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Dự Hội nghị có ông
Trần Thanh Lâm,
Phó Trưởng Ban

Tuyên giáo Trung ương; ông
Tạ Quang Đông, Thứ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch, ông Đỗ Việt
Hà, Phó Bí thư Đảng ủy
Khối các cơ quan Trung
ương; đại diện Ban Dân vận
Trung ương, Ủy ban Kiểm
tra Đảng ủy Khối các cơ
quan Trung ương, Vụ Văn
hóa, Văn nghệ Ban Tuyên
giáo Trung ương. Về phía
lãnh đạo thành phố Đà
Nẵng có bà Ngô Thị Kim
Yến, Phó Chủ tịch UBND
thành phố Đà Nẵng. Về phía
Liên hiệp các Hội Văn học
nghệ thuật Việt Nam có
PGS, TS Đỗ Hồng Quân,
Chủ tịch Liên hiệp; TS Đoàn
Thanh Nô, Phó Chủ tịch
Liên hiệp; NSND Vương
Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên
hiệp; Nhạc sĩ Nông Quốc
Bình, Phó Chủ tịch Liên
hiệp, Chủ tịch Hội VHNT các
dân tộc thiểu số Việt Nam;
NSND Trần Quốc Chiêm,
Phó Chủ tịch Liên hiệp, Chủ
tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà
Nội; các ủy viên Đoàn Chủ
tịch Liên hiệp, lãnh đạo các
Hội VHNT chuyên ngành
trung ương, lãnh đạo các

2
Văn nghệ

Số 345-07/2022 - Xứ Lạng

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học
nghệ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng 04 thành viên mới của

Đoàn Chủ tịch 

Ảnh: MÃ HOÀN

Ngày 12/6/2022, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt
Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban toàn quốc mở rộng (khóa X) để tổng kết công tác năm
2021 và 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Hội VHNT địa phương, Tổng Biên tập các báo, tạp chí thuộc
Liên hiệp và các Hội VHNT trực thuộc. 

Hội nghị nhất trí cao biểu quyết thông qua 04 vị trí mới trong
danh sách Đoàn Chủ tịch gồm PGS. TS Đỗ Lệnh Hồng Tú giữ
chức vụ Chủ tịch Hội Điện ảnh; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh giữ
chức vụ Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; KTS Nguyễn Trường
Lưu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT thành phố
Hồ Chí Minh; nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh
Đăk Lăk đại diện khu vực Tây Nguyên.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và
6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng
cuối năm 2022 của Liên hiệp và hoạt động của các tổ chức
thành viên. Từ sau Đại hội nhiệm kì 2020 - 2025 của Liên hiệp
đến nay, hoạt động của Liên hiệp và các tổ chức thành viên
luôn theo đúng định hướng đường lối văn hóa văn nghệ của



Đảng, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động,
linh hoạt, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, triển
khai công tác thích ứng với tình hình phòng
chống dịch theo đúng quy định của Nhà
nước, đảm bảo các hoạt động trọng tâm trên
các lĩnh vực và đạt kết quả tốt. Năm 2021,
Liên hiệp đã đề nghị xét tặng khen thưởng
cấp Nhà nước 01 Huân chương Độc lập hạng
Nhì cho nhà thơ Hữu Thỉnh; 01 Huân chương
Lao động hạng Ba, 01 Cờ thi đua. Khen
thưởng cấp bộ: 04 Cờ thi đua cho tập thể; 49
Bằng khen, 120 Kỷ niệm chương. Từ tháng 1
đến hết tháng 5/2022, đã trao tặng 17 Bằng
khen cá nhân, 09 Bằng khen tập thể, 26 Kỷ
niệm chương, 03 Cờ thi đua…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trình bày
tham luận, phát biểu ý kiến về những vấn đề
cấp thiết của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ
thuật: thực trạng, giải pháp và nhiệm vụ trong
thời kỳ mới; những vấn đề liên quan đến việc
xây dựng tổ chức hội ở địa phương…  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần
Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được
của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trong
những năm qua đồng thời mong rằng, trong
thời gian tới Liên hiệp tiếp tục phát huy vai trò
của Đảng đoàn, Đảng uỷ trong lãnh đạo, chỉ
đạo mọi hoạt động về tổ chức và chuyên môn,
đưa văn học nghệ thuật phát triển ngang tầm
với các lĩnh vực khác của đất nước; kiện toàn
tổ chức bộ máy, mô hình và hoạt động, đóng
góp tích cực vào thực hiện cơ chế chính sách,

đưa Liên hiệp trở thành mái nhà chung của
giới văn nghệ sĩ; chú trọng công tác chăm
sóc, phát huy tài năng, hỗ trợ chiều sâu để
nghệ sĩ phát huy tài năng trong việc sáng tác
các tác phẩm văn học nghệ thuật; tăng cường
quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật ra
thế giới; nâng cao hơn nữa chất lượng giải
thưởng của Liên hiệp và các Hội để kịp thời
động viên, khích lệ văn nghệ sĩ cống hiến,
phát huy tài năng…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Đảng đoàn
và Thường trực Đoàn Chủ tịch chỉ đạo các
Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, các
Hội VHNT tỉnh, thành phố tập trung, nỗ lực
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp
tục làm việc với các cơ quan, Bộ, ban, ngành
về tổ chức của Liên hiệp để thống nhất về mô
hình hoạt động, bộ máy tổ chức, chức năng,
nhiệm vụ; đẩy nhanh các thủ tục giải ngân
kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm,
công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở
Trung ương và các Hội VHNT địa phương
năm 2022; Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình
văn học nghệ thuật Liên hiệp và tổ chức Hội
thảo khoa học về chủ đề “Liên hiệp các Hội
Văn học nghệ thuật Việt Nam - thực trạng -
giải pháp và nhiệm vụ trong tình hình mới”;
Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Liên hiệp các
Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (25/7/1948
- 25/7/2022); Tổ chức xét Giải thưởng Liên
hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 2022…

PV
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LỜI CẢM ƠN
Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022),

Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng - Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn rất vinh dự và vui mừng
được các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và
Truyền thông, Công an tỉnh Lạng Sơn; Phòng An ninh chính trị Công an tỉnh, các sở, ban,
ngành của tỉnh; Công ty Cổ phần In Lạng Sơn... cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán
bộ Hội, hội viên, cộng tác viên, bạn đọc của Tạp chí đã đến thăm và chúc mừng.

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn; Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng trân trọng
cảm ơn sự quan tâm và động viên này. Kính chúc các đồng chí cùng cơ quan, đơn vị và
gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc cho sự phối hợp trong công tác
thông tin tuyên truyền ngày càng hiệu quả và phát triển!

BAN BIÊN TẬP



Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày
09/7/1912 trong một gia đình nhà nho
nghèo, có truyền thống khoa bảng ở làng

Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, nay là
phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh, là hậu duệ đời thứ 17 của đại thi hào -
danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. Với 29
tuổi đời, hơn 13 năm tham gia cách mạng, 7 năm
bị giam cầm trong nhà tù đế quốc, hơn hai năm
làm Tổng Bí thư của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn
Văn Cừ đã có những cống hiến to lớn cho sự
nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ với sự thay
đổi chiến lược, tạo ra bước ngoặt quan trọng
của cách mạng Việt Nam

Khi nguy cơ chiến tranh thế giới đang đến
gần, nhận thấy tình hình quốc tế đang có những
chuyển biến bất lợi cho cách mạng, Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ đã sớm đặt vấn đề thay đổi
chiến lược của Đảng. Đồng chí đã viết một số
bài đăng trên báo Dân chúng như: “Chung
quanh vấn đề Nhật chiếm Hải Nam”; “Cùng ông
Nguyễn Văn Sâm, chủ nhiệm báo Tự do”…
Trong các bài báo đó, Đồng chí đã phân tích tình
hình, vạch rõ nguy cơ chiến tranh phát xít ở
châu Á và Đông Dương, đồng thời kêu gọi nhân
dân đẩy mạnh đấu tranh hơn nữa để chống
chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa phát xít.
Đầu tháng 9/1939, đồng chí Nguyễn Văn Cừ
triệu tập và chủ trì Hội nghị mở rộng Xứ ủy Bắc
Kỳ, phổ biến tình hình và quyết định rút một số
cán bộ vào hoạt động bí mật, phân công một số
cán bộ Xứ ủy và thành ủy Hà Nội đi xây dựng
căn cứ ở các địa bàn chiến lược, chuẩn bị cơ
sở cho cuộc đấu tranh vũ trang khi có điều kiện.

Ngày 6/11/1939, hai tháng sau khi Chiến
tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Tổng Bí thư
Nguyễn Văn Cừ triệu tập Hội nghị lần thứ 6 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng tại Bà Điểm (Hóc
Môn, Gia Định), đã phân tích sâu sắc tính chất
chiến tranh thế giới thứ hai, những chính sách
của đế quốc Pháp, thái độ các giai cấp, tầng lớp
xã hội và vạch ra đường lối chính trị của cách

mạng Việt Nam trước tình hình mới. Hội nghị
nhận định: chiến tranh sẽ gieo đau thương cho
nhân loại, nhưng cuối cùng sự nghiệp cách mạng
của nhân dân thế giới sẽ chiến thắng chủ nghĩa
phát xít; lúc này ở Việt Nam và Đông Dương, sự
thống trị của đế quốc Pháp đã trở thành một chế
độ phát xít thuộc địa, thỏa hiệp đầu hàng phát xít
Nhật. Do đó, giải phóng dân tộc khỏi ách đế quốc,
dù là Pháp hay Nhật, trở thành nhiệm vụ cấp
bách nhất và là mục tiêu chiến lược trước mắt
của cách mạng Việt Nam.

Trên cơ sở thống nhất những nhận định và
xác định nhiệm vụ chiến lược trong giai đoạn
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Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (1912 - 1941), Tổng Bí
thư Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1938 - 1940. 

Ảnh: TƯ LIỆU



cách mạng mới, Hội nghị chủ trương tập trung
mọi lực lượng của dân tộc vào nhiệm vụ chủ yếu
là chống đế quốc và ách thống trị của phát xít
thuộc địa, Đảng sẽ tiến hành thành lập Mặt trận
thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương thay
cho Mặt trận dân chủ không còn thích hợp nữa.
Khẩu hiệu ruộng đất về tay dân cày lúc này tạm
gác lại, chính sách đề ra là chỉ tịch thu ruộng đất
của đế quốc và những địa chủ phản bội quyền
lợi của dân tộc. Khẩu hiệu thành lập chính
quyền Xô viết công nông binh được thay thế
bằng thành lập chính quyền dân chủ cộng hòa.
Để phù hợp với tính chất cuộc đấu tranh cách
mạng trong giai đoạn mới, phương pháp cách
mạng cũng chuyển từ đấu tranh đòi quyền dân
sinh dân chủ sang đấu tranh trực tiếp đánh đổ
chính quyền của đế quốc và tay sai, từ hoạt
động hợp pháp và nửa hợp pháp sang hoạt
động bí mật và không hợp pháp, chuẩn bị điều
kiện để tiến tới khởi nghĩa vũ trang.

Quyết định thay đổi chiến lược và thay đổi
phương pháp cách mạng trong tình hình mới của
Hội nghị Trung ương 6 là rất đúng đắn, sáng
suốt, thể hiện tư duy chính trị nhạy bén, năng lực
sáng tạo lớn của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn
Văn Cừ. Tính kịp thời và đúng đắn về chủ trương
thay đổi chiến lược của Hội nghị Trung ương 6
(11/1939) đã được Trung ương Đảng khẳng định
tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ
7 (11/1940) và bổ sung, hoàn thiện tại Hội nghị
Trung ương 8 (5/1941). Nhờ đó, phong trào cách
mạng Việt Nam có bước phát triển mới mạnh
mẽ, tiến tới giành thắng lợi vẻ vang trong cuộc
Cách mạng tháng Tám 1945.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận
xuất sắc của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ là người có khả
năng lý luận sâu sắc và uyên bác. Dưới sự lãnh
đạo của Đồng chí, các vấn đề lý luận và thực tiễn
được giải quyết một cách sáng tạo, nhuần nhuyễn,
phù hợp với quy luật vận động khách quan.

Sáng kiến thành lập Mặt trận dân chủ thống
nhất Đông Dương đã cho thấy Đồng chí là
người nắm vững chủ nghĩa Mác-Lênin và quan
điểm chỉ đạo của Đại hội VII Quốc tế Cộng sản.
Từ sự phân tích khoa học, Tổng Bí thư Nguyễn
Văn Cừ và Đảng ta quyết định không áp dụng
mô hình Mặt trận bình dân (kiểu Pháp), cũng
không rập khuôn mô hình Mặt trận dân tộc phản
đế (của Trung Quốc) mà thành lập Mặt trận dân
chủ thống nhất. Chỉ có như vậy mới vừa đoàn
kết được giai cấp công nhân, nông dân; vừa thu
hút được trí thức và các lực lượng theo xu
hướng cải cách dân chủ khác.

Để làm rõ và thống nhất trong toàn Đảng về
quan điểm nêu trên, đồng chí Nguyễn Văn Cừ
đã viết tác phẩm “Các quyền tự do dân chủ với
nhân dân Đông Dương”. Trong tác phẩm này,
Đồng chí đã đưa ra và giải thích những khái
niệm và phạm trù mang tính lý luận như: “Thế
nào gọi là tự do dân chủ”, “Tự do dân chủ với
dân tộc”, “Tự do dân chủ với giai cấp tư sản”,
“Tự do dân chủ với  giai cấp vô sản”… Từ việc
trả lời những câu hỏi đó, Đồng chí kết luận: “Xứ
Đông Dương hàng thế kỷ ở dưới chế độ phong
kiến, rồi kế đến chế độ thuộc địa áp bức. Chánh
sách thuộc địa câu kết với tàn tích phong kiến
để thống trị xứ Đông Dương, nên chi dân xứ này
chưa được hưởng cái mùi tự do dân chủ của
hiện đại… Vậy nhân dân Đông Dương muốn có
hưởng các quyền tự do ấy, lẽ tất nhiên phải trải
qua tranh đấu”[1]. Đồng chí cũng chỉ ra hình
thức đấu tranh: “Căn cứ theo những tình hình
cụ thể đó, chúng ta có thể dùng phương pháp
đấu tranh có tính chất hòa bình - là chính sách
lập mặt trận dân chủ thống nhứt Đông Dương
để thực hiện những yêu cầu ấy”[2]. Tác phẩm
“Các quyền tự do dân chủ với nhân dân Đông
Dương” đã luận giải được những vấn đề lý luận
cơ bản, trên cơ sở đó Đảng ta đưa ra những
quyết sách chiến lược, sách lược trong phong
trào cách mạng dân chủ.

Năm 1939, trước nguy cơ chủ nghĩa phát xít
và Chiến tranh thế giới thứ hai đang đến gần,
chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương lăm
le trở mặt đàn áp phong trào cách mạng, những
phần tử tờrốtkít giả danh cách mạng cũng ra sức
chống phá Đảng; trên cương vị Tổng Bí thư,
đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã tiến hành một cuộc
đấu tranh sâu rộng trên mặt trận lý luận. Bên
cạnh việc vạch rõ chân tướng của bọn tờrốtkít
với giọng điệu cách mạng đầu lưỡi của chúng,
Đồng chí đã chỉ ra nguyên tắc liên hiệp giữa
Đảng Cộng sản với các đảng khác phái: “Sự liên
hệ phải có nguyên tắc, chứ không phải liên hiệp
với cả bọn phản động, bọn khiêu khích tờrốtkít,
tay chân phát xít”[3]; và đối với bọn này: “không
thể có thỏa hiệp nào, nhượng bộ nào. Phải dùng
mọi cách để lột mặt nạ chúng làm tay sai cho chủ
nghĩa phát xít, phải tiêu diệt chúng về chính trị”[4].

Trên phương diện đấu tranh củng cố nội bộ,
tháng 6/1939, với bút danh Trí Cường, Tổng Bí
thư Nguyễn Văn Cừ đã viết và cho in cuốn “Tự
chỉ trích”, đóng góp quan trọng vào công tác xây
dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Lần
đầu tiên ở Việt Nam, một Tổng Bí thư của Đảng
đã viết: “Những người cộng sản có bổn phận nói
sự thật với quần chúng, dẫn đường cho quần
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chúng chớ không phải theo đuôi hay phỉnh họ”[5].
Đồng chí nhấn mạnh, dù có sai lầm, có thất bại
cũng “phải có can đảm mở to mắt ra nhìn sự
thật”. Phê phán những khuynh hướng thiên tả
hoặc thiên hữu của một số cán bộ, đảng viên,
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ yêu cầu Đảng phải
“Công khai, mạnh dạn, thành thực vạch những
nhầm lỗi của mình mà tìm phương châm sửa đổi,
chống những xu hướng hoạt đầu thỏa hiệp, như
thế không phải làm yếu Đảng mà là làm cho
Đảng được thống nhất, mạnh mẽ”[6].

Tác phẩm “Tự chỉ trích” thể hiện tính minh
triết trong tư duy chính trị của một lãnh tụ trẻ tuổi
có chiều sâu trong tư duy; phản ánh sự sáng
suốt của một tài năng lỗi lạc, dấu ấn đặc biệt của
một người cộng sản dù mới chỉ được học tập lý
luận chủ yếu trong lao tù đế quốc, nhưng bằng
những hoạt động thực tiễn của mình đã khái
quát được những vấn đề lý luận cách mạng hết
sức sâu sắc, mang tính thời đại và còn nguyên
giá trị cho đến ngày nay. Đây cũng là sự đóng
góp vô cùng to lớn của Đảng ta trong việc làm
giàu hơn kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-
Lênin từ sự đúc kết thực tế của phong trào cách
mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tấm gương
sáng ngời về đạo đức cách mạng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã cống hiến trọn
đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho lý
tưởng cao đẹp của Đảng và Nhân dân ta. Toàn
bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đồng chí
là một tấm gương mẫu mực về phẩm chất cao
quý của người cộng sản.

Trước hết, phẩm chất cao quý ấy thể hiện
ở tinh thần say sưa học tập, rèn luyện và vươn
lên không ngừng. Từ lúc bắt đầu hoạt động cách
mạng cho đến khi bị thực dân Pháp xử bắn, dù
chưa được học ở trường lớp lý luận nào nhưng
bằng niềm tin và nghị lực, Đồng chí đã trang bị
cho mình những hiểu biết sâu rộng về khoa học
chính trị và trở thành lãnh tụ cao nhất của Đảng.

Không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, thông
qua thực tiễn đấu tranh để rèn luyện, đồng chí
Nguyễn Văn Cừ đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa
thực tế phong phú với lý luận khoa học, giải
quyết đúng đắn những yêu cầu của cách mạng
đề ra, nhất là trong những hoàn cảnh khẩn
trương, phức tạp. Trong cuộc vận động dân chủ
1936 - 1939, Đảng ta gặp nhiều trở lực, khó
khăn: kẻ thù luôn tìm cách đàn áp, bọn tờrốtkít
khiêu khích, phá hoại, một số cán bộ, đảng viên
của Đảng bộc lộ những khuynh hướng sai lầm
“tả” khuynh, hữu khuynh trong chiến lược, sách
lược, lệch lạc trong nhận thức… Nhưng dưới sự

lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đoàn kết, tạo
nên một cao trào cách mạng sôi nổi với hàng
triệu quần chúng tham gia; đặt tiền đề cho cách
mạng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển
mới - cao trào vận động giải phóng dân tộc.
Thành công đó có cống hiến to lớn về trí tuệ, tâm
huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.

Không chỉ là tấm gương sáng về tinh thần
tự học tập, rèn luyện trong thực tiễn, đồng chí
còn là hình ảnh tiêu biểu của người cán bộ cách
mạng liên hệ, gắn bó máu thịt với quần chúng.
Bất kỳ ở đâu, sống giữa những người phu mỏ,
hay bà con nông dân vùng miệt vườn Nam Bộ,
khi đi “vô sản hóa”, khi mới là đảng viên, hay lúc
đã giữ cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn
Văn Cừ luôn gương mẫu trong cuộc sống; gần
gũi, tin tưởng ở quần chúng; có khả năng tập
hợp, đoàn kết, động viên quần chúng tham gia
cách mạng. Đồng chí cũng luôn nêu cao tinh
thần bảo vệ Đảng, bảo vệ khối đoàn kết thống
nhất trong Đảng, phát huy tự phê bình và phê
bình để xây dựng Đảng vững mạnh, giữ vững
vai trò tiên phong của Đảng, làm cho Đảng
thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động.

Trước kẻ thù và những phần tử phản động,
Đồng chí luôn kiên quyết đấu tranh không
khoan nhượng. Bị giặc bắt, qua nhiều trận đòn
roi, tra tấn dã man của kẻ thù; mặc dù thể trạng
không được khỏe, bệnh sốt rét biến chứng
ngày càng nặng, nhưng Đồng chí vẫn tỏ rõ khí
tiết, nêu cao tinh thần kiên trung. Hình ảnh
Đồng chí hiên ngang, lẫm liệt bước ra pháp
trường cùng với nhiều cán bộ lãnh đạo khác
của Đảng đã trở thành tấm gương lớn về thái
độ bất khuất trước kẻ thù và khí phách can
trường của người cộng sản.

Khi được hỏi vì sao Trung ương bầu đồng
chí Nguyễn Văn Cừ làm Tổng Bí thư khi Đồng
chí chỉ vừa 26 tuổi, ít tuổi hơn nhiều so với các
đồng chí khác, đồng chí Lê Duẩn trả lời: Bởi
đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một trí tuệ lỗi lạc
của Đảng, rất sắc sảo và nhạy bén về chính trị,
lại có khả năng đoàn kết, thuyết phục anh em,
là một người cộng sản có phẩm chất đạo đức
rất trong sáng, được mọi người kính phục[7].

Tuy tuổi đời và sự nghiệp ngắn ngủi nhưng
đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã để lại cho Đảng và
dân tộc ta một tấm gương sáng ngời về đạo đức
cách mạng; về lòng tin mãnh liệt ở lý tưởng cách
mạng cao đẹp, tình thương yêu, quý mến giai
cấp công nhân và Nhân dân lao động; sống giản
dị, chan hòa cùng với Nhân dân, vì Nhân dân.

Nguồn: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
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Kể từ Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ
Chí Minh ký ban hành ngày 16/2/1947
“Quy định chế độ hưu bổng, thương tật

và tiền tuất tử sĩ” đến nay, những quan điểm
cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công
tác thương binh, liệt sĩ đã được Đảng, Nhà
nước ta cụ thể hóa thành các chính sách,
pháp luật ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ,
người có công với cách mạng và hiện tại được
bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện, thực hiện thống
nhất trong cả nước; từ đó góp phần tạo ra sức

mạnh tổng hợp về chính trị, kinh tế và xã hội,
sự đồng thuận giữa Đảng, Nhà nước, Nhân
dân và bản thân người có công với cách
mạng, nâng cao nhận thức của toàn xã hội
cùng với Nhà nước chăm lo cho người có
công với cách mạng, phát huy truyền thống,
đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. “Đền ơn đáp
nghĩa” của dân tộc trong thời kỳ mới.

