - xã hội trong và ngoài tỉnh khi thấy phù hợp mà không phải trả bất cứ một
khoản nhuận bút nào. Bản quyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí thuộc về tác giả.
Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Quy chế
Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có vướng mắc, phát sinh, các tổ chức, cá nhân có
liên quan chủ động phản ánh về Ban Tổ chức Giải thưởng (qua Phòng Lý luận chính trị và Lịch
sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) địa chỉ: đường Dã Tượng, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng
Sơn điện thoại 0203816 258 để tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức xem xét, hướng dẫn, điều chỉnh
cho phù hợp.
Điều 16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Văn học Nghệ
thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Báo Lạng Sơn, đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; ban tuyên giáo,
tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.
TrƯỞNG BaN TuyÊN GiÁO TỈNH uỶ
Kiêm
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG
Đã ký
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TIN VĂN HÓA VĂN NGHỆ
1. Ngày 14/1/2022, Hội Nhà báo tỉnh Lạng
Sơn tổ chức Tổng kết và trao giải cuộc thi
sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng nông
thôn mới năm 2021. Tới dự có đại diện lãnh

đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và
Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn; Văn phòng Điều phối Chương trình
Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đại diện lãnh
đạo các cơ quan báo chí, hội viên Chi hội Nhà
báo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn
tỉnh và các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm
đạt giải. Năm 2021, cuộc thi viết về chủ đề xây
dựng NTM đã thu hút sự quan tâm của đông
đảo phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo
chí trên địa bàn tỉnh, Ban Tổ chức đã nhận được
44 tác phẩm của 15 tác giả, nhóm tác giả ở 4
thể loại: báo in, báo hình, báo ảnh, báo phát
thanh. Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao 4 giải
Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba và 5 giải Khuyến khích
cho 12 tác giả và 5 nhóm tác giả có tác phẩm
xuất sắc nhất. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh
tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 15 cá nhân có
thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
năm 2021.

2. Ngày 17/1/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện
Nghị quyết 35 ngày 25/10/2018 của Bộ Chính
trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng
của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm
sai trái, thù địch trong tình hình mới và Ban
Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ
chức Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai
nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có đồng chí
Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ
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Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,
Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh;
đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo
thực hiện Nghị quyết 35, Phó Trưởng Ban
Thường trực Ban Chỉ đạo công tác TTĐN tỉnh;
thường trực các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy
trực thuộc. Năm 2021, Ban Chỉ đạo thực hiện
Nghị quyết 35 đã tham mưu cho Ban Thường
vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả
nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù
địch; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước
các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tạo
sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân
dân... Về công tác TTĐN, các cấp ủy, chính
quyền đã tuân thủ các nguyên tắc về công tác
đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tăng cường
tuyên truyền, định hướng dư luận để cán bộ,
đảng viên và Nhân dân có nhận thức đúng đắn
và có trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo
vệ toàn vẹn lãnh thổ; các hoạt động giao lưu
hữu nghị, hợp tác quốc tế, xúc tiến đầu tư được
triển khai phù hợp trong điều kiện phòng, chống
dịch Covid-19… Phát biểu kết luận Hội nghị,
đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi
nhận, biểu dương những kết quả mà toàn thể
lực lượng đã đạt được, đồng chí đề nghị: Để
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới, Ban
Chỉ đạo 35 các cấp nhanh chóng kiện toàn
nhóm chuyên gia, lực lượng tham mưu các cấp,
đội ngũ cộng tác viên, lực lượng nòng cốt; chỉ
đạo định hướng, nắm bắt, ngăn chặn xử lý
thông tin xấu, độc trên không gian mạng, tăng
cường chia sẻ, lan tỏa tin, bài tích cực mang tính
định hướng dư luận, tạo sức lan tỏa; tiếp tục
nắm chắc tình hình địa bàn, tư tưởng của cán
bộ, đảng viên, kịp thời xử lý những đảng viên có
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu
cực. Đối với công tác TTĐN, các cơ quan,
thành viên liên quan tiếp tục nâng cao hiệu quả
quản lý nhà nước; thông tin kịp thời hoạt động
đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh
đạo tỉnh với các nước và bạn bè quốc tế; chủ
động tích cực hội nhập, nâng cao vị thế và uy
tín của tỉnh Lạng Sơn với các đối tác trong và
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ngoài nước… Nhân dịp này, 10 tập thể và 8 cá
nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND
tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh
phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và
công tác TTĐN năm 2021. Nhiều cá nhân, tập
thể được nhận giấy khen của Trưởng Ban Chỉ
đạo thực hiện Nghị quyết 35 và Ban Chỉ đạo
công tác TTĐN tỉnh.