Các chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với
thương binh, liệt sĩ và người có công với cách
mạng từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đất
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nước năm 1986 đến nay đã có những thay đổi
quan trọng để phù hợp với tình hình kinh tế -
xã hội và ngày càng được mở rộng về đối
tượng, bao phủ hầu hết các mặt của đời sống,
trong đó nổi bật nhất là việc ban hành Pháp
lệnh Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt
sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,
người hoạt động kháng chiến, người có công
giúp đỡ cách mạng năm 1994 và Pháp lệnh
quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ
Việt Nam anh hùng” năm 1994, Pháp lệnh Ưu
đãi người có công với cách mạng năm 2005;
các Nghị định của Chính phủ quy định mức trợ
cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với
cách mạng1,…Năm 2020, trên cơ sở tổng kết
việc thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công
với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 và
số 04/2012/UBTVQH13, Chính phủ trình Ủy
ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh
Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp
lệnh số 02/2020/UBTVQH14) có hiệu lực thi
hành từ ngày 01/7/2021 với nhiều điểm mới,
hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng
số người hưởng ưu đãi cho người có công với
cách mạng đã tạo điều kiện để người có công
nỗ lực vượt lên khó khăn, ổn định cuộc sống,
đồng thời tạo môi trường thuận lợi để các cơ
quan, tổ chức và cá nhân tham gia tích cực vào
công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Đến nay, Pháp lệnh Ưu đãi người có công
với cách mạng và các văn bản hướng dẫn đã
kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương,
đường lối của Đảng về ưu đãi người có công
với cách mạng qua các thời kỳ, đặc biệt Chỉ
thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí
thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác người có công với cách
mạng, đã tiếp tục chuẩn hóa các điều kiện,
tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công
với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt
chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối
tượng; chế độ ưu đãi người có công với cách
mạng và thân nhân được quy định thống nhất,
rõ ràng; kịp thời bổ sung cả về đối tượng và
chế độ thụ hưởng đối với người có công, thân
nhân người có công với cách mạng.

Sau 75 năm thực hiện, các chính sách,
chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
và gia đình người có công với cách mạng đã
được nghiên cứu, bổ sung và điều chỉnh phù
hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước

trong từng thời kỳ. Theo đó các chế độ ưu đãi
được thực hiện đa dạng gồm trợ cấp, phụ cấp
hằng tháng, trợ cấp một lần và các chế độ ưu
đãi khác như: hỗ trợ y tế, giáo dục, trang cấp
dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng, tạo
việc làm, hỗ trợ, cải thiện nhà ở, miễn hoặc
giảm tiền sử dụng đất, vay vốn kinh doanh và
miễn hoặc giảm thuế. Người có công tùy từng
đối tượng có các chính sách chăm sóc đặc
thù như: Chính sách trợ cấp người phục vụ
đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương
binh, người hưởng chính sách như thương
binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên,
bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81%
trở lên sống ở gia đình… và được chăm sóc
với nhiều hình thức đa dạng như tại gia đình,
cộng đồng, các cơ sở y tế và các Trung tâm
nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với
cách mạng.

Đối với mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi, từ
năm 1994 đến nay, chế độ trợ cấp, phụ cấp
ưu đãi người có công được điều chỉnh gắn
liền với việc thực hiện cải cách chính sách tiền
lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi
người có công, theo đó chế độ trợ cấp, phụ
cấp ưu đãi đã qua nhiều lần điều chỉnh, từng
bước khắc phục những hạn chế về mức, về
nguyên tắc và phương thức điều chỉnh độc
lập với chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội,
phù hợp với điều kiện của ngân sách nhà
nước, gòp phần từng bước cải thiện, nâng
cao đời sống của người có công. Mức chuẩn
để xác định mức trợ cấp ưu đãi người có công
năm 2012 là 1.110.000 đồng; từ năm 2019
đến nay mức chuẩn là 1.624.000 đồng (cao
hơn mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng của
cán bộ, công chức hiện nay). Hiện nay có gần
1,2 triệu người có công đang hưởng chế độ
ưu đãi hàng tháng.

Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-
19 có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng
không nhỏ tới sản xuất và đời sống Nhân dân,
Chính phủ đã kịp thời ban hành Nghị quyết số
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch
Covid-19, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
ngày 24/4/2020 quy định việc thực hiện các
chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch Covd-19, tạo cơ sở để thực hiện triển
khai chi trả hỗ trợ kịp thời, đầy đủ cho 994.626
đối tượng thuộc lĩnh vực người có công với
kinh phí khoảng 1.483 tỷ đồng.
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng khẳng định trong những năm tới, tiếp
tục: “Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm
an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người,
tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát
triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã
hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh
phúc của nhân dân…”. Để phát huy được
những kết quả, thành tích đã đạt được trong
suốt 75 năm qua, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh
công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh,
gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng,
trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt
một số nhiệm vụ giải pháp sau:

- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên
truyền sâu rộng hơn nữa chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước đối với thương
binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công
trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; nâng
cao nhận thức về việc thực hiện tốt chính
sách ưu đãi đối với người có công vừa là tình
cảm thiêng liêng, trách nhiệm cao cả của cả
hệ thống chính trị và toàn dân, vừa là yếu tố
bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã
hội, thể hiện sâu sắc tính ưu việt và bản chất
tốt đẹp của chế độ ta, góp phần củng cố khối
đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm
tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Từ đó,
biến nhận thức thành hành động thiết thực, cụ
thể, tích cực góp phần vào việc thực hiện tốt
chính sách ưu đãi người có công, nâng cao
hiệu quả và đưa các phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình
thương binh, liệt sĩ và người có công với cách
mạng” trở thành hoạt động thường xuyên
trong mọi mặt của đời sống xã hội.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, phát
luật của Nhà nước đối với thương binh, bệnh
binh, gia đình liệt sĩ, người có công. Trong đó,
đặc biệt quan tâm các gia đình người có công
có hoàn cảnh khó khăn, người có công hiện
đang sống cô đơn, không nơi nương tựa, các
gia đình người có công vùng đồng bào dân tộc
thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa
cách mạng trước đây, phấn đấu không để hộ
người có công thuộc diện hộ nghèo.

- Tiếp tục làm tốt công tác tu bổ, tôn tạo
nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ;
đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ,

quy tập hài cốt liệt sĩ, kịp thời thông báo và tạo
điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ đến
thăm viếng.

- Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý
Nhà nước đối với công tác người có công với
cách mạng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ
thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có
công, đặc biệt chú trọng giải quyết các vướng
mắc, tồn tại phát sinh liên quan để kịp thời
điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với sự phát
triển của đất nước. Quan tâm giải quyết hồ sơ
đề nghị xác nhận người có công còn tồn đọng,
bảo đảm chắt chẽ, thấu lý, đạt tình để những
người có công và gia đình được thụ hưởng
đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và
Nhà nước.

- Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ
thuật tiên tiến, phối hợp hiệu quả giữa các
bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương
trong thực hiện công tác người có công với
cách mạng; chú trọng các biện pháp nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cũng
như ý thức, trách nhiệm của những người
làm công tác này.

- Thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp
Nhân dân tích cực tham gia có trách nhiệm
đối với công tác người có công và phong trào
“Toàn dân chăm sóc các gia đình thương
binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”,
ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”. Tôn vinh,
biểu dương những tấm gương thương binh,
bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã
phát huy ý chí, tự lực, tự cường, vượt khó
vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, tham
gia các phong trào thi đua yêu nước…

- Kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển
hình tiên tiến, biểu dương, khen thưởng các
tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp
trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”,
“Toàn dân chăm sóc các gia đình thương
binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”,
chung sức giúp đỡ các gia đình người có
công khắc phục khó khăn, cải thiện đời sống.

Nguồn: BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

1. Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017,
Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018,
Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019,…
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ĐẶNG THANH MAI

Đẹp thay những cựu chiến binh
Hết lòng vì nước, quên mình vì dân

Đã từng cống hiến tuổi xuân
Đánh giặc giữ nước muôn phần vẻ vang

Chung tay bảo vệ xóm làng
Biên cương hải đảo sẵn sàng tiên phong

Tình yêu đất nước một lòng
Căm thù quân giặc, quyết không chịu lùi

Cùng nhau cay đắng ngọt bùi
Bát cơm sẻ nửa, chăn sui đắp cùng

Vào Nam, ra Bắc, miền Trung
Mưa bom, bão đạn muôn trùng hiểm nguy

Gái trai anh dũng sá gì
Vượt Trường Sơn quyết ra đi giết thù

Một thời hoạt động chiến khu
Dân công tải đạn mịt mù khói sương

Anh xông pha ở chiến trường
Cùng nhau quyết giữ quê hương đất này

Hòa bình tươi đẹp hôm nay
Mãi không quên được những ngày gian truân

Tự do, độc lập mùa xuân
Non sông, đất nước muôn phần nhớ ơn

Vinh quang thay, tự hào hơn
Cựu chiến binh của Lạng Sơn quê mình.

NGUYỄN BÍCH THUẬN

Cung đường này
Ngày khói lửa không ngớt tiếng bom rơi
Các chị, các anh những người con ưu tú
Bao ước mơ xanh đêm ngày ấp ủ
Bắc cầu phao, san lấp hố bom.

Có bom đạn nào ngăn nổi tấm lòng son
Luôn sẵn sàng xả thân vì Tổ quốc
Ngày đất nước bình yên đang hiện ra phía trước
Bỗng máy bay gầm, mặt đất xới tung.

Mười ba người yên nghỉ giữa lòng thung
Các anh chị đã hóa thành bất tử
Các chị, các anh viết thêm trang sử
Cho mùa xuân đất nước vẹn toàn.

Để non sông vang khúc khải hoàn
Cho vườn quê nở hoa kết trái
Dấu vàng son tạc vào thời đại
Mãi thiêng liêng hai tiếng Truông Bồn.

ĐẶNG HÙNG

(Kính tặng hương hồn hai liệt sỹ TNXP hy sinh tại
thôn Pác Cáp, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình,

tỉnh Lạng Sơn tháng 7 năm 1967)

Thông hát rì rào quên năm tháng
Rủ bóng êm đềm xuống mộ em
Hai hàng phi lao xòe bóng mát
Giữ hàng mộ chí mãi trang nghiêm

Ngày ấy lên đường em mười bảy tuổi
Tóc ngang vai cô gái mắt đen huyền
Lòng nhớ Bình Giang những chiều quê mẹ
Dạt dào sông Sặt sóng triền miên

Chàng trai tên Xuân rực rỡ tuổi hoa niên
Nhựa lên cành sức căng ngực trẻ
Hồng - Xuân ôi tên sao đẹp thế!
Ta nguyện làm đôi chim đi trọn hành trình

Nhớ làm sao những sớm mở đường
Hồng kể Xuân nghe chuyện ngày thơ ấu
Bình Giang ơi quê hương yêu dấu
Ta hẹn ngày về náo nức chờ mong!

Pác Cáp ơi! Và Xứ Lạng nhớ không?
Ngày đẹp nắng lại là ngày vĩnh biệt
Bom Mỹ gầm! Bên thông reo tha thiết
Rừng hoa sim tim tím tận chân trời.

Hồng còn đâu. Máu đẫm thân rồi!
Trên mặt đường còn thơm mùi đất mới
Xuân ngã xuống. Một lời không kịp nói
Bom quân thù đã vùi kín thân em!

Xứ Lạng ơi khi nắng đổ chiều êm
Da diết lòng ta chuyện ngày dĩ  vãng
Hồng - Xuân vẫn còn với lòng ta Xứ Lạng
Ta nguyện bên nhau đi trọn hành trình!

Tôi cùng đồng đội đến bên mộ Hồng - Xuân
Với nén hương thơm với nhành hoa thắm
Với một tình yêu nói nhiều trong im lặng
Thề với Hồng - Xuân trước khi ra chiến trường!

Nơi hai người ngã xuống thông vẫn xanh
Rặng phi lao muôn đời vẫn hát
Hồng - Xuân ơi tình yêu chúng ta và 

tình yêu đất nước
Như thông xanh và hoa sim 

vẫn còn mãi muôn đời
Và Hồng - Xuân vẫn còn cùng Xứ Lạng quê tôi!

10
Văn nghệ

Số 345-07/2022 - Xứ Lạng



TẠ THU YÊN 

Nếu em còn...
Giờ Lâm đã lên ông
Rộn nhà tiếng em cười nói
Họ Tạ nhà mình đông con, nhiều cháu
Từ đường bớt một bát nhang!

Nếu em còn...
Mây trắng thôi lang thang
Ba mẹ không sớm rủ nhau về chín suối

Nếu em còn...
Vườn nhà xanh cây cối
Hoa trái trong vườn ấm tay em

Nếu em còn...
Chị nghẹn giọng gọi tên
Bao nhiêu năm qua em luôn mười tám tuổi
Ánh mắt nheo cười qua khói nhang

Nếu em còn...
Với quân phục màu xanh
Sao trên mũ Lâm là ông bộ đội
Tháng Bảy xanh thêm
Nếu em còn...

NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Chồng hy sinh ở Điện Biên
Mười chín tuổi… Mẹ còn trẻ quá!
Con trai hy sinh ngày giải phóng Sài Gòn 
Con dâu đang độ đôi mươi…
Lỗi hẹn ngày về
Lẻ bóng
Đơn côi
Một mái ấm đơn sơ, hai mảnh đời góa bụa

Lặng lẽ khói hương, lặng thầm thương nhớ
Lặng lẽ bóng chiều, lặng lẽ tóc mây
Lặng lẽ buồn vui, ấm lạnh, vơi đầy
Nỗi Mẹ đơn côi, nỗi mình dang dở!
Bao lần, bên thềm chờ trăng về xây tổ
Trăng ơi, rừng núi ngóng trông, sông suối hẹn hò
Đời vui qua một lần đò
Bờ vui chung bến... nào ngờ lẻ đôi!
Hồi đã hương… ngan ngát núi đồi…
Ngày anh lên đường còn non tơ chồi lá
Chân giường vẹt mòn, nền nhà gồ ghề đất đá
Bao lần, Mẹ nhọc nhằn kê cho đỡ cập kênh 

Lặng lẽ dòng đời chìm nổi chông chênh
Kê bằng sao được thác ghềnh, Mẹ ơi!
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- Thưa ông Phạm Đức Huân, được biết trong
những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản giải
quyết tốt chế độ ưu đãi đối với người có công với
cách mạng. Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, với vai trò là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban
nhân dân tỉnh trong quản lý nhà nước về lĩnh vực
này, theo ông yếu tố then chốt nào tác động trực
tiếp tới kết quả công tác chăm sóc người có công
với cách mạng trên địa bàn?

- Ông Phạm Đức Huân: 
Theo tôi, yếu tố then chốt chính là công tác

lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung triển khai thực hiện
Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có
công với cách mạng. Trong đó, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU ngày
27/7/2017 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối
với công tác thương binh, liệt sĩ và người có
công với cách mạng giai đoạn 2017 - 2025. Các
cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt
và triển khai thực hiện. Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh đã ban
hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày
05/10/2017 về thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU
ngày 27/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác
thương binh, liệt sĩ và người có công với cách
mạng giai đoạn 2017- 2025. Với đạo lý “Uống
nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”
trong những năm qua tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản
giải quyết tốt chế độ ưu đãi đối với người có
công với cách mạng, tổ chức vận động toàn dân
tham gia chăm sóc đối tượng chính sách, người
có công từng bước nâng cao đời sống vật chất
và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia
đình liệt sĩ và người có công, củng cố lòng tin

của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo sự
ổn định về chính trị góp phần cùng với sự phát
triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Cùng với đó là việc thực hiện tốt công tác
tuyên truyền. Các cấp ủy Đảng, chính quyền,
các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể
chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin đại
chúng đã phối hợp tuyên truyền chủ trương,
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, người
có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn
đáp nghĩa” với nhiều hình thức phong phú, đa
dạng như: Tuyên truyền trên các phương tiện
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Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội về kết quả công tác chăm sóc người có công với cách mạnh trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn những năm gần đây. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. 

Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn



thông tin đại chúng, tổ chức lễ mít
tinh, kỷ niệm, các buổi tọa đàm,
giao lưu văn nghệ, các hoạt động
về nguồn, tham quan di tích lịch
sử… Các hoạt động tuyên truyền
đã góp phần tạo chuyển biến tích
cực về nhận thức và hành động của
các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt
trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã
hội và nhân dân trong công tác
chăm sóc các gia đình liệt sĩ,
thương binh, người có công với
cách mạng và phong trào “Đền ơn
đáp nghĩa”.

- Toàn tỉnh hiện đang quản lý
hơn 33.000 hồ sơ người có công với
cách mạng, bao gồm liệt sĩ, thương
binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh
hùng, cán bộ lão thành cách mạng,
cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng
lực lượng vũ trang, người hoạt động
cách mạng, hoạt động kháng chiến
bị địch bắt tù đày, người làm nhiệm
vụ bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ
quốc tế… Ông có thể cho biết kết
quả cụ thể của một số chính sách
mà chúng ta đang thực hiện?

- Ông Phạm Đức Huân: 
Thực hiện chi trả kinh phí trợ

cấp thường xuyên, giai đoạn 2012 -
2020, chúng ta đã chi trả 789.585
triệu đồng; giải quyết chế độ trợ cấp
một lần cho 37.497 người có công
và thân nhân, kinh phí 99.480 triệu
đồng. Giải quyết chế độ ưu đãi giáo
dục trong đào tạo cho 2.112 con của
người có công, kinh phí 10.047 triệu
đồng. Người có công và thân nhân
được đảm bảo tiếp cận với các dịch
vụ y tế, giáo dục. Giải quyết trợ cấp
một lần và trợ cấp hằng tháng cho
20.798 người tham gia chiến tranh
bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc
tế ở Lào, Cam-pu-chia sau ngày
30/4/1975 theo Quyết định số
62/2011/QĐ-TTg, ngày 9/11/2011
của Thủ tướng Chính phủ; trợ cấp
một lần cho 7.436 quân nhân tham
gia kháng chiến chống Mỹ cứu
nước có dưới 20 năm công tác
trong quân đội đã xuất ngũ về địa
phương theo Quyết định số
142/2008/QĐ-TTg, ngày 27/10/2008
của Thủ tướng Chính phủ; trợ cấp
một lần cho 35.418 dân công hỏa
tuyến tham gia kháng chiến chống
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Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh và Đoàn công tác của tỉnh, huyện Chi Lăng
thăm hỏi, tặng quà người có công tại huyện Chi Lăng nhân kỷ
niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2021.

Ảnh: THANH HUYỀN 

Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm
vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày
14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Trợ cấp một lần và
trợ cấp hằng tháng cho 100 cán bộ, chiến sĩ công an nhân
dân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20
năm công tác theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg, ngày
20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ; 917 thanh niên xung
phong hưởng trợ cấp theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg,
ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt phong trào
“Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều nội dung, hình thức phong phú,
thiết thực như: tổ chức các đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, tặng
quà gia đình chính sách, người có công, tổ chức phát động
ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức đưa thân nhân liệt sĩ
đi viếng nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Các tổ chức, cá nhân
tổ chức tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng
Mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho
người có công… Từ năm 2020 đến nay toàn tỉnh đã thực hiện
chuyển quà tặng của Chủ tịch nước đến 43.964 lượt người
có công và thân nhân với kinh phí 11.864 triệu đồng, chuyển
quà của Chủ tịch tỉnh đến 44.138 lượt người có công và thân
nhân với kinh phí là 26.442 triệu đồng. Các tổ chức xã hội
trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức, thành lập các đoàn trực tiếp
đi động viên, thăm hỏi, tặng quà với trên 8.470 suất quà, kinh
phí 3.964 triệu đồng. Các cơ quan đơn vị phối hợp với các cơ
sở y tế tổ chức kiểm tra sức khỏe, khám chữa bệnh cho trên
5.000 lượt người có công trên địa bàn toàn tỉnh. Vận động,
huy động các chiến sĩ bộ đội biên phòng, đoàn viên thanh niên
giúp đỡ các gia đình chính sách gặt lúa, trồng màu, canh tác...



Từ năm 2012 đến nay, Quỹ "Đền
ơn, đáp nghĩa" toàn tỉnh thu được
trên 18.114 triệu đồng. Phong trào
đền ơn, đáp nghĩa phát triển sâu
rộng, huy động được sự tham gia
của các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, các nhà hảo tâm tham gia
ủng hộ giúp đỡ người có công với
cách mạng, kết quả: Hỗ trợ xây mới
và sửa chữa 1.686 nhà, kinh phí
47.261 triệu đồng; tặng 671 sổ tiết
kiệm kinh phí 587,7 triệu đồng. Hiện
nay trên địa bàn tỉnh không có hộ
người có công ở nhà tạm, nhà dột
nát, việc xây dựng và sửa chữa nhà
ở của hộ người có công được tỉnh
đặc biệt quan tâm. Thực hiện Quyết
định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ tỉnh Lạng Sơn đã
thực hiện hỗ trợ cho 4.246 hộ, trong
đó: 1.939 hộ xây mới và 2.308 hộ
sửa chữa, tổng kinh phí chi từ ngân
sách Trung ương là 119.689,0 triệu
đồng. Trong 2 năm 2021 - 2022,
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện
hỗ trợ người có công với cách mạng
đối với 1.202 hộ người có công,
trong đó xây mới: 454 hộ, sửa chữa
748 hộ, tổng kinh phí 33.120 triệu
đồng được trích từ nguồn ngân
sách của tỉnh. Trong 6 tháng đầu
năm 2022, đã thực hiện hỗ trợ xây
mới và sửa chữa 558/615 hộ, đạt
90,7% kế hoạch năm 2022. 

Công tác chăm sóc sức khỏe
đối với người có công và thân nhân
được quan tâm, 100% người có
công với cách mạng không hưởng
lương và bảo hiểm xã hội đều
được mua thẻ bảo hiểm y tế; được
hưởng trợ cấp mai táng phí, trợ cấp
một lần khi từ trần. Giai đoạn 2012
- 2020, đã thực hiện điều dưỡng
tập trung và tại gia đình cho 24.041
lượt người có công, tổng kinh phí
11.521 triệu đồng. Tỉnh Lạng Sơn
có 01 cơ sở điều dưỡng người có
công, thực hiện chức năng tiếp
nhận, quản lý, chăm sóc, điều
dưỡng, phục hồi sức khỏe, điều
dưỡng tập trung cho các đối tượng
là người có công với cách mạng và
cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ
Tỉnh ủy quản lý. Từ năm 2019 -
2021, thực hiện điều dưỡng 2.548
lượt đối tượng…
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Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị
Quân đội nhân dân Việt Nam (thứ hai từ trái sang) và đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
(ngoài cùng bên trái); lãnh đạo Sở LĐTB&XH tỉnh chụp ảnh
lưu niệm cùng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần
Quang Thắng (P.Chi Lăng, TP.Lạng Sơn) trong chuyến tham
quan di tích lịch sử tại Thủ đô Hà Nội cuối tháng 6/2022 nhân
kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Ảnh: THANH HUYỀN

- Đề nghị ông cho biết việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin thực
hiện theo Quyết định số 150/QĐ-TTg, ngày 14/01/2013 của
Thủ tướng Chính phủ tỉnh Lạng Sơn chúng ta đã thực hiện như
thế nào cùng với nhiệm vụ xây dựng, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ? 

- Ông Phạm Đức Huân: 
Toàn tỉnh có 5.644 liệt sĩ, trong đó liệt sĩ đã đưa về an

táng tại Nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh là 502; số liệt sĩ chưa đưa
về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh là 4.487. Từ năm
2012 đến nay đã quy tập được 44 hài cốt liệt sĩ, bàn giao cho
địa phương và gia đình. Đón nhận, quy tập 11 hài cốt liệt sĩ
của quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu, hy sinh ở nước
bạn Lào và Cam-pu-chia về nước do Ban Công tác đặc biệt
của Chính phủ bàn giao. Trên địa bàn toàn tỉnh đã chuẩn hóa
thông tin của 5.127 liệt sĩ; 2.859 mộ liệt sĩ do tỉnh quản lý lên
trang thông tin cơ sở dữ liệu của Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội. Xử lý và thu thập được thông tin về mộ liệt sĩ, trong
đó xác định số mộ có đầy đủ thông tin 19 mộ; số mộ có một
phần thông tin 1.834 mộ; số mộ không có thông tin 1.006 mộ.
Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg, ngày 14/01/2013 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ
còn thiếu thông tin, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức khai quật 716
mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin để thực hiện giám định ADN xác
định danh tính liệt sĩ tại 07 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh,
trong đó lấy được 424 mẫu và thực hiện bàn giao mẫu cho
Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và
Viện Giám định gen để giám định ADN.  



Trên địa bàn tỉnh có 18 nghĩa trang liệt sĩ,
trong đó có 12 nghĩa trang liệt sĩ người Việt Nam
với tổng số 2.928 mộ; 06 nghĩa trang liệt sĩ
người Trung Quốc với 249 mộ. Giai đoạn 2016
- 2021 đã thực hiện cải tạo, sửa chữa nghĩa
trang liệt sĩ tại 08 huyện, thành phố, với tổng
kinh phí 25,9 tỷ đồng. Năm 2022, tỉnh tiếp tục
tập trung vốn để thực hiện cải tạo, sửa chữa,
nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng,
Tràng Định và thành phố Lạng Sơn. 

- Dân tộc Việt Nam đi qua chiến tranh chưa
lâu, với mỗi người dân Việt Nam, Ngày Thương
binh Liệt sĩ 27/7 đóng một vai trò và ý nghĩa
quan trọng. Ngày 27/7 năm nay còn là kỷ niệm
75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xin ông cho
biết một số hoạt động trong dịp tri ân quan
trọng này?  

- Ông Phạm Đức Huân: 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
số 56/KH-UBND ngày 17/3/2022 tổ chức các
hoạt động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ trong đó tỉnh có 14 chương
trình, hoạt động trọng tâm, bao gồm các hoạt
động như: Tổ chức chương trình dâng hương,
viếng nghĩa trang liệt sĩ; Tổ chức hội nghị biểu
dương 75 người có công tiêu biểu và biểu
dương các cá nhân, tập thể làm tốt công tác
“Đền ơn đáp nghĩa”; Chỉ đạo tổ chức thắp nến
tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt
sĩ trên địa bàn toàn tỉnh; Thực hiện các chế độ
chính sách đối với người có công và thân nhân
đầy đủ, kịp thời; Chăm sóc, tu bổ các công trình
ghi công liệt sĩ; Tổ chức đưa đại biểu người có
công và thân nhân liệt sĩ đi thăm chiến trường
xưa, thăm, viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ
Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 Nam Lào,
Thành cổ Quảng Trị; tổ chức đưa đại biểu người
có công tiêu biểu về thăm Thủ đô Hà Nội, gặp
mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội, thăm viếng khu
di tích lịch sử Đá Chông K9; Tổ chức phát động
vận động, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; Phối
hợp với các tổ chức, cá nhân gặp mặt, tặng quà
cho đại biểu gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh
hùng, thương, bệnh binh… 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực
tiếp thực hiện việc chuyển quà tặng của tỉnh cho
7.350 người có công, gia đình liệt sĩ, với kinh phí
trên 8.030 triệu đồng trích từ nguồn ngân sách
của tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày
17/3/2022 của UNND tỉnh, các huyện, thành phố
cũng đã ban hành kế hoạch và tổ chức nhiều
hoạt động thiết thực, đặc biệt là việc tổ chức

đưa đại biểu người có công và thân nhân liệt sĩ
đi thăm chiến trường xưa tại các tỉnh miền Nam,
các tỉnh Tây Nguyên và thăm viếng nghĩa trang
liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9 Nam
Lào, Thành cổ Quảng Trị… 

- Với những kết quả đã đạt được, theo ông,
còn có những khó khăn gì cần tháo gỡ để chúng
ta làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có
công với cách mạng trên địa bàn tỉnh trong thời
gian tới?

- Ông Phạm Đức Huân: 
Mặc dù công tác chăm sóc người có công

với cách mạng trên địa bàn tỉnh đã được thực
hiện thường xuyên, liên tục, đời sống của gia
đình người có công với cách mạng trên địa bàn
tỉnh ngày càng được nâng cao: Năm 2021, toàn
tỉnh đã đảm bảo 100% hộ gia đình người có
công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức
sống trung bình người dân nơi cư trú theo chuẩn
nghèo áp dụng đa chiều giai đoạn 2016 - 2020,
tuy nhiên đến năm 2022, do áp dụng theo chuẩn
nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
nên vẫn còn hộ gia đình chính sách người có
công thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Việc thực
hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở vẫn chưa
đáp ứng được hết nhu cầu đề nghị hỗ trợ của
đối tượng người có công do một số hộ người có
công đã được hỗ trợ nhà ở tuy nhiên hiện nay
nhà ở xuống cấp, vẫn có nhu cầu tiếp tục được
hỗ trợ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
còn gặp khó khăn do nhiều khu vực mai táng liệt
sĩ, các dấu tích không còn, nhiều thông tin thiếu
chính xác, khó khăn trong di chuyển, vận
chuyển phương tiện phục vụ việc tìm kiếm. Việc
giám định xác định danh tính liệt sĩ hiệu quả còn
chưa cao, do các mẫu sinh phẩm đã cũ, nhiều
mẫu hỏng, không thể thực hiện giám định.
Nguồn kinh phí để đảm bảo công tác tu sửa
nghĩa trang liệt sĩ được bố trí còn hạn hẹp… Với
những khó khăn này Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội sẽ từng bước có những kiến
nghị, đề xuất đối với Trung ương, với Tỉnh đề
xem xét, tháo gỡ. Trước mắt, chúng tôi sẽ đề
nghị tỉnh xem xét, cân đối, bổ sung kinh phí từ
nguồn ngân sách địa phương để thực hiện
chương trình đưa người có công đi thăm chiến
trường xưa, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng
chính đáng của người có công với cách mạng
được quay trở lại thăm chiến trường xưa, nơi họ
đã chiến đấu, hy sinh tuổi trẻ, hy sinh một phần
xương máu và nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại
vì độc lập, tự do của Tổ quốc ngày hôm nay.  

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

Văn nghệ Xứ Lạng thực hiện
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Trong không gian
lặng thinh, tại
nghĩa trang này có

chín mươi lăm ngôi mộ
chỉ ghi “Liệt sĩ không rõ
tên” bởi trước khi được
quy tập về đây, bia mộ
của các anh đã bị đạn
pháo chiến tranh cày xới,
không còn nguyên vẹn
nên không xác định
được tên, tuổi. Người
đàn bà đó đi khắp một
lượt, bỗng dưng chị ngồi
sụp xuống trước một
ngôi mộ và gọi một
người thanh niên cũng
đang thắp hương cách
đó không xa.

- Thế ơi! Con lại đây.
Đây đúng là bố con rồi,
mẹ có linh cảm như vậy.

Cậu thanh niên vội
sải bước đến bên cạnh
mẹ. Ngôi mộ trước mắt
cũng giống như bao ngôi
mộ khác “Liệt sĩ không rõ
tên”, cậu an ủi mẹ:

- Mẹ đừng xúc động
quá! Biết được bố nằm ở
đây đã là một điều may

16
Văn nghệ

Số 345-07/2022 - Xứ Lạng

Ký của DƯƠNG SƠN

Vào một buổi chiều đông giá lạnh, khi làn khói lam chiều vương đầy trên những nóc
bếp nhà sàn xóm núi, hoàng hôn dần buông xuống, không gian trầm lặng hơn. Những
cơn gió heo may bỗng chốc thổi mạnh, quét từng cơn rét buốt. Trên con đường xi măng
giữa những hàng bia mộ liệt sĩ, người đàn bà thắp một bó hương to đến từng ngôi mộ,
chị dừng lại, thành kính vái ba lần rồi cắm hương lên. Đến ngôi mộ nào chị cũng lầm
rầm khấn một câu: “Có phải anh Nguyễn Thế Ngần - chồng em nằm đây thì hiển linh
báo mộng cho em tìm được anh”.

Ban liên lạc cựu chiến binh đoàn 337 tại Lạng Sơn và Đạo Tràng Hà Nội
tổ chức Đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ đoàn 337 và xã Bình Trung,

huyện Cao Lộc (25/7/2019)
Ảnh: HÒA LỘC

mắn rồi. Tuy rằng chưa xác định được phần mộ nào là của bố,
nhưng tất cả những người nằm đây đều là đồng đội của bố, là anh
em của bố, cũng là người thân của chúng ta. Mẹ con mình hãy coi
đây là một niềm an ủi để thanh thản mẹ nhé. Bố được về đây bên
đồng đội, được chính quyền và Nhân dân địa phương quan tâm



hương khói, đó cũng là cái phúc của nhà ta.
Ngôi mộ này có thể là bố nằm đây, cũng có
thể không phải, mẹ đừng quá đau lòng!

Được con trai động viên, người đàn bà đó
dường như đã qua cơn xúc động, bà nhìn
ngôi mộ, nước mắt  tràn khóe mi, giọng lạc đi:

- Anh ơi! Có phải anh thì hãy phù hộ cho
mẹ con em tìm được anh nhé! Bao nhiêu năm
nay, kể từ khi anh hy sinh, điều tâm niệm trong
lòng em là muốn tìm được anh. Hôm nay biết
anh ở đây, mẹ con em đến thăm anh, anh có
vui không? - Nói đến đây cơn xúc động lại
dâng trào, chị nghẹn ngào, mắt trân trân nhìn
vào ngôi sao trên mộ. Dường như thấu hiểu
được niềm tâm sự của chị, tâm nhang trên
những ngôi mộ rực lên những đốm đỏ trong
buổi chiều tà càng làm cho khuôn viên nghĩa
trang đượm màu linh ứng.

Người đàn bà đó là chị Nguyễn Thị Lan,
vợ của liệt sĩ Nguyễn Thế Ngần đã hy sinh
ngày 28 tháng 02 năm 1979 tại điểm cao 559
trong cuộc chiến bảo vệ cầu Khánh Khê.
Trong những ngày chiến tranh biên giới xảy
ra, cán bộ, chiến sĩ E52, F337 đã kiên cường
chiến đấu, không ít người hy sinh để bảo vệ
từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, quyết
tử bảo vệ cây cầu, chặn đứng bước tấn công
của địch hòng tiến sâu vào nội địa. Những liệt
sĩ ấy được đồng đội đưa về mai táng ở gần
khu vực Gốc Gạo, phía Nam cầu Khánh Khê.
Bia mộ của các anh chỉ kịp đẽo gọt những gốc
cây và khắc tên tạm bợ. Trong cuộc chiến đó,
đạn pháo quân thù cày xới không biết bao
nhiêu lần trên dải đất biên cương vì thế bia
mộ cũng không còn. Sau này, khi các anh
được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện Văn
Quan thì 95 người chiến sĩ anh hùng của đơn
vị chung một dòng chữ “Liệt sĩ không rõ tên”
trên bia mộ. Đây là điều thiệt thòi cho các anh,
cũng là sự nuối tiếc không nguôi của đồng đội,
của người thân. 

Sau khi cắm hết những nén hương cuối
cùng lên mộ các liệt sĩ, hai mẹ con chị Lan bịn
rịn vái chào trước đài nghĩa trang rồi dìu nhau
bước ra khỏi cổng. Có được chuyến thăm
viếng này là cả một quá trình cậy nhờ tìm hiểu
của gia đình chị. Từ ngày liệt sĩ Nguyễn Thế
Ngần hy sinh, giấy báo tử chỉ ghi là mặt trận
biên giới tỉnh Lạng Sơn. Từ đó đường sá xa
xôi, đi lại khó khăn, mẹ góa con côi đùm bọc
nương tựa vào nhau, chị gắng sức nuôi dạy
con nên người. Đến khi cậu con trai của anh
chị là Nguyễn Văn Thế trưởng thành, được làm

lái xe cho đồng chí Phó Tổng Thanh tra Chính
Phủ và nhân dịp đồng chí ấy được bổ nhiệm
về tỉnh Lạng Sơn công tác, Thế đưa thông tin
của bố mình với lời nhờ cậy: “Chú lên trên ấy,
nhờ người hỏi hộ xem mộ bố cháu nằm ở đâu”.
Thật may mắn, khi đó anh Nguyễn Văn Khuỳnh
đang giữ chức vụ Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh, trong một lần dự họp với lãnh đạo tỉnh
đã nhận được sự gửi gắm này. Và một điều
may mắn nữa, trong chiến tranh biên giới, anh
Khuỳnh cũng là quân nhân của F337 và liệt sĩ
Nguyễn Thế Ngần là Trung đội trưởng cũ của
anh. Lần theo giấy tờ lưu trữ tại Bộ Chỉ huy
Quân sự tỉnh Lạng Sơn, anh Nguyễn Văn
Khuỳnh tìm được thông tin về phần mộ của
những cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong những
ngày chiến đấu bảo vệ điểm cao 559, cầu
Khánh Khê được quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ
huyện Văn Quan,  anh đã bố trí cho mẹ con chị
Lan chuyến thăm viếng này.

Chiến tranh luôn khốc liệt, để lại rất nhiều
đau thương, mất mát mà chúng ta không thể
tưởng tượng ra. Cuộc chiến tranh biên giới
tháng 2 năm 1979, toàn Đảng, toàn dân và
toàn quân ta phải đương đầu với cuộc xâm
lấn trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Thực
hiện lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước,
quân và dân ta không quản ngại hy sinh, đổ
máu, cầm súng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất
thiêng liêng của Tổ quốc, ghi lại “một chương
lịch sử anh dũng không thể nào quên”. 

Ông Nguyễn Văn Hảo Cựu chiến binh
E52, F337 hiện đang sinh sống tại quê nhà là
thị xã Kim Môn, tỉnh Hải Dương nhớ lại: “Ngày
đó, F337 chúng tôi đóng quân ở Nghệ Tĩnh để
đi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Tất cả đã
chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ lệnh lên đường thì
chúng tôi nhận được tin “chiến sự phía Bắc
xảy ra” rồi lập tức nhận lệnh trở ra Bắc. Chúng
tôi đi tàu ra đến ga Kép vào ngày 23 tháng 2
năm 1979. Ra đến ga Kép, chúng tôi được
lệnh lên biên giới huyện Đình Lập, tỉnh Lạng
Sơn. Lúc chuẩn bị hành quân lên Đình Lập lại
nhận lệnh chuyển lên hướng Điềm He thuộc
huyện Văn Quan. Tại đây, E52 chúng tôi nhận
lệnh về trấn giữ các điểm cao xung quanh cầu
Khánh Khê, quyết tử bảo vệ cầu, chặn đứng
bước tiến công của quân địch tràn qua cầu,
âm mưu của chúng là tiến sâu vào nội địa
theo đường Ba Xã - Đèo Bén - Chi Lăng nhằm
ngăn sự tiếp tế của ta, cô lập thị xã Lạng Sơn
để dễ dàng đánh chiếm. Chúng tôi tập kết tại
điểm cao 559 vào chiều ngày 26, chưa kịp
đào hầm hào, chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức
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sau những ngày hành quân đã lao vào chiến
đấu. Hỏa lực của địch rất mạnh, quân đông
hơn ta gấp nhiều lần, cả hai bên đều thiệt hại
nặng về quân số. Mỗi ngày, sau khoảng 9 giờ
tối thì phía bên kia ngừng nổ súng, quân ta
tranh thủ điểm danh. Ai còn thì đưa đồng đội
bị thương và tử sĩ về tuyến sau xong lại lên
giữ chốt. Cứ như thế, trận chiến diễn ra nhiều
ngày. Ta và địch giành nhau từng mét đất,
người này ngã xuống, người khác xông lên
cho đến khi quân địch tuyên bố rút tàn quân
về bên kia biên giới”. Kể đến đây, ông Hảo bùi
ngùi xúc động, bình tĩnh lại, ông nói tiếp:
“Trong chiến đấu, giữa sự sống và cái chết
chúng tôi không nề hà, không tiếc hy sinh để
bảo vệ Tổ quốc. Sau khi ngừng chiến, chúng
tôi thật không cầm được lòng khi nhìn thấy
đồng đội mình hy sinh rất nhiều, thiệt hại quá
lớn, nước mắt tuôn rơi trên những thân thể
đồng đội không còn nguyên vẹn”. 

Đại đội phó Nguyễn Thế Ngần là người có
thân hình to, khỏe, sức chiến đấu có thể một
địch mười, nhận nhiệm vụ trấn giữ điểm cao
559, anh luôn là người ở tuyến đầu trấn giữ

đỉnh đồi. Trận đánh ngày 28 tháng 02, anh
Ngần dẫn đầu một tổ hỏa lực của C11 tiến lên
chặn đứng mũi tiến công của địch để các
đồng đội phía sau có cơ hội tìm được vị trí
chiến đấu. Cả tiểu đội hỏa lực anh dũng hy
sinh, thi thể các anh được đồng đội đưa về an
táng ở phía Nam cầu Khánh Khê. Sự hy sinh
của Đại đội phó Ngần và Tiểu đội hỏa lực là
một tấm gương sáng cho cán bộ và chiến sĩ
Đại đội.

Trước khi chuẩn bị đi làm nhiệm vụ quốc
tế tại Lào, anh Ngần nhận được thư nhà báo
tin vợ anh sắp ở cữ và đã về quê ngoại ở Nam
Định sinh con. Anh xin nghỉ phép và đang
chuẩn bị về để chăm sóc vợ sinh đứa con đầu
lòng. Khi đơn vị nhận được lệnh bảo vệ biên
giới phía Bắc, anh Ngần đã dừng lại việc đi
phép, cùng đồng đội lên đường. Trên chuyến
tàu, anh vội viết một lá thư, ghi địa chỉ người
nhận và dòng chữ “Ai nhặt được lá thư này
xin bỏ vào thùng thư giúp tôi”, tàu đi qua ga
Nam Định, anh thả lá thư xuống sân ga. Có ai
ngờ được rằng, chỉ năm ngày sau, người lính
ấy đã hy sinh để giữ từng tấc đất thiêng liêng
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của Tổ quốc. Còn lá thư ấy được người nào
đó trên sân ga nhặt được, bỏ vào thùng thư
và đã tới tay chị Lan - vợ của anh. 

Lần theo địa chỉ anh Nguyễn Văn Khuỳnh,
Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp,
tôi tìm đến gia đình chị Lan, chị và con trai đã
chuyển lên Hà Nội sinh sống. Cậu bé Nguyễn
Văn Thế ngày nào nay đã trưởng thành, là
công chức Nhà nước, cưới vợ và sinh con.
Gia đình cách đây hơn bốn mươi năm mẹ góa
con côi nay đầy ắp tiếng cười của ba thế hệ.
Chị Lan tâm sự: “Lúc tôi và anh Ngần yêu
nhau cũng có những chuyện cười ra nước
mắt. Anh Ngần quê ở tỉnh Hà Sơn Bình cũ,
nhập ngũ từ năm 1972. Sau thời gian huấn
luyện, anh cùng đơn vị vào chiến trường miền
Nam, lập được nhiều chiến công trong chiến
đấu, giữ các chức vụ Trung đội phó, rồi Trung
đội trưởng. Sau năm 1975 giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước, anh được cử đi học
lớp Quản lý kinh tế do Tổng cục Kinh tế, Bộ
Quốc phòng mở. Kết thúc khóa học, anh Ngần
được điều về làm Quản trị trưởng Đại đội 7,
E52, F338 đóng quân tại tỉnh Vĩnh Phú. Thời
gian này, tôi là nữ điều dưỡng tại Đoàn Điều
dưỡng 27/7 đóng trên địa bàn huyện Phong
Châu. Từ sự tận tình chu đáo, từ những câu
thăm hỏi ân cần mà tình yêu đến với hai chúng
tôi. Sau đó, đơn vị anh Ngần chuyển về nhà
máy sửa chữa xe tăng Z153 đóng tại Đông
Anh, Hà Nội. Khi đó tôi đi cùng anh đến thăm
nơi ăn chốn ở của anh nhưng vì là cơ quan
mới, anh Ngần cũng chưa báo cáo tổ chức
chuyện yêu thương của hai chúng tôi nên dẫn
đến hiểu lầm. Có tin đồn “Anh Ngần có mối
quan hệ bất chính”, vụ việc đó đơn vị đã đưa
anh ra kiểm điểm. Sau đó thông tin được làm
sáng tỏ, năm 1977 chúng tôi cưới nhau. Tháng
6 năm 1978, Trung đoàn 52 có quyết định điều
động về trực thuộc Sư đoàn 337, tháng 7 năm
1978 anh Ngần cùng E52 chuyển vào đóng
quân tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ Tĩnh để
sang giúp nước bạn Lào khôi phục kinh tế sau
chiến tranh. Khi đó tôi đã mang thai…”. Kể đến
đây, mắt chị Lan rưng rưng ngấn lệ: “Chúng
tôi không ngờ mới cưới nhau chưa đầy một
năm đã phải xa nhau mãi mãi. Trước ngày lên
đường vào Nghi Lộc, anh xoa bụng bầu của
tôi rồi nói: Không có anh ở nhà, em cố gắng
ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ
và con. Đến khi em sinh con, anh sẽ xin nghỉ
phép để về chăm sóc cho em và con trong
những ngày ở cữ. Anh mãi yêu em và con! -
Đó là những lời cuối cùng tôi được nghe anh
ấy nói”. Không kìm lại được nỗi niềm, chị Lan

bật khóc nức nở. Tôi đến bên chị, không lời
nào có thể xoa dịu nỗi đau ấy, tôi chỉ biết im
lặng ôm chị, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy của người
đàn bà đã trở thành góa phụ hơn bốn mươi
năm từ lúc tuổi thanh xuân tràn đầy. 