NGỌC HẰNG

3. Cuối tháng 1 năm 2022, Hội Nhiếp ảnh
Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả
Cuộc thi ảnh Mùa xuân Nhâm Dần năm 2022
với chủ đề “Xuân quê hương” và “Chim,
động vật thiên nhiên, hoa, cá kiểng, côn
trùng” dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên
và không chuyên trên toàn quốc. Chủ đề
“Xuân quê hương” hướng đến ca ngợi nét đẹp
đất nước, con người trên mọi miền Tổ quốc, ghi
nhận những hoạt động tích cực góp phần xây
dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình,
niềm vui cuộc sống trong gia đình cũng như
ngoài xã hội, nêu cao truyền thống văn hóa dân
tộc. Chủ đề “Chim, động vật thiên nhiên, hoa, cá
kiểng, côn trùng” là những hình ảnh đẹp của các
loài chim, động vật thiên nhiên, hoa, cá kiểng và
côn trùng. Sau hơn một tháng phát động, Ban
Tổ chức đã nhận được 4153 tác phẩm của 397
tác giả đến từ 54 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Ban Giám khảo đã công bố kết quả cụ thể như
sau: Chủ đề “Xuân quê hương”: 1 giải Sắc màu;
2 giải Nhì; 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích; Chủ
đề “Chim, động vật thiên nhiên, hoa, cá kiểng,
côn trùng”: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 5
giải Khuyến khích. Trong số 87 tác phẩm được
chọn trưng bày triển lãm chủ đề “Xuân quê
hương”, tỉnh Lạng Sơn có 4 tác phẩm của 2 tác
giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh: tác
phẩm “Tiếp nối”, “Bếp ấm”,“Quay kiệu trong lễ
hội Kỳ Cùng - Tả Phủ” của tác giả Trịnh Tố Oanh
và tác phẩm “Ngày hạnh phúc” của tác giả
Nguyễn Sơn Tùng.

xuân gồm 8 gian trưng bày của các đơn vị: Hội
Nhà báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật, Thư
viện tỉnh và các cơ quan báo chí trung ương
thường trú tại Lạng Sơn như: Báo Nhân dân,
Thông tấn xã Việt Nam, Báo Tiền Phong với
hàng trăm ấn phẩm ở đầy đủ các loại hình: báo
in, báo nói, báo hình, báo điện tử. Các ấn phẩm
trưng bày tại Hội báo xuân được trình bày đẹp
mắt, nội dung phong phú, là kết tinh của tư duy
sáng tạo và tâm huyết của các văn nghệ sĩ,
phóng viên, nhà báo và cơ quan báo chí, phản
ánh toàn diện, sinh động các lĩnh vực: chính trị,
kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của
đất nước và của tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tham gia
gian trưng bày với nhiều ấn phẩm sách, tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng xuất bản trong năm 2021, số
xuân tháng 1 năm 2022 và một số tranh, ảnh
nghệ thuật đoạt giải thưởng tại các cuộc thi,
triển lãm trong nước và quốc tế. Hội báo xuân
Xứ Lạng năm 2022 diễn ra đến hết ngày
10/2/2022 (tức mùng 10 tháng Giêng năm
Nhâm Dần).