Trên đất nước hình chữ S này đã trải qua
bao cuộc chiến tranh tàn khốc. Theo thống kê
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ
sau năm 1945 (bao gồm, chiến tranh Đông
Dương, chiến tranh Việt Nam, chiến tranh
biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới Việt
- Trung, một số chiến dịch chống thổ phỉ và
Fulro) cả nước Việt Nam có hơn 1.140.000 liệt
sĩ. Con số này tương đương với từng ấy gia
đình mất người thân, với bao người mẹ mất
con, người phụ nữ mất chồng, người con mất
cha... Những nỗi đau này đã tạc thành tượng
đá, tạc vào núi sông để cho thế hệ hôm nay
được hưởng cuộc sống thái bình, ấm no,
hạnh phúc… Sau cơn nức nở, chị Lan bình
tĩnh trở lại: “Khi nhận được lá thư anh ấy viết
vội gửi lại sân ga Nam Định được người nào
đó có tâm bỏ vào thùng thư, tôi đã sinh cháu
Thế được mười ngày. Trong thư anh viết: “Lan
em! Khi em nhận được bức thư này chắc là
anh cùng đồng đội đang chiến đấu bảo vệ Tổ
quốc ở biên giới phía Bắc. Anh đã nhận được
thư em, biết em sắp sinh con và xin nghỉ phép
để về chăm sóc cho hai mẹ con, nhưng vì
nhiệm vụ đột xuất anh phải chấp hành vì anh
là người lính phải không em. Đừng buồn
nhiều khi sinh con mà không có anh ở bên.
Nếu sinh con trai, em hãy đặt tên con là Thế.
Hẹn khi biên giới bình yên anh sẽ trở về. Mãi
yêu em và con’’. Gia đình tôi nơm nớp lo lắng
cho anh, mong anh vượt qua được hòn tên,
mũi đạn, sớm trở về với vợ con. Nhưng không
ngờ đó lại là những dòng chữ cuối cùng của
anh. Một thời gian sau gia đình tôi nhận được
giấy báo tử. Trời đất như sụp đổ dưới chân
tôi. Nhìn con thơ giống anh như đúc đang chờ
cha về mà lòng tôi đau nhói. Thương anh,
thương con, thương cho thân mình nửa
đường đứt gánh. Nhưng rồi tôi khép nỗi đau
vào sâu trong tim mình, thay anh nuôi con
khôn lớn. Theo lời trong thư anh, tôi làm giấy
khai sinh cho con là Nguyễn Văn Thế. Tôi thấy
mình may mắn hơn rất nhiều người phụ nữ
khác có chồng hy sinh vì tôi còn có đứa con
anh để lại, đó chính là nguồn động lực tiếp
thêm nghị lực sống cho tôi. Mẹ con tôi dựa
vào nhau vượt qua mọi khó khăn và cám dỗ
trong cuộc sống. Đến khi có bạn cùng đơn vị
chồng tôi ghé thăm nhà, tôi mới biết về những
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ngày chiến đấu và hy sinh của chồng tôi ở
biên giới Lạng Sơn’’.

Ông Phạm Văn Nên, cựu chiến binh
thuộc các đơn vị C9, E52, F337, hiện đang
sinh sống tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kim
Môn, tỉnh Hải Dương chia sẻ: “Lúc đó C9 của
chúng tôi được lệnh đánh chặn ở điểm cao
601, chặn địch từ Đồng Đăng tràn đến. Đến
ngày 29, đơn vị rút ra chi viện cho C10 và C11
đang ở điểm cao 559. So về lực lượng thì
quân ta ít, địch đông hơn gấp nhiều lần.
Chúng tôi quần nhau với địch suốt hai ngày
hai đêm. Trận chiến vô cùng khốc liệt. Nhưng
cán bộ chiến sĩ với tinh thần quyết thắng trước
lúc xuất quân không quản hy sinh giành lại
từng công sự, từng đoạn chiến hào, thành
công bảo vệ các cao điểm cho đến khi địch
tuyên bố rút quân về bên kia biên giới. Trong
trận chiến, quân số đơn vị tôi hy sinh gần hết,
C9 chỉ còn lại hai Tiểu đội trưởng, nên tôi trực
tiếp chỉ huy. Đến khi dừng chiến, chúng tôi
củng cố lại lực lượng rồi được lệnh chốt chặn
tại điểm cao 557 sát bình độ 886 và tôi được
bổ nhiệm làm Chính trị viên Đại đội. Đến
tháng 6 năm 1981, E52 của chúng tôi gồm 3
tiểu đoàn 4, 5, 6 được điều về Bình độ 400.
Đêm ngày 16 tháng 6 năm 1981 đơn vị tôi
cùng Trung đội đặc công 98 đánh chiếm lại
Bình Độ 400, trong trận ấy tôi bị thương nặng
phải rút về tuyến sau và được đưa đi điều trị
ở Viện 10. Sau ba tháng điều trị, tôi trở về đơn
vị, tiếp tục bảo vệ Bình Độ 400, đến tháng 12
năm 1981 thì tôi ra quân. Trong những ngày
chiến đấu giành giật lại và bảo vệ Bình Độ
400, đồng đội tôi hy sinh rất nhiều, nhiều đồng
chí hiện tại thân xác vẫn còn nằm lại chiến
trường xưa. Đó là nỗi đau, niềm day dứt và
sự áy náy của chúng tôi - những người còn
sống”. Kể đến đây, ông Nên đưa tay lên dụi
đôi mắt đỏ hoe. 

Tôi có được những tư liệu và nhân chứng
để thực hiện bài viết này là nhờ sự hỗ trợ rất
lớn của anh Nguyễn Văn Khuỳnh - nguyên
Chính ủy của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng
Sơn. Anh Khuỳnh cho biết: “Cầu Khánh Khê
là mục tiêu quyết chiến của cả hai bên, ta phải
bảo vệ kỳ được cây cầu, không cho địch tràn
qua để tiến theo đường 1B xuống Đồng Mỏ
và Nam đèo Sài Hồ, thực hành ngăn chặn chi
viện của hậu phương với tiền tuyến, nhằm cô
lập lực lượng của ta từ thị xã Lạng Sơn để tiêu
diệt. Ngược lại địch cũng huy động tổng lực
để thực hiện mục tiêu nói trên. Tuy nhiên các

đợt tiến công của chúng đều bị các lực lượng
của Sư đoàn 337 đánh bại, làm nên một “cánh
cửa thép Lạng Sơn”.

Hẳn chúng ta còn nhớ, giữa những ngày
tháng 10 năm 2020, lũ lụt hoành hành khắp
dải đất miền Trung làm sạt lở cả một quả núi,
vùi lấp 22 cán bộ và chiến sĩ của Đoàn kinh tế
Quốc phòng 337 tại huyện Hướng Hóa tỉnh
Quảng Trị, các anh đã hy sinh, đau thương
trùm khắp đất Việt. Nối t iếp truyền thống vẻ
vang của các thế hệ F337, cán bộ và chiến sĩ
Sư đoàn nhận nhiệm vụ phát triển kinh tế
quốc phòng, trước sự gặp nguy hiểm của
nhân dân do bão lũ gây ra, cán bộ chiến sĩ
của Đoàn đã hành quân về xã Hướng Việt,
huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị thực hiện
nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân bảo vệ
tính mạng, tài sản. Sau những ngày dầm mình
trong mưa gió, với bao khó khăn gian khổ,
nguy hiểm các anh vẫn hết mình thực hiện
nhiệm vụ, không chùn bước trước khó khăn,
bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân.

Những ngày giáp tết Nhâm Dần 2022, đại
diện Hội Cựu chiến binh F337 tổ chức lễ dâng
hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại đồi Cóc Cọt, xã
Thanh Lòa và Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ
F337 xây dựng trên khu vực trận địa cũ gần
cầu Khánh Khê tại xã Bình Trung, huyện Cao
Lộc. Hội cũng lên kế hoạch đi thực địa khu
vực Bình Độ 400, xác định những nơi mà
đồng đội còn nằm lại để Bộ Chỉ huy Quân sự
tỉnh có căn cứ tìm kiếm hài cốt, quy tập về
nghĩa trang liệt sĩ. Ngày 29 tháng 12, ông
Nguyễn Văn Nhung nguyên là Trung đội
trưởng C7, D5, E52 từ Quảng Bình ra, lần
theo trí nhớ, ông xác định chính xác “hầm cất
giấu tử sĩ” năm xưa. Ông Nhung kể lại: “Lúc
đó tôi được giao nhiệm vụ lên điểm cao 400
để đưa đồng đội về tuyến sau. Nhưng hỏa lực
của địch quá mạnh, không thể lấy ra được.
Chỉ nghe tiếng “xoẹt”, bằng phản xạ của
người lính, tôi lăn nhiều vòng rồi rơi vào một
cái hầm, bên ngoài một tiếng nổ lớn hất tung
đất đá. Khi khói bụi tan đi, tôi thấy mình đang
nằm trên những thi thể của đồng đội, phải có
đến hàng chục người còn nằm lại đó. Tôi xác
định đây chính là một căn hầm đặt tạm các
cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong những ngày
trước, do bộ phận tải thương không thể đưa
xuống được nên giấu tạm  để chờ khi có thời
cơ thuận lợi thì đưa về tuyến sau. Nhưng do
tính chất khốc liệt của trận chiến và sau đó
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đạn pháo địch cày nát đỉnh đồi 400 nên các
anh vẫn còn nằm lại đây”.

Trở về sau trận chiến, ông Nhung mang
trên mình những vết thương, một phần thân
thể để lại chiến trường. Là một thương bệnh
binh, ông vẫn đau đáu nỗi niềm, đồng đội
mình vẫn chưa tìm thấy để đưa về quê hương
nên đã viết tâm thư gửi Ban Liên lạc mặt trận
B400 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn
nói về vị trí căn hầm giữa lưng chừng Bình Độ
400 cất giấu thi thể đồng đội năm đó. Việc ông
Nguyễn Văn Nhung xác định đúng vị trí căn
hầm giúp ích rất nhiều trong việc tìm kiếm,
quy tập hài cốt liệt sĩ sau này. Giữa tiết trời
mưa rét, nhiệt độ xuống dưới 7 độ C, hình ảnh
người cựu chiến binh già với chiếc chân gỗ
dẫn đầu đoàn khảo sát đi trên lối mòn trong
rừng dẫn lên đỉnh đồi 400 khiến cho chúng tôi
- những thành viên trong đoàn bùi ngùi xúc
động.

Biết tôi đang tìm hiểu thông tin để thực
hiện bài viết này, người con dâu của liệt sĩ
Nguyễn Thế Ngần nói với tôi: “Cô ơi có phải
ở trên ấy đang tiến hành dùng ADN để xác
định danh tính liệt sĩ không? Nếu đúng là như
vậy thì gia đình cháu có cơ hội tìm được bố
cháu rồi!”. Tôi đã đem câu hỏi này tìm đến Sở
Lao động Thương binh Xã hội tỉnh thì được
bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng
phòng Người có công cho biết:

- Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án
xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin,
được sự đồng ý của Bộ Lao động, Thương
binh và Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và
Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho Uỷ
ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo 150
(nay là Ban Chỉ đạo 515). Từ năm 2016 đến
nay, Sở đã ban hành 7 kế hoạch tổ chức triển
khai thực hiện lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu
thông tin tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn
tỉnh Lạng Sơn. Kết quả đã thực hiện  khai quật
716 mộ liệt sĩ trong đó có 278 mẫu xấu không
thực hiện lấy mẫu, còn lại 438 mẫu sinh phẩm
hài cốt liệt sĩ đã bàn giao cho Cục Người có
công để tổ chức giám định ADN xác định danh
tính hài cốt liệt sĩ. Công tác xác định hài cốt
liệt sĩ còn chậm và hiệu quả chưa cao do gặp
phải một số khó khăn như: Số lượng mẫu sinh
phẩm hài cốt liệt sĩ lớn, thời gian liệt sĩ hy sinh
đã lâu, nhiều hài cốt liệt sĩ bị phân hủy ở mức
cao, khó khăn trong quá trình phân tích AND,

cùng với đó đối tượng lấy mẫu sinh phẩm của
thân nhân liệt sĩ để đối chứng tuổi cao, sức
yếu, không ít trường hợp thân nhân đã mất.
Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ mộ liệt sĩ, thông tin
về liệt sĩ còn hạn chế, không chính xác…
Chúng tôi sẽ cố gắng thu thập thêm thông tin
để xác định được danh tính các liệt sĩ còn lại.

Từ những thông tin này, mong rằng người
thân của các “liệt sĩ chưa rõ tên” sẽ mang đầy
đủ thông tin chính xác đến cơ quan chức năng
để nhận định người thân của mình, “trả lại tên”
cho các anh trên bia mộ.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết thêm,
thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TU ngày 27/7/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường
lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương
binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng
giai đoạn 2017 - 2025, Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công
tác trợ cấp thường xuyên cho 47.776 người
có công và thân nhân với kinh phí 90.456 triệu
đồng; Tiếp nhận và giải quyết 1.800 hồ sơ
người có công và thân nhân; Giải quyết chế
độ trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ
chỉnh hình cho 59 người; Tặng quà nhân dịp
kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày Tết
Nguyên đán hàng năm đảm bảo đầy đủ, kịp
thời, đúng đối tượng; Xây mới 183 nhà ở, sửa
chữa 384 nhà, chi trả kinh phí hỗ trợ cho 357
hộ gia đình Người có công; Tạo điều kiện cho
các hộ người có công có mức sống từ trung
bình trở lên. Đây là những việc làm vô cùng
thiết thực và ý nghĩa, thể hiện tinh thần uống
nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của toàn
Đảng toàn dân ta.

Chiến tranh đã qua đi nhưng ký ức về thời
bom đạn vẫn còn đó mà chúng ta được biết
qua những câu chuyện kể. Trong cuộc chiến
tranh biên giới chống lại sự xâm lấn bờ cõi
của địch, có nhiều đơn vị bộ đội bị bao vây, bị
cô lập, các anh đã anh dũng chiến đấu đến
viên đạn cuối cùng và hy sinh vẻ vang quyết
không để người, tài liệu và quân khí rơi vào
tay địch. Sự hy sinh cao cả của các anh đã
làm nên màu xanh hòa bình, cuộc sống ấm
no, hạnh phúc cho thế hệ hôm nay. Chúng ta
thường nói “hãy để quá khứ ngủ yên”, vâng,
chúng ta không chìm đắm trong quá khứ,
nhưng không có nghĩa là chúng ta đã lãng
quên. Có những vết thương dù đã hết đau
nhưng vẫn để lại sẹo. Và nỗi đau chiến tranh
là như thế!

21
Văn nghệ
Xứ Lạng - Số 345-07/2022



22
Văn nghệ

Số 345-07/2022 - Xứ Lạng

người vợ liệt sĩ
Ghi chép của NGỌC HẰNG

Chúng tôi có dịp đến thị trấn Lộc Bình vào một ngày đầu tháng Bảy, mới sáng sớm
mà nắng đã trải thảm vàng trên khắp cung đường. Tôi hạ cửa kính xe, tranh thủ tận
hưởng chút không khí trong lành, mát dịu, ngắm nhìn con đường xanh mướt mắt, đẹp
đến mê mẩn trước khi mặt trời kịp thắp lên chiếc chảo lửa khổng lồ. Đường 4 hôm nay
được trải nhựa phằng lì như tấm lụa nhung mềm đưa xe chúng tôi nhẹ nhàng băng qua
giữa xanh ngút ngàn của núi rừng, qua những cánh đồng lúa, nương ngô, vườn cây ăn
quả sai lúc lỉu, những ngôi nhà cao tầng khang trang, vững chãi, sắc màu của sự no
ấm và bình yên.  

Bà Nguyễn Thị Hồng Lưu vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Miển (người thứ hai từ trái sang) 
và đại diện lãnh đạo, cán bộ UBND thị trấn Lộc Bình, Phòng LĐ, TB, XH - DT huyện Lộc Bình

Chuyện về



Đang miên man suy nghĩ, tấm biển báo
đã đến địa phận thị trấn nhắc tôi không
quên nhiệm vụ chính. Hôm nay tôi đến

thăm gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Lưu, tại
khu Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, vợ liệt sĩ
Nguyễn Văn Miển để gặp gỡ và nghe bà kể
về những tháng ngày đã qua. 

Nguyễn Thị Hồng Lưu sinh năm 1949 tại
Đông Hưng, Thái Bình. Năm 1966 là thời
điểm miền Bắc đang trong giai đoạn phục hồi
kinh tế sau chiến tranh, tạo hậu phương vững
chắc cho chiến trường miền Nam. Tuổi thanh
niên sôi nổi, nhiệt huyết ở đâu có tiếng gọi là
ở đó có thanh niên, mười bảy tuổi, Lưu không
ngần ngại rời xa gia đình chuyển lên Lạng
Sơn sinh sống và công tác tại Trại 66, huyện
Hữu Lũng, Lạng Sơn làm công nhân trồng
lúa. Tại đơn vị công tác, Nguyễn Thị Hồng
Lưu gặp gỡ cậu bạn trai Nguyễn Văn Miển
cùng tuổi, người ở xã Nhật Tiến, huyện Hữu
Lũng, mau chóng bén duyên và yêu thương
nhau. Sau đó cả hai người cùng chuyển công
tác lên Trại 67 tại xã Khuất Xá, huyện Lộc
Bình, đến năm 1969 thì kết hôn. Năm 1970,
họ đón niềm hạnh phúc vô bờ khi cô con gái
đầu lòng là Nguyễn Lương Oanh ra đời.
Nhưng cuối năm đó, chiến sự miền Nam trở
nên ngày càng căng thẳng, vì tiếng gọi thiêng
liêng của Tổ quốc, ông bố trẻ Nguyễn Văn
Miển quyết định gác lại hạnh phúc riêng tư
xung phong nhập ngũ để lại vợ và đứa con
còn đỏ hỏn ở nhà. Trong thời gian huấn luyện
quân đội tại địa phương, ông Miển từng có cơ
hội được đơn vị cho ra quân vì gia đình mới
chỉ có một đứa con còn rất nhỏ, nhưng tình
yêu nước căm thù giặc đang sục sôi, cùng sự
ủng hộ, động viên của vợ ông càng thêm ý chí
vững vàng, sẵn sàng cùng với đồng đội xông
pha trận mạc. Trước ngày hành quân ông
Miển dặn vợ: “Hai mẹ con ở nhà nhớ giữ gìn
sức khỏe, đợi tin anh thắng trận trở về. Nếu
anh không về em hãy cứ đi bước nữa.
Thương và yêu hai mẹ con rất nhiều!”. 

Vậy là năm tháng biền biệt cứ thế trôi qua,
không có tin tức nào của chồng, không có
cách nào liên lạc, nhìn đứa con gái bé nhỏ cứ
thế lớn lên mà không có hơi ấm của cha,

thương con người mẹ trẻ Nguyễn Thị Hồng
Lưu bao lần trộm rơi nước mắt. Những giọt
nước mắt ấy mặn đắng vì thương con, vì nhớ
chồng, người vợ trẻ Hồng Lưu cứ mong mỏi,
nuôi hy vọng đất nước sớm ngày hòa bình,
gia đình xôm tụ, ngày ngày cầu trời khấn phật
chồng mình được bình an giữa muôn trùng
bom rơi, lửa đạn giống như bao người mẹ,
người vợ chờ chồng đi chiến trận. Rồi cô con
gái nhỏ Nguyễn Lương Oanh ngày càng lớn
và hiếu động, biết hỏi chuyện, thắc mắc, thấy
bạn bè có bố có mẹ, gia đình đầm ấm đông
vui, bé thường xuyên hỏi mẹ: Mẹ ơi, bố con
đâu? Mẹ ơi sao bố mãi chưa về. Mỗi lần như
thế bà mẹ trẻ Nguyễn Thị Hồng Lưu lại cố trấn
an bản thân, gượng cười xoa dịu con: Bố con
đi công tác rồi. Con ngoan, một thời gian nữa
bố sẽ về nhé...

“Tôi cứ tự trấn an lòng mình, anh sẽ sớm
trở về nhà. May mắn là mẹ con tôi đã nhận
được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của đơn
vị, của bà con làng xóm. Năm 1971, lãnh đạo
Trại 67 thương hoàn cảnh gia đình tôi éo le,
tạo điều kiện cho tôi đi học lớp cô nuôi dạy trẻ
tại trường Sơ cấp Nuôi dạy trẻ Khòn Lải, ra
trường tôi phụ trách dạy trẻ mầm non cho con
của các cán bộ thuộc Trại 67, đến năm 1979
tôi được chuyển ra lớp trông trẻ ở bệnh viện
thị trấn, sau này sát nhập vào Trường Mầm
non thị trấn. Có lẽ nhờ nghề giáo mà tôi được
tiếp xúc với những nụ cười trẻ thơ và lạc quan
sống”. - Bà Lưu xúc động chia sẻ.

Năm 1975, đất nước ta hoàn toàn giải
phóng. Một ngày như thường ngày, cô giáo
Hồng Lưu cần mẫn đến lớp, bỗng nhiên gặp
đồng chí Trưởng Trại 67 cứ ngập ngừng như
có điều gì khó nói rồi ông đưa cho một cô tờ
giấy nhỏ và lặng im. Hồi tưởng lại giây phút
ấy, bà Lưu không nén nổi nỗi niềm, đôi mắt
hằn rõ từng vệt chân chim của năm tháng
bỗng nhòa ướt: “Mới chỉ kịp đọc ba chữ Giấy
báo tử chân tôi khụy xuống, cả đất trời như
tối sầm lại. Tôi không ngờ rằng cái ngày tiễn
chồng ra trận cũng là ngày mà chúng tôi phải
xa nhau mãi mãi. Trong trí nhớ mơ hồ của tôi,
trong tờ giấy đó ghi chồng tôi hy sinh tại chiến
trận miền Nam vào năm 1973, chưa tìm được
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xác. Sau này do chạy
Tàu năm 1979 và trận lũ
lịch sử năm 1986, nhiều
giấy tờ, kỉ vật về ông ấy
đã bị thất lạc”.

Chiến tranh tàn khốc
là thế, gây ra bao nhiêu
nỗi đau, sự tang thương
bao trùm lên đất Việt
trong suốt một thời gian
dài. Rất nhiều chiến sĩ
đã hy sinh nơi chiến
trường đến nay chưa tìm
được hài cốt. Họ ngã
xuống để giành giật, giữ
lấy từng tấc đất của quê
hương, đất nước cho
chúng ta có được hòa
bình hôm nay, một sự hy
sinh anh dũng, tự hào
nhưng mang theo quá
nhiều nỗi đau, mất mát.
Nửa thế kỷ đã trôi qua,
nhưng những vết thương
mà chiến tranh mang lại
vẫn oằn lên đau xót cho
những người ở lại. Gần
năm mươi năm trôi qua
kể từ khi nghe tin chồng
mất, bà Lưu vẫn luôn
mong mỏi sẽ có ngày tìm
được mộ chồng. Bà
không tái giá mà thắt
lưng buộc bụng, một
mình nuôi con ăn học
nên người. Bà Lưu tâm
niệm: “Tôi thấy mình may
mắn hơn rất nhiều phụ
nữ khác vĩnh viễn mất đi
người mình thương bởi
chiến tranh, vì tôi có đứa
con của anh để lại.
Người không còn nữa
nhưng tình yêu của
chúng tôi vẫn luôn là mãi
mãi”. Và rồi ngày hôm
nay, tôi nhìn thấy gương
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Đoàn đại biểu huyện Lộc Bình thăm lại chiến trường xưa

mặt đầy tự hào của bà Lưu khi kể cô con gái duy nhất của hai người
là Nguyễn Lương Oanh, một người phụ nữ xinh xắn, giỏi giang có
một cuộc sống viên mãn. Tốt nghiệp cấp ba, năm 1988 Oanh được
Nhà nước tài trợ cho đi du học tại Tiệp Khắc theo chế độ chính sách
của Nhà nước dành cho con cái, thân nhân của các liệt sĩ. Chị hiện
đang có sống ổn định, hạnh phúc bên chồng và hai cô con gái tại
nước Đức. Nhiều lần chị Oanh ngỏ ý muốn đón mẹ sang sống cùng
nhưng bà Lưu đều từ chối. Tôi mường tượng có lẽ bà muốn ở lại
mảnh đất quê hương thứ hai này, bởi có lẽ nơi đây còn lưu giữ lại
những ký ức thân thương của bà và liệt sĩ Miển… 

Gặp gỡ, chuyện trò với bà Nguyễn Thị Hồng Lưu tôi không dám
khai thác quá sâu bởi tôi sợ biết đâu vô tình những câu hỏi của
mình lại cứa vào vết sẹo thời gian đã phần nào nguôi ngoai. Không
biết bằng cách nào mà bà có thể vượt qua được nỗi mất mát lớn
lao ấy, trước mặt tôi hôm nay là một người phụ nữ kiên cường,
vững chãi. Ở tuổi bảy mươi ba, bà Lưu vẫn luôn dạt dào năng
lượng, nhiệt huyết. Sau hơn ba mươi năm cống hiến cho ngành
giáo dục, hưởng hưu từ năm 2004, mười tám năm nay bà Lưu tiếp
tục tích cực tham gia các công tác xã hội, thiện nguyện và hoạt động
văn hóa, văn nghệ ở địa phương, khu phố. Hiện bà đang là Chi hội
trưởng Chi hội Phụ nữ khu Bờ Sông, Tổ trưởng tổ vay vốn ngân
hàng Chính sách xã hội - đều là những công việc đòi hỏi tinh thần
trách nhiệm cao mà không hề có bất kì đồng trợ cấp nào. Với bà
những công việc này khiến bà thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, cũng
là cách giúp bà xoa dịu những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn…
Hàng năm bà Lưu đứng ra hỗ trợ bà con khu phố với tổng số 21
chị em, giúp đỡ mọi người vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm
nghèo, thay phía ngân hàng đôn đốc bà con trả lãi đúng kỳ hạn,



nhiều năm qua chưa từng có tình trạng nợ
xấu. Trong hai năm qua, ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19 diễn biễn phức tạp với những
hiểm họa khôn lường đã gây nên nhiều biến
động trong xã hội, bản thân bà Nguyễn Thị
Hồng Lưu cũng là một tình nguyện viên tích
cực trong Tổ chống Covid của khu phố, của
thị trấn. Bà không ngần ngại gõ cửa từng nhà
tuyên truyền, vận động mỗi bà con, hộ gia
đình có ý thức bảo vệ bản thân, tuân thủ quy
định 5K của Bộ Y tế, tránh cho dịch bệnh lấy
lan. Bà còn tham gia nhiều hoạt động thiện
nguyện của địa phương giúp đỡ những cá
nhân, gia đình gặp hoàn cảnh éo le, khó khăn
trong cuộc sống với tinh thần tự nguyện sẻ
chia, “lá lành đùm lá rách”. Ngoài ra bà Lưu
còn sôi nổi tham gia các hoạt động văn hóa,
văn nghệ tại địa phương, bà là thành viên của
Câu lạc bộ Thơ ca huyện Lộc Bình từ năm
2006 đến nay. Tháng Sáu vừa qua, bà Lưu và
những người bạn trong Câu lạc bộ góp mặt
trong tiết mục văn nghệ múa hát then đàn
tính, đã giới thiệu nét đẹp văn hóa giàu bản
sắc của Lạng Sơn qua chương trình Hành
trình di sản được phát sóng trên kênh VTV1
do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

Theo cảm nhận của cá nhân tôi, bà
Nguyễn Thị Hồng Lưu được bà con chòm
xóm và cán bộ các cấp chính quyền địa
phương hết sức yêu mến, tín nhiệm. Bởi cắt
ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi là những
lời chào hỏi thân tình của những người hàng
xóm dành cho bà Lưu khi họ đi qua cửa nhà.
Là sự chân tình khi biết phóng viên của tạp
chí đến phỏng vấn thân nhân liệt sĩ, đích thân
bà Hoàng Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thị trấn đã đưa tôi đến tận nhà bà Lưu.
Nói về bà Nguyễn Thị Hồng Lưu, vợ liệt sĩ
Nguyễn Văn Miển, bà Hoàng Thị Thu, dành
nhiều lời khen ngợi: “Bà Nguyễn Thị Hồng
Lưu là một cá nhân tiêu biểu, có uy tín, trách
nhiệm tại địa phương. Dù tuổi tác đã cao
nhưng bà Lưu vẫn đảm nhiệm nhiều chức vụ
tại tổ dân cư, khu phố. Đó là những công việc
đòi hỏi tinh thần tự nguyện, trách nhiệm cao
mà không hề được hưởng lương: là Chi hội
trưởng Chi hội Phụ nữ khu Bờ Sông, Tổ

trưởng tổ vay vốn ngân hàng Chính sách xã
hội… Trong suốt mười tám năm qua, những
đóng góp của bà Lưu được các cấp chính
quyền địa phương ghi nhận và tặng thưởng
nhiều giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp
huyện, thị trấn, Hội Phụ nữ…”.

Anh Vy Lê Binh, Chuyên viên phòng Lao
động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện
Lộc Bình cho biết, với nhiều việc làm tốt,
thành tích tiêu biểu trong nhiều năm qua mà
cựu giáo chức, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Miển,
bà Nguyễn Thị Hồng Lưu là một trong năm cá
nhân tiêu biểu của tỉnh Lạng Sơn đi dự
chương trình Gặp mặt đại biểu người có công
với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022
tại Hà Nội vào cuối tháng Bảy, nhân dịp Kỷ
niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022).

Qua cuộc gặp gỡ, trò chuyện tại nhà bà
Lưu, tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm
của cấp huyện, thị trấn dành cho thân nhân
của gia đình liệt sĩ, những người có công trên
địa bàn. Sự quan tâm này thể hiện ở những
chương trình, hoạt động cụ thể như việc thăm
hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách,
người có công trên địa bàn vào các dịp lễ, tết,
ngày 27/7 hàng năm; hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm,
xây nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình người
có công gặp nhiều khó khăn thông qua quỹ
“Đền ơn đáp nghĩa”… và nhiều chế độ chính
sách khác, góp phần động viên, khích lệ kịp
thời đến gia đình thân nhân, bản thân những
người có công trên địa bàn. Trong đó, việc tổ
chức đưa thân nhân liệt sĩ và người có công
đi thăm nghĩa trang Trường Sơn và thăm lại
chiến trường xưa nhân dịp kỷ niệm năm ngày
Thương binh - Liệt sĩ của huyện Lộc Bình
cũng là hoạt động vô cùng ý nghĩa.

Tạm biệt Lộc Bình, trên chuyến xe trở về
thành phố tôi cứ day dứt mãi về một chi tiết
trong câu chuyện của bà Lưu, đó là niềm
mong mỏi của chị Nguyễn Lương Oanh mỗi
khi gọi điện về nhà: “Mẹ à, đã tìm được bố con
chưa?”. Biết là khó khăn nhưng tôi hy vọng
một ngày nào đó điều kỳ diệu sẽ đến với gia
đình họ!  

(Ảnh trong bài do tác giả bài viết cung cấp) 
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Bình dắt con Vện đi
men theo con đường
nhỏ ven bờ mương

ra cái lán lá ở giữa cánh
đồng. Gió lồng lộng thổi át đi
cái nóng hầm hập của buổi
trưa hè. Con Vện dường
như đánh hơi thấy có gì đó
nên bứt khỏi tay Bình lao về
phía trước. Bình gọi thế nào
nó cũng không chịu quay
lại. Sau một hồi sục sạo,
con Vện chạy về chỗ chủ,
mõm ngậm chặt một chú
chuột đồng béo mẫm. Chú
chuột xấu số vùng vẫy một
hồi rồi nằm im. Con Vện thả
chú chuột xuống chân Bình
và hí hửng quẫy đuôi nhìn
chủ như muốn khoe chiến
tích vừa đạt được. Bình vỗ
vỗ vào đầu nó: 

- Giỏi lắm! Giỏi lắm!
Được chủ khen, con

Vện sủa một tràng dài rồi
lại chạy vụt đi. 

Cái lán lá nhỏ ở giữa
cánh đồng này là do Bình
dựng lên. Ở cái xóm nhỏ
gần mỏ than này ai cũng
tranh thủ tăng gia để cải
thiện thêm cho gia đình.
Cách xóm một quãng có
một cái hồ khá rộng. Đất
quanh hồ bỏ trống. Mấy bà,
mấy bác nghỉ hưu bèn rủ
nhau ra cuốc đất trồng rau.
Thế rồi các nhà trong xóm
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cũng đua nhau ra cuốc đất ở đấy. Nhà nào có
sức thì cũng cải tạo được một thửa kha khá.
Bình vốn không lúc nào ở yên nên khi thấy
nhà nhà đua nhau cuốc đất, anh cũng ra cuốc
nhiệt tình. Chính vì thế mà cuối cùng nhà Bình
có được thửa tương đối rộng. Mùa nào rau
nấy, nhà ăn không hết thỉnh thoảng anh lại
đem biếu hàng xóm hoặc bó từng bó nhỏ để
buổi chiều mẹ mang ra chợ bán. Thời buổi
khó khăn, có thêm mớ rau cũng là quý lắm rồi.
Năm sau, Bình hì hục kiếm tre, kiếm nứa về
dựng một cái lán nhỏ ở góc khoảnh đất. Anh
bảo, mùa hè ra ngoài lán ngủ cho mát. Mấy
đứa em Bình thích lắm, mỗi đứa hộ anh một
tay mà không đứa nào thèm để ý đến nét mặt
có chút khang khác của mẹ.

Cái lán lá chỉ mấy mét vuông, nền bằng
đất nện. Trong lán đủ để Bình kê một cái
chõng tre nhỏ và mắc một chiếc võng. Bình
thích nhất là được đi chân trần trên nền lán.
Mát rượi. Cái lán nhỏ dần dần trở thành nơi
tụ tập của mấy anh em Bình vào mỗi buổi tối
mùa hè. 

Con Vện ngồi chồm hỗm đợi Bình ở cổng
lán. Bình đẩy cổng bước vào. Hơi mát trong
lán tỏa ra khiến Bình thấy dễ chịu hẳn. Vài
đốm nắng tròn xoe xuyên qua mái rọi xuống
nền đất trông thật vui mắt. Bình lấy chiếc ấm
tích pha nước mang ra để rửa. Chiếc ấm có
một một mảnh sứt ở vòi, chỗ bị sứt lâu ngày
đã ngả sang màu vàng xỉn. Có lần đứa em gái
của Bình hỏi anh sao không thay chiếc ấm
khác, anh bảo:

- Còn dùng tốt, em cứ để đấy cho anh.
- Nhưng mỗi lần rửa, em sợ bị đứt tay.
- Em chú ý là được mà. 
Đây là chiếc ấm tích mà Nhung mua tặng

Bình nhân ngày cô được nhận tháng lương
đầu tiên. 

Hôm ấy không phải ca trực nên Bình
tranh thủ ra trông ruộng. Giờ đang là mùa
ngô. Lần đầu tiên nhà Bình trồng thử ngô nếp
lại đúng năm được mùa nên bắp nào bắp nấy
cứ mẩy căng nhưng bọn trẻ con được nghỉ hè
cứ rủ nhau đi bẻ trộm. Nhà nào cũng bị chúng
bẻ một ít. Có bắp bẻ non, chúng bóc ra ăn
sống luôn với nhau. Bị bắt gặp, đứa nào đứa
nấy miệng dính đầy sữa ngô non bỏ chạy
cong cả đít. Đúng là lũ quỷ sứ.

Bình nằm trên võng, gió lùa vào mát rượi.
Con Vện nằm ngoài bậc lán. Bình bỗng thấy
nhớ đến da diết cái cảm giác mắc võng nằm
nghỉ sau mỗi đợt hành quân trên tuyến đường
Trường Sơn rực lửa năm xưa. Có điều hồi ấy
là chiến tranh, phút giây nghỉ ngơi yên bình thật
là hiếm hoi vì luôn phải cảnh giác với mưa
bom, bão đạn của kẻ thù rồi mưa, rồi muỗi, rồi
vắt... Biết bao khó khăn, hiểm nguy, cuối cùng
anh vẫn may mắn được trở về dẫu cơ thể
không còn vẹn nguyên. Không biết bao nhiêu
đồng đội của anh phải nằm lại nơi chiến
trường. Vừa sáng ra chào nhau rôm rả rồi ra
trận đã vĩnh viễn chia xa. Thỉnh thoảng Bình
được các trường học trong xã mời đến giao
lưu với giáo viên và các em học sinh nhân ngày
Thương binh Liệt sĩ. Lần nào anh cũng say sưa
kể về những kỷ niệm của cuộc chiến hào hùng
mà mình tham gia. Nhìn ánh mắt háo hức,
ngây thơ, khâm phục và đôi khi có cả những
giọt nước mắt của các em học sinh, Bình lại
càng thấy quyết định nhập ngũ của anh năm
nào là đúng đắn. Anh tự hào khi được đóng
góp một phần công sức, xương máu của mình
cho nền độc lập, tự do của đất nước. 

Đu đưa võng một hồi mắt Bình díp lại.
Ngủ một chút, chốc nắng dịu thì ra chăm ngô
cũng được. Bình nghĩ vậy và ngủ thiếp đi.

- Bình ơi! Sang hộ mình chút nào.
Bình giật mình tỉnh giấc. Tiếng ai như

tiếng của Nhung. Bình ngồi bật dậy, dụi mắt. 
Nhung đang đứng ở cửa lán. Nhung ít

hơn Bình một tuổi nhưng vì Bình đi học muộn
một năm nên cả hai học cùng lớp với nhau
suốt từ hồi cấp một cho đến hết cấp ba.
Nhung chẳng bao giờ gọi Bình là anh cả. Mà
bằng đấy năm đi học, chẳng hiểu sao năm
nào cả hai cũng bị xếp ngồi cùng bàn với
nhau. Thế là bọn bạn học cùng lớp ghép
Nhung với Bình thành một đôi luôn. Nhung
khóc không biết bao nhiêu lần vì trò đùa của
lũ bạn. Ban đầu Bình cáu, hay thụi lại bọn bạn
mỗi khi bị đùa dai. Sau lên cấp ba anh không
thấy khó chịu vì điều đó nữa. Nhung cũng
không khóc như xưa mà luôn đỏ mặt mỗi khi
bị ghép đôi với Bình. Sau khi học xong phổ
thông, Nhung xin vào làm công nhân mỏ than
Na Dương, còn Bình thì học lái xe và xin vào
làm lái xe chở than cho mỏ... 
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Từ cuối năm 1973, cách mạng Việt Nam
bước vào giai đoạn tạo thế và lực mới, tạo
thời cơ, kiên quyết tiến hành cuộc Tổng tiến
công và nổi dậy mùa Xuân 1975. Bình cùng
biết bao thanh niên trên cả nước đã xung
phong nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng
của Tổ quốc. Bố mẹ Bình mặc dù buồn vì phải
xa đứa con trai lớn nhưng vẫn ủng hộ quyết
định của anh. Hôm chia tay, Bình cũng chỉ kịp
giúi vào tay Nhung tờ giấy ghi bài thơ anh tự
sáng tác. Giờ Bình vẫn còn nhớ những dòng
thơ ấy:

“Tổ quốc gọi có chúng tôi trả lời
Những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi
Ra đi giết giặc gìn non nước
Giữ vững niềm tin nguyện suốt đời...”
Nhung nắm chặt tay Bình. Lúc ấy ánh

mắt cô nhìn anh vừa xao xuyến, vừa như
mong chờ, hy vọng... 

Chia tay gia đình và quê hương, Bình
chính thức trở thành chàng tân binh. Chiến
tranh đang vào giai đoạn ác liệt nhất, Bình
cùng đơn vị hành quân để chi viện cho chiến
trường miền Nam. Những cánh thư gửi về
hậu phương cứ thưa dần. Tháng 3 năm 1975,
khi tham gia chiến dịch Tây Nguyên, bên cạnh
vết thương ở chân phải, Bình còn bị thương
ở đầu khá nặng. Đồ dùng cá nhân cùng giấy
tờ tùy thân bị thất lạc hết, Bình chỉ có duy nhất
bộ quân phục đang mặc trên người và cái mũ
tai bèo trên vai. Anh được chuyển về tuyến
sau điều trị. Mảnh đạn quái ác găm vào chỗ
hiểm buộc các bác sĩ phải phẫu thuật gấp cho
Bình. Sau cuộc đại phẫu thuật ấy, Bình mê
man mất mấy tháng trời. Cuộc chiến vật lộn
giành giật sự sống của Bình trên giường bệnh
không đơn giản chút nào. Cuối cùng Bình
cũng chiến thắng, có điều sau khi tỉnh lại thì
anh bị mất trí nhớ tạm thời. Sau chiến dịch,
đồng đội tìm kiếm khắp nơi mà không thấy
Bình nên cứ ngỡ anh đã hy sinh. Một tờ giấy
báo tử được gửi về cho gia đình anh. Mẹ Bình
khóc cạn nước mắt vì thương đứa con trai hy
sinh nơi chiến trường. Bố Bình trầm ngâm
thường ngồi bên cửa sổ với điếu thuốc trên
tay. Có lúc điếu thuốc cháy sát đến ngón tay
mà ông cũng không để ý. Căn nhà bình
thường rộn ràng tiếng nói cười của mấy đứa
em Bình giờ im ắng hẳn đi. Bạn bè Bình thỉnh

thoảng rẽ qua nhà thắp nén hương lên chiếc
bàn thờ nhỏ có treo ảnh của anh. Trong số đó
có cả Nhung. 

Hòa bình lập lại được vài năm nhưng
Bình vẫn phải điều trị ở bệnh viện tuyến trên.
Sau thời gian dài điều trị, anh may mắn dần
phục hồi trí nhớ. Thế nhưng Bình lại không
viết thư về cho gia đình ngay vì anh sợ nhỡ
một ngày nào đó mình lại bị mất trí nhớ thì khổ
cho bố mẹ và các em. May mắn thay sức
khỏe của anh cũng ổn định trở lại. Ngày Bình
được ra viện, anh ôm thật chặt từng y, bác sĩ
đã điều trị, gắn bó với anh suốt thời gian qua.
Giọt nước mắt của người lính đã từng vào
sinh ra tử bất giác rơi trên vai áo blu của các
y, bác sĩ dù anh đã cố gắng để kìm lại.

Ngồi trên chiếc xe khách trở về quê
hương, Bình nôn nao vô cùng. Không biết thời
gian qua bố mẹ có khỏe không? Các em anh
thế nào rồi? Cả Nhung nữa... Bình về đến
cổng nhà vào lúc trời vừa nhá nhem tối. Cái
Hiền em gái anh đang quét sân. Thoạt đầu nó
chưa nhận ra anh nên nó chỉ dừng tay và cất
tiếng hỏi:

- Anh hỏi nhà ai đấy ạ?
- Hiền! Anh đây mà. Anh Bình đây Hiền ơi!
Hiền sững sờ làm rơi cái chổi trên tay, rồi

nó rối rít lao về phía anh, được vài bước nó
lại lao đến trước cửa nhà, vừa chạy nó vừa
hét lên:

- Bố mẹ ơi! Cả nhà ơi! Anh Bình về... Anh
Bình về...

Cả nhà ùa ra sân. Mẹ Bình òa khóc cứ lấy
tay sờ nắn khắp người anh: 

- Trời ơi! Đúng là thằng Bình rồi! Bình ơi...
sao giờ con mới trở về hả con? 

Rồi bà quay sang ông chồng đang đứng
ngẩn ở sân vì không tin vào những gì đang
diễn ra trước mắt, vừa khóc vừa cười bà bảo
ông:

- Ông ơi! Thằng Bình về rồi này ông ơi!
Thằng con của chúng ta trở về thật rồi...

Lúc này bố Bình như mới chợt tỉnh, ông
ôm lấy Bình và vỗ vỗ vào vai anh. Bình bỗng
thấy cay xè cả mắt. Anh nhận thấy vòng ôm
của bố mẹ giờ đây đã lỏng hơn xưa, mái tóc
của bố mẹ anh cũng bạc đi nhiều.
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Chân bị thương, Bình không thể quay trở
lại nghề lái xe như trước. Anh xin vào làm bảo
vệ ở cho một trường Tiểu học ở xã. Nhung
vẫn là cô công nhân của mỏ than. Nghe nói
Nhung vẫn chưa yêu ai... 

- Có việc gì thế Nhung?
- Bờ rào bên ruộng nhà mình bị đổ một

đoạn. Mình nhấc mãi mà không lên được. 
Thửa ruộng nhỏ nhà Nhung ở ngay sát

ruộng nhà Bình. Ruộng nhà Nhung cũng trồng
ngô nếp và được rào bằng những cây điền
thanh khô, chắc lâu ngày nên hàng rào bị mục
đổ mất một đoạn. Bình mắm môi, cố sức
dựng đoạn hàng rào bị đổ lên. Con Vện ngoe
ngoẩy đuôi như thể cổ vũ cho chủ. Nhung
chặt mấy cành điền thanh tươi ở góc ruộng
mang ra chống vào đoạn hàng rào. Vài sợi tóc
tơ vương trên đôi má ửng hồng của Nhung.
Nắng chiều xiên qua lớp áo mỏng làm nổi bật
đôi gò bồng đảo mơn mởn của cô. Bình ngây
người nhìn Nhung không chớp mắt. Tim anh
đập thình thịch, tay chân như thừa thãi hẳn đi.
Nhung bắt gặp ánh nhìn của Bình, cô ngượng
ngùng quay sang phía con Vện:

- Vện! Chạy ra đằng kia lấy cái túi về
đây nào.

Con Vện chạy lại góc vườn tha cái túi vải
về cho Nhung. Cô mở túi lấy chai nước vối và
cái ca nhựa đưa cho Bình:

- Bình cầm lấy mà uống đi này. Uống
nước vối cho mát. Uống nước chè đêm lại khó
ngủ đấy.

À. Có lần Bình vô tình kể cho Nhung nghe
việc ra lán trông ruộng ngô, anh pha một ấm
nước chè để uống. Thế là đêm ấy về Bình
không ngủ được. Không ngờ Nhung vẫn nhớ
chuyện đó. Bình cầm chai nước vối rót một ca
đầy và uống một hơi. Vị nước hơi chan chát,
uống xong thấy ngòn ngọt ở cuống họng.
Ngon thật. 

Bình lấy đôi thùng tôn đi về phía hồ để
múc nước tưới ngô. Nắng cũng đã dịu đi
nhiều. Các bà, các cô tranh thủ ra chăm ruộng
nhà mình. Quanh bờ hồ chẳng mấy chốc rộn
rã tiếng nói, tiếng cười. 

Bình rẽ sang ruộng nhà Nhung. Nhung
đang lúi húi nhổ cỏ, nghe tiếng động bèn
ngẩng lên. Thấy Bình, Nhung nheo mắt tinh
nghịch trêu:

- Bình đi nhầm đường rồi. Ruộng nhà
Bình đi đường kia cơ mà.