HOÀNG HƯơNG

5. Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021,
Hội VHNT Lạng Sơn phối hợp với Nhà xuất bản
Văn hóa dân tộc xuất bản và phát hành 10 đầu
sách với số lượng 3000 cuốn, gồm: 3 tập ký:
“Khát vọng Mẫu Sơn” (Lộc Bích Kiệm); “Những
người giữ đất biên cương” (Nguyễn Thị Ngọc
Bốn), “Bí ẩn miền biên viễn” (Nguyễn Duy
Chiến); 1 tập NCLLPB: “Lễ cấp sắc của người
Tày ở Khánh Khê” (nhiều tác giả); 3 tập thơ:
“Gửi niềm tin” (Nguyễn Duy Sinh), “Màu thời
gian” (Vi Xuân Tường) và tập thơ “Sông Trung”

4. Ngày 24/1/2022, tại Thư viện tỉnh Lạng
Sơn, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn phối hợp
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở
Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc
Hội báo xuân Xứ Lạng năm 2022. Hội báo
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(nhiều tác giả - Câu lạc bộ VHNT Huyện Hữu
Lũng); 1 tập truyện ngắn “Xà cừ mùa trổ hoa”
(Lê Thúy Hạnh); 1 tập ca khúc “Mẹ và quê
hương” (Nguyễn Văn Tân), 1 tập nghiên cứu,
sưu tầm dịch thuật Việt- Hán - Choang: “Ngọt
ngào sơn ca” (Hoàng Diệp Hằng). Đây là hoạt
động thiết thực nhằm giới thiệu, công bố tác
phẩm, công trình văn học nghệ thuật của hội
viên Hội VHNT tỉnh.

CHu TuyỂN

6. Ngày 12/01/2022 tại Hội Đông y Lạng
Sơn, Cụm thi đua các cơ quan Hội - Hiệp
Hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi
đua, khen thưởng năm 2021 và phương
hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đến dự có ông
Vũ Thanh Thụy, Phó trưởng Ban Thi đua khen
thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ làm
công tác thi đua của 7 đơn vị thành viên Cụm
thi đua các cơ quan Hội - Hiệp Hội. Hội nghị đã
thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác
thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2022; thông qua kết quả
chấm điểm thi đua của Cụm và Ban Thi đua,
Khen thưởng tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng cờ

cho Hội Chữ thập đỏ và tặng Bằng khen cho
02 đơn vị: Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh
và Hội Đông y; thống nhất bầu Liên hiệp các
Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Cụm
Trưởng, Hội Nhà báo làm Cụm Phó năm 2022;
phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua
năm 2022 lập thành tích chào mừng kỷ niệm
các ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện thắng
lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng
Sơn năm 2022 phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong Cụm
thi đua Hội - Hiệp Hội.

NGuyỄN PHƯỢNG

HỘP THƯ
Từ tháng 11 năm 2021 đến ngày 15 tháng 2 năm 2022, Ban Biên tập Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng đã nhận được tác phẩm của các tác giả:
* Trong tỉnh: Duy Sinh, Viết Sơn, Nông Thị Liên, Hoàng Kim Dung, Chu Tố Uyên,
Nguyễn Anh Dũng, Vũ Kiều Oanh, Nguyễn Văn Định, Hoàng Tích Chỉ, Nguyễn Đình Thọ,
Lộc Bích Kiệm, Cao Bình, Vũ Đình Thi, Tạ Quang Minh, Phạm Lễ Hùng, Hoàng Choóng,
Nguyễn Lệ Hằng, Fan Ngô Kường, Trương Thọ, Đặng Hùng, Lý Viết Trường, Chu Quế
Ngân, Đặng Thanh, Trịnh Tiến, Lã Trung Sơn, Gia Tưởng, Nguyễn Văn Dương, Trần Bẩy,
Vy Xuân Kỳ, Chu Văn Minh, Bùi Vinh Thuận, Cao Thanh Sơn, Lương Mai Anh, Đặng Ngọc
Lâm, Hoàng Việt Thịnh, Dương Công Bao, Trịnh Quốc Toản, Ma Trung Kiên, Đinh Văn
Tưởng…
* Ngoài tỉnh: Nguyễn Văn Trụ (Thanh Hóa), Hà Ngọc Thắng (Cao Bằng), Nguyễn
Tường Thuật (Thái Bình), Bùi Việt Phương (Hòa 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./.
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