Bình cười, đặt gánh nước xuống và lấy
chiếc gáo dừa ở cạnh hàng rào múc nước
tưới những hàng ngô xanh mướt. Ánh nắng
chiếu vào khiến những giọt nước trong veo
bỗng trở lên đẹp lạ thường. Những giọt nước
long lanh như mắt Nhung đang nhìn anh lúc
này. Ánh mắt của Nhung khiến Bình bỗng mơ
về một ngày không xa nào đó Bình và Nhung
sẽ cùng sánh bước bên nhau. Nghĩ đến đó
bất giác anh tủm tỉm một mình.

Cuối vụ ngô, mấy đứa em của Bình háo
hức mang thúng đi để thu hoạch. Lần đầu
được đi bẻ ngô nên đứa nào cũng hớn hở ra
mặt. Chúng dậy rõ sớm, rang một chảo cơm,
chia nhau mỗi đứa một bát rồi kéo nhau ra
ruộng. Bình nán lại một chút để đi cùng bố
mẹ. Ngang qua nhà Nhung, thấy cửa nhà
đóng Bình nghĩ chắc Nhung ra ruộng rồi.
Hôm nay là chủ nhật, các nhà trong xóm rủ
nhau tranh thủ ra làm sớm cho mát. Con
đường nhỏ men theo bờ mương ra phía hồ
nhộn nhịp hơn ngày thường. Mùi cây cỏ ngai
ngái, mùi nước hồ hơi có chút nồng nồng
theo gió sớm lan xa. Bình hít căng lồng ngực
cái không khí trong lành của buổi sớm mai.
Giờ cũng đã là cuối hạ. 

Ruộng nhà Nhung không có ai. Thấy
Bình, cái Hiền nhanh nhảu hỏi:

- Chị Nhung không đi cùng anh à? 
Bình bối rối, cốc nhẹ vào đầu cô em gái

lém lỉnh. Rõ ràng tuần trước Nhung còn hẹn
với Bình là hai nhà sẽ bẻ ngô cùng nhau cho
vui mà. Tự nhiên anh thấy nóng ruột quá. Bẻ
được một hàng ngô, Bình vào trong lán. Con
Vện đã ở đấy từ lúc nào rồi. Thấy Bình, nó dụi
dụi đầu vào chân anh. Bình xoa đầu nó:

- Vện! Ngoan nào! Ngoan nào!
Con Vện chạy về phía cuối chân lán sủa

mấy tiếng rồi quay lại nhìn Bình. Chắc là lại
có chú chuột đồng nào chui vào lán đây. Anh
nghĩ thế nên cũng kệ. Con Vện thấy vậy liền
chạy lại chỗ Bình kéo gấu quần anh rồi lại
quay về phía cái chõng mà sủa ăng ẳng. Thế
thì chắc không phải là chuột rồi. Bình theo con
Vện đi về phía cuối lán và phát hiện ra cái chai
giống chai đựng nước vối hôm trước Nhung
đưa cho anh được đặt kín đáo cạnh cái gối
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trên chõng. Nhưng trong chai có cái gì trăng
trắng thế kia nhỉ. Bình hồi hộp mở nắp chai ra.
Là tờ giấy với nét chữ mềm mại của con gái.
Trên tờ giấy chỉ ghi vẻn vẹn có mấy chữ: “Gặp
nhau ba giờ chiều chủ nhật tuần này tại vườn
ngô nhà Nhung nhé”.

Gấp tờ giấy lại, Bình bâng khuâng nhìn ra
ngoài. Có việc gì mà Nhung lại hẹn gặp mình
nhỉ? Mà sao sáng nay Nhung không ra ruộng?
Ai đã hộ Nhung để cái chai ở trên chõng?
Bình nhớ đến ánh mắt tinh nghịch của cái
Hiền ban nãy. Có lẽ nào... Bao nhiêu câu hỏi
dồn dập trong đầu khiến Bình không thể nào
tập trung làm được việc gì cả. Nắng chênh
chếch trước cửa lán. Chắc giờ mới khoảng
chín giờ sáng. Còn những mấy tiếng nữa mới
đến giờ hẹn. Bình bảo bố mẹ và các em
khiêng ngô về trước, anh ở lại dọn dẹp thêm
chút nữa rồi về sau.  

Cả nhà về rồi, Bình đội chiếc mũ tai bèo
lên đầu, cầm cuốc ra ruộng. Anh vun những
chiếc lá ngô rụng xuống cuối ruộng. Ánh mắt
Bình chạm vào đoạn hàng rào cũ bên ruộng
nhà Nhung. Mấy cây điền thanh tươi hôm
trước Nhung dựng để chống tạm đoạn hàng
rào đổ giờ cũng đã khô cong rồi. Bình chống
cuốc ngẩn ngơ nhớ lại ánh mắt của Nhung
hôm nào. Hình như ánh mắt Nhung hôm đấy
có chút buồn mênh mang. Bao nhiêu năm nay
Bình và Nhung luôn ở gần nhau nhưng anh
cũng chưa một lần ngỏ lời với Nhung. Giờ giải
ngũ về quê, đôi chân của anh không còn lành
lặn nữa. Mỗi khi trái gió trở giời vết thương cũ
trên đầu lại tái phát khiến anh đau nhức vô
cùng. Giấc mơ sánh bước bên Nhung đối với
anh bỗng trở nên xa vời. Bình không dám ngỏ
lời với Nhung vì Bình sợ Nhung sẽ vất vả khi
lấy anh. Cũng mấy lần mẹ Bình bóng gió hỏi
nhưng anh chỉ cười. Mẹ Bình thở dài:

- Con gái có lứa có thì. Nếu con ưng thì
phải tiến tới ngay đi. Xem chừng nhà cái
Nhung cũng sốt ruột rồi đấy.

Ăn cơm trưa xong, Bình bảo với mẹ:
- Con ra lán ngủ cho mát. Chiều con tranh

thủ nhổ gốc ngô để phơi luôn mẹ ạ.
Con Vện lại lách chách chạy theo Bình.

Giữa trưa nên đa số mọi nhà đều đóng cửa
nghỉ ngơi. Qua mấy căn nhà nhỏ trong xóm là
đến con đường nhỏ ven bờ mương để ra

cánh đồng. Mọi lần Bình đi độ chục phút là
đến nơi, lần này anh thấy con đường sao mà
dài đến thế. Cái nắng ban trưa khiến anh hơi
nheo mắt lại vì chói. Mấy đám mây trắng lững
lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm. Gió từ phía hồ
thổi lồng lộng hất ngược mái tóc Bình về phía
sau. Giờ Bình mới nhớ ra là lúc nãy đi vội anh
quên mang theo cái mũ tai bèo quen thuộc.
Còn những gần hai tiếng nữa mới đến giờ
hẹn. Bình lên võng nằm đu đưa, mắt nhìn ra
cửa lán. Con Vện nằm soài trên nền đất, mắt
lim dim. Không gian yên ắng đến lạ. Không có
tiếng động nào ngoài nhịp đập của con tim
Bình. Bình tự nhủ chắc chắn chiều nay anh sẽ
thổ lộ với Nhung tình cảm của anh. Nếu
Nhung đồng ý thì Bình sẽ về thưa với bố mẹ
cuối năm cho cả hai tổ chức đám cưới luôn.
Nghĩ đến đây, Bình thấy rạo rực trong lòng.

Bình choàng tỉnh giấc. Nắng đã tắt từ khi
nào. Nền trời ánh lên màu phớt tím. Thôi chết.
Bình ngủ quên mất rồi. Con Vện cũng đang
say giấc như thể ngủ thi với chủ. Bình khập
khiễng chạy vội ra phía ruộng ngô nhà Nhung.
Chẳng thấy Nhung đâu cả. Anh ngơ ngẩn
nhìn quanh và thầm trách mình sao lại có thể
ngủ quên như thế. Bình thẫn thờ đi quanh
ruộng. Mấy luống ngô đang bẻ dở xào xạc
trong gió chiều. Bình bỗng thấy giận mình ghê
gớm. Con Vện đi theo Bình từ lúc nào, nó ve
vẩy đuôi ngước nhìn anh với ánh mắt như dò
hỏi. Anh buồn bã ngồi xuống xoa đầu nó. Lát
sau, Bình quay lại lán và bỗng nhận ra có chai
nước vối mới để ở trên chõng mà vừa nãy
ngủ dậy anh không để ý. Thì ra...

*
Thoắt cái từ dạo ấy đến nay đã hơn ba

mươi năm trôi qua. Tối nay, Ủy ban xã tổ chức
kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ.
Ông Bình được mời đến dự và ông cũng vinh
dự có bài phát biểu cảm tưởng trong buổi gặp
mặt này. Bà Nhung ở trong tổ tiếp đón khách.
Trên đường ra Ủy ban, ông bà nắm tay nhau
thật chặt. Ông Bình bồi hồi nhớ đến tối hôm
lỡ hẹn ấy, người lính năm xưa đã đợi bằng
được cô bạn từ thủa thanh mai trúc mã ở
cổng nhà cô chỉ để nói với cô một câu từ tận
đáy lòng. Và rồi người lính ấy đã vô cùng
hạnh phúc khi bắt gặp ánh mắt của cô bạn
nhìn mình: dịu dàng mà bình yên như nắng
cuối hạ.  
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Trở về sau những ngày gặp gỡ, không chỉ
riêng tôi mà nhiều bạn văn khác đều
chung một cảm giác bâng khuâng, tiếc

nuối, hụt hẫng. Dẫu biết thứ cảm giác rất lạ ấy
sẽ không kéo dài được bao lâu, để thay vào
đó là công việc, là guồng quay cuộc sống. Nhà
văn sống giữa đời thường đâu chỉ khoác cho
mình một bộ xiêm y. Nói như nhà thơ Nguyễn
Quang Thiều thì “Họ chỉ là họ khi ngồi trước
trang viết, khi ấy cuộc đời họ mới hiện dần
theo con chữ...”. Dẫu biết là nhọc nhằn, là khó,

là cô đơn, là đau khổ... nhưng khi đã bén
duyên với văn chương thì thật khó để rời bỏ.

Lối đi nào cho người viết trẻ?
Đó là một câu hỏi, một chủ đề chính được

nêu lên trong hội nghị viết văn trẻ lần này. Hầu
hết các đại biểu đều có một câu trả lời cho
riêng mình. Nhưng liệu đã đúng và đủ chưa
thì thật khó để kết luận lại thành một định
nghĩa để trở thành câu trả lời.

Tác giả trẻ Mạc Yên đến từ Thành phố Hồ
Chí Minh cho rằng: Ngoài việc đi ra xã hội để
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VÌ SAO CHÚNG TA VIẾT?

Hội thảo văn xuôi “Vì sao chúng ta viết”                Ảnh: NGUYỄN LUÂN

Những người viết trẻ đợi chờ một chặng đường năm năm và Hội nghị Những người
viết văn trẻ lần thứ X cũng bắt đầu. Hội nghị diễn ra trong hai ngày (18 và 19/6/2022), với
những người trong cuộc, nó như là một cuộc gặp gỡ trong chớp nhoáng. Cái chớp
nhoáng với hối hả bắt tay, hối hả chuyện trò, sôi nổi thảo luận, rồi lại vội vã chia tay. Có
lẽ khoảng thời gian hai ngày chưa thể đủ để những người trẻ rút lòng mình ra với văn
chương, bởi với họ ngọn lửa đam mê với văn chương chưa bao giờ là thôi cháy bỏng.
Trở về từ Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X vừa diễn ra tại thành
phố Đà Nẵng, nhà văn Nguyễn Luân (Hội viên Chi hội Văn xuôi - Hội Văn học Nghệ thuật
Lạng Sơn) chia sẻ những quan sát và suy tư của một đại biểu tham gia Hội nghị. Văn
nghệ Xứ Lạng xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.



quan sát, thì nguồn lực bên trong rất quan
trọng. Tất cả chúng ta đều có điểm chung, có
thể đào sâu vào mình sẽ chạm tới được mọi
người. Vì thế cần có cho mình một tư tưởng,
nên đi tìm một tư tưởng cho riêng mình. Khi
ấy tư tưởng sẽ tự va đập để có được tác
phẩm hay. Nếu không có tư tưởng sẽ không
viết được, người làm nghệ thuật càng phải có
tư tưởng dẫn lối...

Nhà Văn Khuất Quang Thụy lại cho rằng:
Viết là một hành trình lý tưởng, viết vì cuộc
sống của mình là chính, chưa nên nghĩ viết vì
cái gì, tư tưởng nào, cần có sự thoải mái nhất
khi viết, khi ấy tâm hồn và xúc cảm mới được
thăng hoa không chịu bất cứ sự gò ép nào.

Nhà thơ Vũ Quần Phương chia sẻ: Tôi
bước vào văn chương muộn nên rất ngây
ngô, ngờ nghệch. Nhưng hãy viết đi, viết để
chúng ta trưởng thành và đâu biết được trong
hành trình ấy chúng ta tìm thấy chính mình.

Có sự tự do cho người viết trẻ? Chất
lượng văn chương nằm ở đâu?

Cây bút trẻ Phát Dương, Thành phố Hồ
Chí Minh đưa ra quan điểm rằng sự chảy máu
chất xám trong văn chương đang diễn ra ở
nước ta. Có một sự thực rằng các tác phẩm
được dư luận quan tâm thì lại không được
đánh giá cao. Và hằng năm có rất nhiều cuộc
thi lớn nhỏ văn chương diễn ra. Vậy lấy cơ sở
nào để đánh giá nhau trong văn chương? Về
tự do người viết, người viết trẻ hiện nay có
được tự do hay không? Hay vô hình đã bị các
lớp đàn anh, chị đã thành danh định hình cách
viết. Hoặc thậm chí có sự áp đặt cách viết cho
người trẻ hôm nay.

Để trả lời cho ý kiến nêu trên, nhà văn
Trần Đức Tĩnh, Nhà xuất bản Quân đội nhân
dân chia sẻ: Sự tự do luôn cần có một cơ sở,
sự cấm đoán cũng chỉ trên một góc độ nào đó
mà thôi. Thực tế các nhà xuất bản hay các
đơn vị khác đều luôn khao khát tìm được một
tác phẩm mới mẻ và hay.

Đồng quan điểm trên, nhà văn Khuất
Quang Thụy cho rằng sự tự do chính là đích
đến cuối cùng. Tự do trong suy nghĩ. Về kiểm
duyệt tác phẩm văn chương thì chế độ chính
trị nào cũng có quy định riêng của nó. Nhưng
vấn đề chính trị thường rất hẹp trong văn
chương. Còn trong sáng tạo văn chương,
đừng tự kiểm duyệt mình. Chúng ta không thể

nghĩ về một ông biên tập viên, một ông Tổng
Biên tập, hay giám đốc nhà xuất bản khi viết
được. Về chất lượng văn chương thì ngay
như Báo Văn Nghệ luôn khuyến khích sự mới
mẻ, luôn ủng hộ sự khám phá. Còn về các
cuộc thi thì luôn có những tiêu chí rõ ràng. Có
thể tác phẩm này đạt giải cao ở cuộc thi này
nhưng có thể ở cuộc thi khác thì khác. Vấn đề
nó không nằm ở chất lượng mà nó nằm ở tiêu
chí chấm giải cụ thể. Còn thuần túy văn
chương thì cứ hay là được.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cho rằng,
không nên nhìn nhận thế hệ trước định hướng
cho thế hệ sau. Chúng ta hay quan tâm tác
phẩm của mình thay vì quan tâm đến các vấn
đề khác. Đừng quan tâm về chảy máu chất
xám trong văn học. Nếu có thì càng tốt.

Vì sao chúng ta viết
Nhà Thơ Lữ Mai: Đó là cảm xúc rất thật,

là sự trải nghiệm dù chúng ta không trải qua
nhưng bằng sự cảm thông. Chúng ta sẽ được
sống nhiều cuộc đời hơn, đó là niềm cảm
hứng để chúng ta viết và nhiều hơn thế.

Nhà thơ Lữ Hồng thì đã nuôi những nhịp
thơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau
đó là những va chạm, vụn vỡ của đời mình để
lại nhiều dấu ấn khó phai trong lòng. Sứ mệnh
của văn chương là phản ánh những điều giản
dị nhất của cuộc đời này.

Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng, tỉnh An
Giang thì cho rằng văn chương là sự phản
ánh về con người nên cần viết đúng về con
người. Qua đó cần có sự quan tâm về chất
lượng, đầu tư hơn về chất lượng cho mỗi tác
phẩm của mình.

Và những trăn trở trên con đường dài...
Sẽ còn rất nhiều điều để có thể trả lời

cho câu hỏi vì sao chúng ta viết? Những thế
hệ trẻ ngày hôm nay, vẫn đang góp nhặt cho
riêng mình một câu trả lời thay cho một sứ
mệnh văn chương. Sẽ còn biết bao trăn trở,
bao thấp thỏm lẫn niềm vui sướng âm thầm
của người cầm bút viết văn trên con đường
dài. Dù mai ta không còn trẻ nữa. Nhưng sự
hối thúc vẫn âm thầm ngân lên, hơn một câu
hỏi đơn thuần mà hôm nay ta nghe được,
một khi ta vẫn cầm bút viết văn và làm bạn
với văn. 

Nhà văn Nguyễn Luân
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Câu khẩu hiệu “Trường Sơn chuyển
mình, Pô Cô dậy sóng, quét sạch quân
thù, giải phóng Tây Nguyên!” từng làm

nức lòng quân và dân trong đó có chúng tôi,
cán bộ chiến sĩ Đoàn Hùng Vương - Trung
đoàn Công binh của Bộ được tăng cường vào
đây mở các tuyến đường cơ động cho quân
ta trong chiến dịch Bắc Kon Tum năm 1972.
Từ cuối năm 1971 đến sau tết Nhâm Tý 1972,
nhiệm vụ mở đường căn bản hoàn thành. Từ
đầu tháng Ba, chúng tôi làm nhiệm vụ bảo
đảm giao thông trên các tuyến đường chiến
dịch. Trong những làn bom đạn quân thù ngày
đêm dội xuống hòng chặn bước tiến và cắt
đường chi viện của quân ta, lính công binh
vừa khắc phục hậu quả đánh phá của địch
vừa hồi hộp đón tin thắng trận phía trước bay
về, ta lần lượt giải phóng Diên Bình, Võ Định,
Tân Cảnh - huyện lỵ của Đắk Tô, Pờ Lây Cần
và bao vây thị xã Kon Tum. 

Trong chiến công vang dội của Trung
đoàn 95 - một cánh quân chủ lực của Mặt trận
Tây Nguyên, có những  người đồng hương
của chúng tôi là chiến sĩ trinh sát, chiến sĩ
xung kích, xạ thủ hỏa lực… đã góp công sức
và cả máu của mình cho chiến công chung ấy.
Sau này, khi về công tác ở Trường Quân sự
tỉnh Lạng Sơn, tôi mới có dịp gặp một trong
số họ, cùng ôn lại những kỷ niệm không bao
giờ quên trên chiến trường Tây Nguyên.
Trong đó có Thiếu tá Ngô Văn Long, nguyên
Phó Hiệu trưởng, Tham mưu trưởng Trường
Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Anh nhập ngũ năm
1969 khi vừa mười bảy tuổi. Sau khóa huấn
luyện tân binh vào Tây Nguyên, Ngô Văn
Long được biên chế vào Trung đoàn 95, một
đơn vị có sở trường đánh giao thông của Mặt
trận B3 (Tây Nguyên)…

Sau khi ta giải phóng một loạt cứ điểm
phía Bắc Kon Tum, ba Trung đoàn bạn bao
vây thị xã, Trung đoàn 95 được giao nhiệm vụ
cắt đường 14 - con đường chiến lược chạy
dọc cao nguyên của địch. Bí mật vòng qua
phía Tây Nam thị xã Kon Tum, Trung đoàn 95
bố trí trận địa phục kích phía Tây đường 14,
đoạn đường đèo dài chừng năm ki-lô-mét từ
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núi Chư Pao, Chư Thoi đến núi Chư Tút, chặn
đường tiếp viện của địch từ Pleiku lên thị xã
Kon Tum với phương châm tác chiến “Cắt đứt
giao thông - Làm chủ mặt đường - Kiên
cường bám trụ”.

Sau hai mùa khô thử thách trong nhiệm
vụ liên lạc, rồi chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn,
mùa xuân 1972 Ngô Văn Long háo hức ra
trận với tư thế Tiểu đội trưởng trinh sát Tiểu
đoàn 394 của Trung đoàn 95. Chắc chắn
nhiệm vụ rất quan trọng nên Tiểu đội trinh sát
lần này được đích thân Tiểu đoàn phó Hồ
Phúc Đồng đi cùng. Còn cách đường 14
chừng một cây số đường chim bay, đồng chí
Tiểu đoàn phó chỉ ngọn đồi trước mặt, giao
nhiệm vụ cho Ngô Văn Long: Lên chiếm đỉnh
cao, dựa vào địa hình thực tế cấu trúc một
điểm tựa vững chắc có hầm chỉ huy, hầm
quan sát và các hầm trú ẩn tránh pháo để
bám trụ lâu dài. Chú ý tuyệt đối bí mật, công
sự vững chắc, hầm quan sát có tầm nhìn bao
quát một quãng đường 14 phơi mình dưới
chân đồi kéo dài mấy cây số.

Lần đầu tiên xây dựng trận địa chốt giữa
ban ngày, cách con đường chiến lược của
địch chỉ một tầm súng bắn tỉa, địch vẫn
thường xuyên tuần thám bằng xe bộ binh cơ
giới và trên trời máy bay OV10, L19 trinh sát
liên tục ngó nghiêng, trực thăng vũ trang quần
thảo sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào… Nên
hầm đào đến đâu, ta ngụy trang ngay đến đó,
việc chặt cây làm nóc hầm cũng phải tính toán
kỹ càng, không để lộ vị trí và ý đồ chiến thuật
của ta. Làm ngày làm đêm cũng mất hơn hai
ngày trận địa chốt mới hoàn thành và được
ngụy trang kín đáo.

Xác định vị trí phục kích xong, Trung đoàn
giao nhiệm vụ cho Tiểu đoàn 1 làm lực lượng
chặn đầu, bố trí trên cao điểm Chư Pao, Chư
Thoi, Tiểu đoàn 63 làm lực lượng khóa đuôi,
chiếm lĩnh cao điểm núi Chư Tút, và Tiểu
đoàn chủ công 394 bố trí trên triền đồi dưới
chân và hai bên tả hữu đài quan sát do Tiểu
đoàn phó Hồ Phúc Đồng chỉ huy có Tiểu đội
trinh sát của Ngô Văn Long bảo vệ. (Sau này
lính ta gọi là Đài ông Đồng). Ở vị trí này, tiểu
đoàn 394 có lợi thế ở “quyết chiến điểm”
(đánh vào giữa đội hình địch) từ cầu Ia Tô Ve٭
đến ngã ba Làng Poóc. Đài quan sát chính là

con mắt của chi huy Tiểu đoàn và Trung đoàn.
Các anh thay nhau trực suốt ngày đêm quan
sát tuyến đường mà đơn vị chốt chặn, không
để sót bất kỳ một hoạt động nào của quân thù.

Khoảng giữa tháng Tư, một ngày nắng
nỏ, mặt trời lên chừng một con sào trải ánh
nắng gay gắt xuống trận địa. Bầy trực thăng
từ phía Pleiku ào đến vãi các loạt đạn dọc
đường 14. Sau loạt hỏa lực trực thăng đến
từng cặp AD6 dùng cối đinh (đạn 40 ly khi nổ
bắn ra những mảnh sắc và nhọn), trọng liên
20 ly, hè nhau cày xới hai bên đường, tưởng
chừng không còn sót một con côn trùng nào
trên hành lang đường tiến quân của chúng.
Khoảng 9 giờ sáng đài quan sát phát hiện một
Thiết đoàn có khoảng mười chiếc xe tăng
M41 thận trọng bò lên, hướng tới thị xã Kon
Tum. Chúng không chỉ đi trên đường 14 mà
còn càn quét cả hai bên đường. Các loại hỏa
khí trên xe từ trọng liên 20 ly đến pháo 100 ly
đồng loạt nhả đạn xối xả sang hai phía, lên
các cao điểm mà chúng cho là bên ta có thể
giấu quân. Đi hết đoạn đèo hiểm trở, bầy xe
tăng dàn thành vòng cung, sẵn sàng yểm trợ
cho đội hình phía sau đang tiến tới. Đúng như
dự đoán của ta, đội hình tiếp viện chính của
chúng là một Tiểu đoàn vận tải, có tới hàng
trăm chiếc GMC (xe vận tải quân sự) chở theo
quân nhu, đạn dược, thuốc men lên tiếp viện
cho Kon Tum, xen kẽ và bọc hậu là những xe
M113 (xe chiến đấu bộ binh) chở Tiểu đoàn
quân tiếp vụ với năm sáu trăm tên lính áp tải.
Mọi thông tin chi tiết đều được đài quan sát
báo cáo kịp thời về Sở Chỉ huy Tiểu đoàn,
Trung đoàn. Cả trận địa căng như dây cung
sẵn sàng bật dậy.

Khi cả đội hình hành quân cơ giới của
chúng lọt vào trận địa phục kích, Tiểu đoàn 1
được lệnh khai hỏa DK85 bắn cháy ngay chiếc
xe tăng M41 trên mặt đường, chặn đứng đội
hình quân địch. Các chiến sĩ công binh chuẩn
bị kỹ những thỏi bộc phá ống chứa từ 3 đến 4
cân thuốc nổ mạnh (hợp chất C4), hất tung
ngụy trang, đạp đất xông lên, lao thẳng những
thỏi bộc phá vào xích xe tăng địch, giật nụ xòe
rồi lăn xuống vệ đường, rãnh nước hay hố đại
bác gần nhất. Bộc phá nổ thiêu trụi xe tăng
địch nhưng không phải ai cũng hoàn thành
nhiệm vụ trở về. Không ít anh em trong số đó
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hy sinh cùng tiếng “sét” phá tung xe tăng địch.
Ngay sau đó là các chiến sĩ hỏa lực bộ binh,
B40 - B41 vác vai, xung phong nhằm các “lô
cốt di động” mà nã đạn. Như đã hiệp đồng từ
trước, tiếng DK85 bắn xe tăng chính là hiệu
lệnh xung phong cho tiểu đoàn 394 đánh gãy
“xương sống” của đoàn xe, và Tiểu đoàn 63
bắn cháy chiếc xe M113 cuối cùng, khóa chặt
không cho chúng còn đường tẩu thoát. Cùng
một lúc, xung lực của ba Tiểu đoàn ào xuống
“quyết chiến điểm” để cùng đánh địch. Hỏa lực
tăng cường theo các Đại đội bộ binh từ trên
triền đồi phóng loạt đạn tầm trung DK57, cối
82ly bắn cháy nhiều xe GMC và M113 trong
đội hình dài hơn cây số của địch. Các xạ thủ
B40, B41 và cối 60ly theo sát bộ binh, nã đạn
chính xác ở tầm gần, khi chỉ cách đoàn xe địch
vài trăm mét. Chiến sĩ bộ binh ta vừa ném lựu
đạn, vừa điểm xạ AK từng loạt ngắn, dồn địch
về phía bên kia đường. Trên mặt đường, xác
địch ngổn ngang, đoàn xe địch bốc cháy, lửa
khói ngút trời.

Trong vòng một tiếng diễn ra trận giáp
chiến ác liệt, quân ta với chiến thuật “bám thắt
lưng địch mà đánh” đã tiêu diệt gọn Tiểu đoàn
“Quân tiếp vụ”, phá hủy Thiết đoàn xe tăng
M41, đốt cháy hàng trăm xe GMC, hàng chục
xe M113, thu nhiều chiến lợi phẩm trong đó có
các loại súng bộ binh, nhiều nhu yếu phẩm,
quân lương và thuốc men cần thiết cho bộ đội
ta. Trận phục kích thắng lợi giòn giã là điểm
nhấn của chiến dịch mùa xuân 1972, góp
phần cùng toàn mặt trận giành thắng lợi trong
chiến dịch Bắc Kon Tum, được Bộ Tư lệnh
Mặt trận đánh giá là kiểu mẫu trong hình thái
đánh giao thông địch.

Quân ta phát hiện về phía Đông cách
đường 14 trên dưới một cây số, gần như đối
mặt với đài quan sát của ta, bọn địch đã củng
cố một cứ điểm quan trọng trên cao điểm 738
với lực lượng khoảng một Đại đội tăng cường
chiếm giữ. Chúng san đỉnh đồi làm bãi đỗ trực
thăng, đổ bộ máy đào hào và nhiều trang thiết
bị, lắp ghép lô cốt, biến cao điểm thành một
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căn cứ kiên cố với mục đích khống chế hoạt
động của ta bên phía Tây đường, chỉ điểm
cho pháo tầm xa và không quân oanh kích.
Khi Trung đoàn 95 chiếm lĩnh trận địa phục
kích tại khu vực này, chỉ huy Tiểu đoàn 394
chỉ thị cho Đại đội 5 bố trí tại rừng le bên phải
“Đài ông Đồng”, một Khẩu đội cối 82ly do
Khẩu đội trưởng Hoàng Hoa Đính chỉ huy.
Trận địa cối cách đài quan sát hơn nửa cây
số và có đường dây điện thoại đơn tuyến để
liên lạc thông suốt ngày đêm. Bất kỳ hoạt
động nào của địch trên cứ điểm 738 mà đài
quan sát phát hiện đều báo ngay cho Khẩu đội
cối 82ly nhả đạn tiêu diệt địch. Bởi vậy, Khẩu
đội trưởng Hoàng Hoa Đính xác định tọa độ
mục tiêu, căn chỉnh cẩn thận cự ly, góc độ
bắn, thường trực nhận thông tin của đài quan
sát để nhả đạn tiêu diệt địch bất kể ngày đêm.

Xế chiều ngày 9 tháng 6 năm 1972, Tiểu
đội trưởng trinh sát Ngô Văn Long, nghe tiếng
trực thăng từ phía Pleiku bay tới. Dõi ống
nhòm, Long chỉ thấy một chiếc trực thăng HU-
1A. Tiếp tục theo dõi, “tên địch” bám theo trục
đường 14, đến cứ điểm 738 nó lượn hai vòng
rồi từ từ hạ xuống bãi đáp đỉnh đồi. Không bỏ
lỡ thời cơ, Long cầm tổ hợp gọi ngay cho
Khẩu đội cối 82. Dưới rừng le, Khẩu đội
trưởng Đính trực tiếp nghe điện thoại. Long
nói như hét vào máy: “Cứ điểm 738, trực
thăng đang hạ, còn cách mặt đất hai mét. Bắn
đi!”. Buông ống nghe, Đính lao ra khẩu cối 82,
anh kiểm tra lại phần tử rồi thả ngay một quả
đạn. Bên đài quan sát, Long nghe tiếng “đề
pa” rồi tiếng “xoèn xoẹt” của đuôi quả đạn xé
không khí, anh hồi hộp, tim như ngừng đập.
Chiếc HU-1A chỉ cách mặt đất chừng một mét,
thì Long nhìn thấy chớp lửa bùng lên trước
tiếng nổ một giây. Chiếc trực thăng trúng đạn
và bốc cháy. Anh chộp lấy máy reo to: “Đính
ơi! Nó cháy rồi!”. Cả trên đài quan sát và dưới
trận địa cối 82, quân ta hả hê thấy tên giặc trời
vừa đền tội. Ngay buổi tối, Ban Chỉ huy Trung
đoàn thông báo: “Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây
Nguyên quyết định khen tặng Huân chương
Chiến công Giải phóng hạng Nhất cho khẩu
đội cối 82 của  Đại đội 5, Tiểu đoàn 394”. 

Hai mươi mốt giờ tối hôm ấy, Thủ trưởng
Đồng mở ra đi ô, đài Giải phóng, sau đó là
trang “sổ tay chiến sự” phát thanh Quân đội

nhân dân đều đưa tin: “Bộ đội phòng không
Mặt trận Tây Nguyên bắn rơi chiếc HU-1A,
trên đó có ba tên giặc Mỹ: một giặc lái, một sĩ
quan tùy tùng và tên Trung tướng trưởng Phái
đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở chiến trường Tây
Nguyên Giôn Pôn Van đã đền tội. Đây là tên
tướng Mỹ có cấp bậc cao nhất bỏ mạng trong
cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam”. Thủ
trưởng Đồng bình luận: “Đúng là “bệnh nghề
nghiệp” của mấy cậu nhà báo, máy bay rơi là
do phòng không bắn. Ai biết đâu súng cối 82ly
của chúng tôi bắn đấy!” Đây cũng là một chiến
công độc đáo của quân và dân ta trong kháng
chiến chống Mỹ: miền Bắc súng trường bắn
rơi máy bay phản lực, còn ở miền Nam cối
82ly bắn cháy máy bay trực thăng. Những
chiến công trở thành huyền thoại mà chỉ ở
Việt Nam mới có.

Khi cấp trên có ý định xóa sổ căn cứ
trọng yếu 738 án ngữ phía Đông đường 14,
Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 394 Ma Thanh
Toàn dẫn theo Đại đội trưởng Đại đội 2 (Đại
đội anh hùng) Hồ Sây Pắn và nửa Tiểu đội do
Ngô Văn Long chỉ huy đi trinh sát thực địa
chiến trường.

Đêm 15 tháng 12 năm 1972, đội trinh sát
gồm tám người lặng lẽ vượt đường 14 bí mật
luồn rừng nhằm cứ điểm địch tiềm nhập. Đêm
cuối năm Tây Nguyên se lạnh và đầy sương
là đồng minh tốt nhất giúp các anh che mắt
quân thù. Trời về khuya, khắc phục chướng
ngại vật trên các hàng rào, từ chân đồi lên
hàng rào thứ tư, Tiểu đoàn trưởng Ma Thanh
Toàn đạt được ý đồ trinh sát, nắm chắc địa
hình và cách thức bài binh bố trận của cứ
điểm địch thì bất thình lình, một quả cối 81
trong cứ điểm bắn cầm canh, không may rơi
gần đội hình của ta. Bảy trong số tám người
bị thương, duy nhất còn Ngô Văn Long lành
lặn. Sau ít phút án binh bất động để phán
đoán tình hình, Toàn nói nhỏ với Long: “Nó
bắn vu vơ thôi, cậu kiểm tra đội hình, sơ cứu
cho anh em rồi rút quân”. Tất cả nén đau,
băng bó vết thương rồi người bị nhẹ giúp
người bị nặng, những người bị nặng hơn đều
được Long lần lượt cõng ra. Ma Thanh Toàn
tuy bị thương vào bắp chân nhưng vẫn cố cắn
răng, lết về nơi tập kết. Nắm chặt bờ vai
người Tiểu đội trưởng trinh sát trẻ tuổi, anh
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xúc động: “Tôi biểu dương tinh thần quả cảm
của em hôm nay đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ và đưa được tất cả đồng đội bị
thương ra nơi tập kết an toàn!”. Thời gian sau,
thực hiện mệnh lệnh chiến đấu của cấp trên,
Ngô Văn Long dẫn đường cho lực lượng một
Tiểu đoàn tăng cường của Trung đoàn tập
kích tiêu diệt cứ điểm 738 của địch. Tiểu đội
trưởng Ngô Văn Long được tặng thưởng
Huân chương Chiến công hạng Ba và đặc
cách đề bạt Trung đội trưởng (không qua
chức Trung đội phó). 

Sau này, trên con đường binh nghiệp,
đồng chí Ma Thanh Toàn được thăng quân
hàm Trung tướng, Tư lệnh quân khu II, anh
không quên cậu Tiểu đội trưởng trinh sát năm
xưa. Trong một bức thư gửi cho Long, ông
viết: “Anh vẫn nhớ như in, đêm 15 tháng 12
năm 1972, đi trinh sát cứ điểm địch, không có
em đưa tất cả bảy người bị thương trong đó
có anh ra an toàn, thì tình hình sẽ không thể
lường hết được!”

Đầu năm 1973, sau khi Hiệp định Paris
được ký kết, dù Mỹ đã bắt đầu rút quân,
nhưng Nguyễn Văn Thiệu ngoan cố tiếp tục
xua quân ra vùng giải phóng thực hiện ý đồ
“tràn ngập lãnh thổ” đầy tham vọng của
chúng. Mặt trận Tây Nguyên cũng không
ngoại lệ nhưng cách thức hoạt động của
chúng xảo quyệt hơn. Địch dùng các đơn vị
nhỏ (cỡ Trung đội biệt kích) luồn sâu theo địa
hình hiểm trở, bí mật chiếm các điểm cao có
lợi thế trong vùng giải phóng, cắm cờ rồi quay
phim chụp ảnh đưa lên báo chí hòng hợp thức
hóa thành vùng kiểm soát của chúng. Được
giao nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động của bọn
biệt kích, Trung đội do Ngô Văn Long chỉ huy
đã tổ chức một trận phục kích thắng lợi với
hiệu suất cao. 

Lần ấy, Long được phổ biến hướng hành
quân của địch. Anh chọn địa điểm phục kích
ở nơi hiểm địa mà địch nhất định phải qua. Là
trinh sát của Trung đoàn 95, từng đánh giao
thông giỏi, anh nhập tâm nhiều phương án tác
chiến độc đáo. Chọn một quãng đường mòn
lọt giữa thung lũng đủ ôm gọn đội hình hành
quân của địch, Long cho bộ đội chiếm lĩnh lợi
thế bên sườn đồi cây lúp xúp, dễ ngụy trang

và vẫn quan sát được trận địa. Bố trí hai Tiểu
đội chặn đầu và khóa đuôi, trang bị mỗi Tiểu
đội hai mìn định hướng MDH10 (loại mìn cấu
tạo hình phễu khi nổ uy lực tập trung ra phía
trước). Tiểu đội chủ công chiếm lĩnh sườn cao
điểm hướng ra giữa đội hình hành quân của
địch. Long tính toán để tầm sát thương của
mìn định hướng từ hai đầu quét lại, chùm lên
toàn bộ đoạn đường nằm trong thung lũng.
Phục từ nửa đêm đến sáng, khi sương tan,
bọn biệt kích xuất hiện. Để đội hình địch lọt
hẳn vào thung lũng, Long nâng nòng súng AK
nhằm tên đi giữa đội hình, siết cò. Loạt đạn
tiểu liên hạ gục tên lính thông tin cũng là hiệu
lệnh tấn công. Đồng loạt bốn trái mìn định
hướng nổ như sét đánh, quét chéo cánh xẻ
vào đội hình hành quân của tốp thám báo làm
chúng đổ gục, không kịp trở tay. Bộ đội ta với
những loạt AK “bắn găm” tiêu diệt nốt những
tên sống sót ngoan cố chống cự. Không đầy
mười phút trận đánh kết thúc thắng lợi, quân
ta không một ai bị hề hấn gì. Trung đội khẩn
trương thu chiến lợi phẩm gồm hơn hai chục
khẩu tiểu liên AR15, mấy chục trái lựu đạn mỏ
vịt và đặc biệt một máy bộ đàm 2W nhãn hiệu
Hoa Kỳ còn mới.

Sau trận đánh này, Ngô Văn Long được
tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải
phóng hạng Hai. Cuối năm 1972, Trung đội
trưởng Ngô Văn Long được đặc cách đề bạt
lên Đại đội trưởng (không qua chức vụ Đại đội
phó).

Giữa năm 1973, một trong những điểm
cao địch lấn chiếm nằm sâu trong vùng giải
phóng Kon Tum là Đồi Đá, trong thung lũng
Suối Hai. Lợi dụng địa hình hiểm hóc, địch đổ
quân chiếm mỏm Đồi Đá mà bốn phía đều
dốc tới bốn mươi, bốn lăm độ, đá tai mèo lởm
chởm xen kẽ những bụi dây leo và cây gai,
gần như không có đường lên. Lưng chừng đồi
là mấy lớp thép gai bùng nhùng (cuộn dây
thép gai đường kính 1 mét đến 1,5mét, kéo
giãn ra thành hình lò xo) được chúng lăn
xuống, mắc vào các mỏm đá không ra hàng
lối nhưng đắc dụng trong việc ngăn cản quân
ta tấn công. Hàng ngày ăn đồ hộp xong,
chúng quẳng xuống triền đồi các loại vỏ lon
nhôm, sắt Tây để góp thêm tiếng động khi có
người tiềm nhập. Mọi yêu cầu cho phòng ngự
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như lô cốt lắp ghép, bao cát xây đắp chiến
hào, tiếp tế quân nhu, vũ khí khí tài đến nước
sinh hoạt, nước tắm cho lính chúng đều dùng
máy bay trực thăng chở đến. Ngoài hệ thống
công sự hướng ra xung quanh, chính giữa
đỉnh đồi chỉ đủ san thành một bãi đỗ trực
thăng, chưa bằng một sân bóng chuyền. Đặc
điểm của Đồi Đá là nhỏ và dốc nên ngay cả
hỏa lực của pháo cấp trên có chi viện cũng rơi
xuống sườn đồi hay xuống vực. Để tiêu diệt
cứ điểm này, xóa sổ một “cái gai” cắm sâu vào
vùng giải phóng, Trung đoàn 95, Tiểu đoàn
394 giao nhiệm vụ cho Đại đội 3 do đồng chí
Ngô Văn Long chỉ huy.

Biết trên đó chỉ có một Trung đội địch
nhưng không thể dùng lực lượng cả Đại đội
cùng tiến đánh được. Long chia đơn vị làm ba
đợt tấn công. Chập tối, Trung đội 1 có Đại đội
phó trực tiếp chỉ huy, tấn công lên theo hướng
sườn bên phải. Trung đội được tăng cường
một Tiểu đội hỏa lực gồm hai khẩu cối 60ly.
Với hai mươi tay súng xung kích trang bị gọn
nhẹ: AK và lựu đạn, và lưỡi lê khi cần thiết.
Bộ đội ta lặng lẽ “mật tập”. Đến hàng rào bùng
nhùng lưng chừng núi thì một chiến sĩ đạp
phải vỏ ống bơ, phát ra tiếng động. Các loại
hỏa lực trong cứ điểm vãi đạn ra xung quanh
và tập trung hướng quân ta đang tiến lên.
Cùng lúc chúng thả lựu đạn mỏ vịt như sung
rụng. Trung đội 1 bị thương vong quá lớn.
Đồng chí Đại đội phó cũng bị thương nặng.

Ban Chỉ huy Đại đội rút kinh nghiệm trận
đánh và hạ quyết tâm cho trận đánh tiếp theo.
Tận dụng yếu tố bất ngờ, địch chưa kịp hoàn
hồn. Quá nửa đêm, Trung đội 2 tiếp tục mật
tập từ ba hướng đánh lên. Mỗi Tiểu đội tiến
theo một hướng, mũi chính diện có Chính trị
viên phó Đại đội chỉ huy. Lần này quân ta tiến
tới gần mép đồi mới lộ nhưng hỏa lực địch rất
mạnh và có lợi thế trên cao nên vẫn đánh hất
được quân ta xuống chân đồi. Trung đội mất
sức chiến đấu vì thương vong nhiều, trong đó
có Chính trị viên phó Đại đội hy sinh. 

Đại đội trưởng Ngô Văn Long cùng Chính
trị viên Đại đội hạ quyết tâm đánh tiếp ngay
trước khi trời sáng. Long bỏ qua ba phía đã tiến
quân trước đó dẫn quân tiến từ phía sau cao
điểm (nơi mà anh quan sát thấy chúng không

hướng hỏa lực vào trong hai đợt tập kích
trước). Hướng này sườn núi dốc đứng. Long
cho Tiểu đội 9 dẫn đầu đội hình, tiếp đến anh
và Tiểu đội 8, Chính trị viên Đại đội cùng Tiểu
đội 7 tiến sau cùng. Trời đổ mưa, đường
ngược dốc càng trơn trượt khó trèo. Anh động
viên bộ đội: “Trời ủng hộ ta đó!”. Người sau
“đội” gót chân người trước, bám từng mỏm đá
nhọn leo lên. Bỗng Tiểu đội trưởng Tiểu đội 9
ngoảnh lại: “Báo cáo anh thối quá!”. Long nín
cười: “Thế là tốt rồi. Chúng càng không ngờ ta
lên lối này!”. Lên gần mép đồi anh mới biết do
sườn núi dốc đứng, bọn lính chốt cứ nhè vách
núi mà “tương cặn bã” xuống cho tiện, đỡ mất
công vùi lấp. Đợi Tiểu đội cối lên kịp, lực lượng
xung kích lên gần đủ, quân ta dàn thế trận vòng
cung bọc một mặt sân “đồn”, anh cho phát hỏa.
Hai khẩu cối 60ly liên tục rót đạn vào dãy công
sự hai bên và các ụ đề kháng đối diện. Bọn
địch bị bất ngờ vội chống trả bằng các loại hỏa
khí bộ binh, để lộ các hỏa điểm cho quân ta
dùng lựu đạn thủ pháo ném vào và AK bắn
“găm” tiêu diệt những tên ngoan cố kháng cự.
Không đầy ba mươi phút giáp chiến, bọn địch
thương vong quá nửa, số còn lại chạy xuống
mé đồi đối diện. Ta làm chủ hoàn toàn trận địa.
Trong khi chỉ huy bộ đội thu dọn chiến trường,
băng bó thương binh và tử sĩ, Ngô Văn Long
kiểm tra những căn hầm, các đoạn hào của
địch thì một chiến sĩ bước quá sang phía mé
đồi bên ngoài công sự nhẵm phải trái “mìn
cóc”. Loại mìn này khi chạm phải nó “nhảy” lên
ngang tầm thắt lưng mới nổ. Cậu chiến sĩ hét
lên: “Mìn! Thủ trưởng ơi!”. Long vừa kịp xoay
người thì một tiếng nổ long óc, thấy nhói đau ở
mông, sờ tay thấy ướt và nóng. Bốn chiến sĩ
gần đấy cũng dính mảnh ngã xuống. Trận đánh
đợt ba này, ta bị thương một phần ba quân số,
quả mìn đạp nổ đã cướp đi sinh mạng bốn
chiến sĩ và làm bị thương Đại đội trưởng Ngô
Văn Long (đây là lần thứ ba Long bị thương).
Xóa sổ xong cứ điểm lấn chiếm của địch, Đại
đội thu quân về chỉ còn mười ba người lành
lặn. Sau thời gian điều trị vết thương trở về,
Ngô Văn Long được tặng thưởng Huân
chương Chiến công Giải phóng hạng Hai.

Cũng trong năm 1973, ngăn chặn âm
mưu “tràn ngập lãnh thổ” của địch, Ngô Văn
Long và đơn vị của mình lập một chiến công
nữa trong một trận đánh “vận động chiến”. 
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Lần ấy trinh sát kỹ thuật của trên nắm
được kế hoạch “bốc” một Đại đội thám báo
địch vào quá sâu trong vùng giải phóng của
Kon Tum, không thể rút ra bằng đường bộ.
Nhận lệnh từ Phó tham mưu trưởng Trung
đoàn 95 Ma Thanh Toàn, Đại đội trưởng Đại
đội 3 của Tiểu đoàn 394 - Ngô Văn Long
nhanh chóng chỉ huy đơn vị, với trên ba mươi
tay súng bộ binh, có cả B40,B41 cối 60ly hành
quân cấp tốc tới Tọa độ X trên bản đồ tác
chiến. Tới nơi tập kết là một khu rừng già
nhiều cây cổ thụ mọc sát bờ sông Đắk Bla
(một chi lưu của sông Pô Cô) thuộc huyện
Kon Rẫy, phía Đông Kon Tum. Trên bờ Nam
sông là bên lở tạo vách đứng cao chừng năm
mét. Lòng sông rộng nhưng nước cạn, lô nhô
những khối đá sa thạch nằm như một đàn voi
phục. Bờ đối diện là bãi bồi khá bằng phẳng
kéo dài tới dải rừng non chạy vào chân núi xa
xa. Xác định đúng địa điểm cấp trên chỉ thị,
Ngô Văn Long khẩn trương cho bộ đội triển
khai đội hình chiến đấu tại chỗ lợi dụng ngay
các gốc cây làm “công sự” tự nhiên, hướng
họng súng sang bên bờ đối diện. Mệt nhọc
sau chặng hành quân gấp gáp, Long cho bộ
đội tạm nghỉ tại chỗ dùng lương khô mang
theo bồi dưỡng với tâm thế sẵn sàng chiến
đấu. Mọi người ăn chưa hết bánh lương khô
đã nghe tiếng trực thăng vọng đến. Một bầy
sáu, bảy chiếc HU-1A (loại máy bay trực
thăng chở quân) lượn ngay trên đầu và hình
như đang muốn đổ bộ xuống bãi trống bên bờ
đối diện. Thình lình, từ trong tán rừng non
phía bên kia lốc nhốc các toán biệt kích trong
sắc phục rằn ri, ba lô trên lưng, súng AR15
đeo chéo trước ngực, chạy ào ra đón đầu
những chiếc trực thăng, bất chấp gió quạt đất
cát, lá cây bay lên mù mịt. Thì ra tình báo kỹ
thuật của ta bắt được kế hoạch tháo chạy của
bọn này nên mới điều các anh tới đây. Thấy
thời cơ chín muồi, Long nổ súng lệnh toàn Đại
đội đồng loạt xả đạn vào đội hình đang rối
loạn của chúng. Mới có ba trực thăng tiếp đất,
bọn lính ngụy tranh nhau trèo lên để tháo
thân, mặc những tên xấu số trúng đạn gục
ngã hoặc đang kêu la thất thanh vì bị thương.
Đợi bọn sống sót lên được máy bay là phi
công vội vàng cất cánh, không cần biết đã hết
quân chưa, nhanh chóng chuồn để thoát khỏi
tử địa. Ba chiếc còn lại vội hạ xuống phía cuối

bãi làm bọn bộ binh phải chạy dạt sang cũng
không thoát khỏi những làn đạn bắn thẳng
của ta, cối 60, B40, B41 liên tiếp phóng sang.
Đã có hai trực thăng bốc cháy, một chiếc do
xạ thủ B41 Dương Công Thích bắn trúng.
Những chiếc còn lại hoảng hốt cất cánh mặc
cho những đứa chậm chân đang bám càng
chới với dính đạn rơi như sung rụng. Long hô
bộ đội xung phong sang bên kia sông thì trận
địa đã im tiếng súng. Xác quân giặc nằm ngổn
ngang từ bãi sông vào bìa rừng non. Đại đội
không ai bị thương, trừ liên lạc Đại đội Nông
Thanh Hải (người Cao Bằng) bị một mảnh
đạn rách vành tai trái. Quân ta thu được nhiều
chiến lợi phẩm gồm: súng cối cá nhân (một
loại súng phóng lựu), máy bộ đàm và hơn sáu
mươi khẩu súng AR15 còn sáng màu sơn,
nhiều khẩu còn nguyên băng đạn.

Đây là trận đánh “vận động chiến” hiệu
suất cao nhất trong đời chiến sĩ mà các anh
từng tham gia. Sau trận đánh, Ngô Văn Long
được tặng thưởng Huân chương Chiến công
Giải phóng hạng Nhất và được điều động lên
làm trợ lý tác chiến thuộc Ban Tham mưu
Trung đoàn 95.

Bước sang mùa xuân 1975, một làn gió
mới tràn ngập chiến trường Tây Nguyên.
Cùng với các mặt trận trên toàn miền Nam,
Quân đoàn III (Binh đoàn Tây Nguyên) được
thành lập, có Sư đoàn 10 (gồm bốn Trung
đoàn chủ lực của Tây Nguyên kể cả Trung
đoàn 95), Sư đoàn 2 (do anh hùng Nguyễn
Chơn chỉ huy) Sư đoàn 3 của Quân khu V và
Sư đoàn 320 từ miền Bắc tăng cường. Trung
đoàn 7 công binh được tăng cường một Tiểu
đoàn cầu phà, trở thành Lữ đoàn 7 công binh,
cùng với Lữ đoàn xe tăng là hai Lữ đoàn trực
thuộc Quân đoàn.

Trong lúc một bộ phận nhỏ của Quân
đoàn đang làm nhiệm vụ nghi binh để đối
phương lầm tưởng quân ta sẽ giải phóng
Pleiku thì các Sư đoàn chủ lực của Quân
đoàn bí mật hành quân về phía Nam để hình
thành thế tấn công Buôn Ma Thuột. Riêng
Trung đoàn 95 với sở trường đánh giao thông,
được biệt phái luồn sâu về phía Đông để cắt
đường 19 - con đường nối Tây Nguyên với
các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ. Trung đoàn
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ém quân tại các triền núi cao để chốt chặn con
đường chiến lược này tại khu vực đèo Mang
Yang. Biết Quân đoàn đã được biên chế một
Lữ đoàn xe tăng, lấy lý do đánh giao thông và
chiến đấu độc lập, Chỉ huy Trung đoàn 95 xin
trên tăng cường cho một Đại đội xe tăng. Mấy
hôm sau có một Tiểu đội hành quân đến Sở
Chỉ huy Trung đoàn 95 nhận nhiệm vụ. Quân
lực Trung đoàn rất ngạc nhiên vì giấy giới
thiệu đây là hai ê kíp chiến đấu của bộ đội
Tăng - Thiết giáp, nhưng chỉ có người mà
không mang theo xe tăng. 

Nhiệm vụ trên giao lần này không cần
đánh phục kích mà dùng vũ khí kỹ thuật công
binh phá đường trước khi quân địch cơ động
từ phía Nha Trang, Khánh Hòa lên Tây
Nguyên. Ban Tham mưu Trung đoàn, trực tiếp
là Phó tham mưu trưởng Ma Thanh Toàn giao
nhiệm vụ cho ba đồng chí trợ lý: Ngô Văn
Long trợ lý tác chiến, Nguyễn Vinh trợ lý công
binh (lính ta gọi theo nghề nghiệp là Vinh Kíp)
và Trần Vinh trợ lý trinh sát (người cao gày,
lính ta gọi là Vinh Bọ ngựa), tìm mục tiêu trên
đường và sử dụng lực lương Đại đội công
binh của Trung đoàn thi hành nhiệm vụ. Để
chọn mục tiêu, việc đầu tiên là trinh sát thực
địa. Giờ đây vắng bóng không quân Mỹ nên
ta trinh sát dễ dàng và an toàn hơn. Ta chỉ việc
bố trí hai tổ cảnh giới hai đầu đường, rồi các
trợ lý: Long, Vinh Kíp và Vinh Bọ ngựa trực
tiếp xuống đường trong một buổi chiều. Từ
trên sườn núi các anh xuôi theo con suối là
chi lưu của dòng sông Ba chảy qua đường 19
quãng chân đèo. Ở đây có hai con suối chảy
vào sông Ba, suối lớn có cây cầu xi măng,
suối nhỏ có cái cống đúc, miệng tròn đường
kính tầm 2 mét. Từ đáy cống lên mặt đường
khoảng 2 mét 8 đến 3 mét. Nhận định phá
cống dễ hơn phá cầu mà mục đích cắt đường
vẫn đạt được, các anh quyết định phá cống.
Sau buổi trinh sát, ba anh em trợ lý chụm đầu
tính toán. Vinh Kíp theo chuyên ngành công
binh của mình đưa ra phương án sử dụng
khoảng 400 cân TNT (thuốc nổ thường) là
trang bị hiện có của đơn vị. Vinh Bọ ngựa đề
xuất đường vận chuyển men theo con suối
nhỏ tuy quanh co nhưng kín đáo, bí mật và an
toàn. Long đề xuất ghép mảng bằng lồ ô (một
loại tre rất sẵn ở đây) lấy đoạn gốc, chẻ đôi,

chẻ tư cho cứng. Mảng tre có kích thước 1,8
mét nhân 1,8 mét. Vì cống tròn, đặt ngang
lòng cống không cần chân chống, mảng tre
vẫn cao hơn mặt nước chảy qua lòng cống.
Với chiều ngang mặt đường tám mét, chỉ cần
bốn mảng tre là đủ. Vinh Kíp thiết kế đường
dây và bố trí số kíp điện đủ để kích nổ khối
bộc phá 400 cân. Long đề xuất thêm phương
án dự phòng tăng gấp đôi số kíp điện và bố
trí thêm một dường dây dẫn thứ hai bằng dây
và pin điện thoại cho chắc ăn. Việc vận
chuyển thuốc nổ và đào hầm cho người điểm
hỏa được tiến hành trong đêm để giữ bí mật
tuyệt đối. Theo kích thước dây dẫn của máy
điểm hỏa điện là 30 mét nên đường dây dự
phòng điểm hỏa pin và dây điện thoại cũng dài
tầm ấy và hai hầm điểm hỏa cách nhau vài
bước chân. Được giao nhiệm vụ chặt tre lồ ô
làm mảng theo kích thước đã định và chuẩn
bị ba lô gùi thuốc nổ, hai chiến sĩ công binh
người Nghệ An thì thầm : 

- Đánh ở mô? Mà ghép mảng chi hè?
- Hỏi mần chi? “Bí, Tỉ, Cụ, Khẩn…”!
- Mi nói chi rứa? Tiếng Ê Đê à?
- Mi ngốc vừa thôi! Đó là phương châm:

“Bí mật - Tỉ mỉ - Cụ thể - Khẩn trương!”. Hiểu
chưa? Mần đi! - Rồi vừa đấm lưng nhau thùm
thụp vừa hối nhau nhanh tay.

Từ chập tối đến quá nửa đêm, một Trung
đội công binh gùi hai mươi chiếc ba lô thuốc
nổ, mỗi gùi hai mươi cân, dùng mảng tre ghép
sàn trong lòng cống và bố trí lượng nổ, kíp nổ
và hai đường dây dẫn từ mục tiêu vào công
sự điểm hỏa đã chuẩn bị xong. Vinh Bọ ngựa
dẫn Trung đội công binh về cứ. Long và Vinh
Kíp ở lại thực hành điểm hỏa. Trời rạng sáng,
ngồi dưới công sự cao ngập đầu người, Long
nghển cổ lên thống nhất lần cuối với Vinh: 

- Tôi hô hai… ba, ta cùng chập điện, nhớ
là hé miệng ra kẻo thủng màng nhĩ đấy!

- Rồi!
- Chú ý! … Hai … Ba!
Chập hai đầu dây xong, theo phản xạ tự

nhiên, Long cúi đầu sát hai đầu gối. Một ánh
chớp sáng lòa, tiếp theo là một tiếng nổ to
chưa từng thấy, dư chấn nâng người anh lên
vài chục phân rồi dằn xuống. Quầng ánh sáng
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trắng lóe lên trong mấy giây soi tận đáy công
sự anh đang ngồi. Hai tai anh ù đặc. Một cơn
mưa đất đá ào ào dội xuống, may mà không
có cục nào to cỡ nắm tay, rơi gần hố của hai
người nếu không anh và Vinh khó tránh khỏi
bêu đầu. Hai tai ù đặc, mũi mồm đắng nghét
như nằm trong vùng bom B52 ngày nào. Đợi
khói tan, không ai gọi ai, cả hai cùng rũ đất đá
bò lên khỏi công sự. “Tác phẩm” của các anh
thật đáng giá, một nhát cắt ngang đường rộng
bằng đường kính ống cống 2 mét và chiều
sâu từ đáy cống trở lên mặt đường gần ba
mét. Với nhát cắt này đảm bảo không xe nào
“nhảy qua” được, còn đem lực lượng lên khắc
phục thì đúng ý định của chúng ta rồi, chỉ đem
quân lên nộp mạng thôi.

Đúng như cấp trên dự tính, ba hôm sau,
có tốp xe tăng, xe bọc thép chở quân lên dò
đường. Trên đài quan sát, anh em trinh sát báo
về Sở Chỉ huy Trung đoàn, tốp xe tăng và xe
bọc thép gồm 6 chiếc (2 chiếc M41 và 4 chiếc
M113) dừng lại gần chiếc cống bị phá. Một tốp
lính có tên chỉ huy ra khỏi xe thị sát mặt đường.
Trung đoàn cho một Đại đội bộ binh bí mật tiếp
cận chờ lệnh. Lúc sau, chúng trở lại xe, cho hai
xe tăng bò xuống vệ đường định tìm đường
tránh và lội qua con suối nhỏ. Loay hoay hồi
lâu, hai xe tăng địch sa xuống ruộng lầy bên
đường không lùi lên được nữa. Lúc này, chỉ
huy Trung đoàn hạ lệnh cho Đại đội xung kích
đồng loạt nổ súng xung phong. Nghe tiếng AK
nổ giòn nhịp ba viên một, bọn địch trên xe tăng
hoảng hồn sợ bị B40, B41 thiêu sống, chúng
vội vàng bỏ xe tăng, chạy hết sang bốn xe bọc
thép đỗ trên đường, nổ máy quay đầu chạy vội.
Hoàng hôn buông xuống, Chỉ huy Trung đoàn
cho xe tời** cùng hai ê kíp lính xe tăng ra nổ
máy kéo lên và đưa xe tăng về nơi tập kết theo
đường mới mở do Đại đội công binh chuẩn bị
trong sự ngỡ ngàng của bộ đội ta. Mấy anh lính
khu Bốn lại bàn tán:

- Anh mô tài rứa hỉ, xe tăng mà cũng lái
được!

- Mi nỏ biết, trên đã tăng cường cho ta
một Tiểu đội lính xe tăng đó! Tài thiệt. Đúng là
tính toán như thần, ai bảo chỉ bên Tàu mới có
Gia Cát Lượng!

Và chính lực lượng Trung đoàn 95 đã làm
nên sự kiện lịch sử, đó là chặn đứng con

đường “tùy nghi di tản” của quân ngụy từ cao
nguyên về đồng bằng sau trận mở màn Buôn
Ma Thuột, đòn bất ngờ trúng tử huyệt gây
rung động cả chiến trường miền Nam, mở
đầu cho mùa Xuân Đại thắng, buộc đám tàn
quân ngụy từ Kon Tum, Pleiku phải rẽ sang
đường 7 để chịu thảm cảnh tại Cheo Reo -
Phú Bổn kinh hoàng.

Giờ đây trong những người lính Tây
Nguyên năm ấy sau chiến tranh trở về sống
hạnh phúc giữa gia đình và quê hương có
Thiếu tá, cựu chiến binh Ngô Văn Long,
nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự
Lạng Sơn, hiện ở tại khối Cửa Nam, phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Cùng sinh
hoạt trong Ban liên lạc cựu chiến binh quân
giải phóng Tây Nguyên tại thành phố Lạng
Sơn có cựu chiến binh Trịnh Thắng, nguyên y
tá Quân y viện 1 Mặt trận Tây Nguyên, người
từng ba lần điều trị vết tương cho Ngô Văn
Long, đang cùng gia đình định cư tại xã Hợp
Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Cựu chiến
binh Dương Công Thích nguyên xạ thủ B41
của Đại đội 3, Tiểu đoàn 394, trở về quê
hương tại xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn,
Lạng Sơn. Và người chỉ huy khả kính, Tham
mưu trưởng Trung đoàn 95 năm xưa - Ma
Thanh Toàn, sau hai khóa Ủy viên TW Đảng,
tám năm làm Tư lệnh Quân khu II đã nghỉ hưu
với quân hàm Trung tướng tại xã Đức Long,
huyện Thạch An, Cao Bằng. Còn cựu chiến
binh Hoàng Hoa Đính, nguyên Khẩu đội
trưởng Cối 82 thuộc Đại đội 5, tiểu đoàn 394
trung đoàn 95 Quân giải phóng Tây Nguyên,
người đã bắn cháy chiếc HU-1A trên cứ điểm
738 tiêu diệt ba tên giặc Mỹ trong đó có tên
Trung tướng Giôn Pôn Van chỉ bằng một quả
đạn cối 82ly, hiện đang sống đầm ấm cùng gia
đình tại khu 11, xã An Trạo, huyện Phù Ninh,
Phú Thọ. Các ông đều đã bước sang tuổi
“xưa nay hiếm”, cầu chúc các ông luôn mạnh
khỏe và trường thọ!

Cầu Ia Tô Ve*: (Ia: theo tiếng địa phương Ia là
dòng suối; Tô Ve: tên dòng suối) Cầu bắc qua dòng
suối Tô Ve  
Xe tời**: loại xe chuyên dụng có cáp và máy tời
để kéo xe khi cần.          
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Chú bé đã lên giường khi bạn của bố
chú cùng với con trai lớn tuổi đến
nhà. Chú tên là Aslan, con trai chú là

Valiko. Họ đến từ Abkhazia. Khi mới lên ba,
chú có cùng bố mẹ đến nghỉ ở Gagra, sống
tại nhà chú Aslan. Đấy là những ngày
tháng hạnh phúc nhất trong đời chú. Mặt
trời ấm áp thế, biển ấm áp thế và con
người ấm áp thế. Trong căn nhà nhỏ, gia
đình đã sống hệt như ở Moskva này.
Nhưng những người ở đó sống theo cách
khác Moskva. Tất cả láng giềng, người
Abkhazia, người Gruzia, người Nga, người
Armeni thường đến thăm nhau, cùng uống
rượu vang, cùng tổ chức mọi ngày lễ hội. 

Nếu có ai đó làm mứt quả hay nướng
bánh hoặc làm món ngon gì đó, thể nào họ
cũng mang đãi khách. Tục lệ thế rồi. Mọi
người trong tòa nhà đều biết nhau, sân
thượng thường hiếm thấy ở Moskva, là nơi
tụ họp trong những tối lễ hội. 

Thế mà bây giờ ở Abkhazia đang có
chiến tranh, con người bắn giết lẫn nhau.
Chú bé không thể nào hiểu nổi. Những
giọng sôi nổi của bố mẹ và khách khứa
vọng lên từ nhà bếp. 

- Hình như cháu chiến đấu rồi phải
không? - Bố chú hỏi Valiko. 

Valiko hai nhăm tuổi, từng là tay lái taxi
bạt mạng. 

- Vâng! - Valiko thích thú trả lời - Có lần
cháu gặp tình huống này. Khi chúng cháu
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Truyện ngắn của FAZIL ISKANDER (Nga)

FAZIL ISKANDER (1929 - 2016) là con một chủ xưởng gạch người gốc Iran bị trục xuất khỏi
Liên Xô từ 1938 nên được bên ngoại nuôi dưỡng ở làng Cheghem theo truyền thống dân tộc Abk-
hazia. Ông có 3 năm học Đại học Thư viện thì chuyển sang Đại học Viết văn Gorky, tốt nghiệp năm
1954 rồi ra làm báo. Ông có thơ in từ cuối thập niên 1950, truyện từ đầu thập niên 1960, đã xuất
bản 9 tập thơ, hơn 10 kịch bản phim, hơn 20 cuốn truyện và tiểu thuyết, trong đó nhân vật chính
thường là người Abkhazia và diễn biến cốt truyện thường ở làng Cheghem. Ông có nhiều năm được
đề cử giải Nobel Văn học, đã nhận các giải thưởng: Nhà nước Liên Xô (1989), Ostap Vàng (Italy),
Văn hóa của Chính phủ Liên bang Nga 2011 và Nhà nước Liên bang Nga về cống hiến vào sự phát
triển của nền văn học nước nhà (hai lần, 1993 và 2014), được phong tiến sĩ danh dự Đại học Nor-
wich (Mỹ), được Hội Thiên văn học quốc tế dùng tên để đặt cho một vì sao mới phát hiện. Truyện
ngắn này của ông viết về cuộc chiến Gruzia - Abkhazia (1992 - 1993) khẳng định rằng: Trong hoàn
cảnh ngặt nghèo рhải đối mặt với quân tàn bạo, điều cực kỳ quan trọng là phải gìn giữ những gì
còn lại của nền văn hóa và ủng hộ các giá trị của chủ nghĩa nhân văn. 

Minh họa: THU THỦY



xông vào Gagra bắt được hai tên cận vệ Gruzia
làm tù binh. Cháu tước súng dẫn chúng về căn
cứ. Bên cháu là một anh người Kazak. Cháu
thấy hai tên cận vệ này nản quá, bèn bảo: 

- Các cậu không việc gì đâu, là tù binh mà. 
Thật đột ngột, một tên tù binh cúi xuống lôi

từ giày ủng ra một quả lựu đạn. Cháu không kịp
nhớ gì, mà khẩu tiểu liên vẫn ở sau lưng. Rõ
ràng là chàng thanh niên tuyệt vọng cũng giống
như cháu. Tóm lại là hắn quăng lựu đạn vào
người cháu rồi bỏ chạy. Quả lựu đạn đập mạnh
vào ngực cháu rồi bật ra. Nhờ trời, nó không nổ
ngay ở cự ly gần như thế. Nó cần sáu giây.
Cháu bật về phía anh Kazak và cả hai cùng lăn
ra mặt đất. Lựu đạn nổ, nhưng chúng cháu gặp
may. Mảnh của nó không đến được chỗ cháu.
Cháu chỉ bị xước tí ở chân. Cháu vùng đuổi theo
hai tên cận vệ. Chúng tất nhiên là không kịp
chạy xa. Cháu chạy đến góc mà chúng vừa
quay lại và cho cả hai một loạt tiểu liên. Đi về
phía chúng, cháu nghĩ bọn cháu thật may, không
hề hấn gì vì quả lựu đạn. 

Đột nhiên cháu thấy hai người, một già một
trẻ từ nhà đi ra đúng vào chỗ hai tên cận vệ nằm
xuống. Họ bước qua xác chết và đi tiếp. Trên
lưng là hai kiện hàng lặc lè, họ bước qua hai xác
cận vệ và đi tiếp. Cháu hiểu ngay đấy là bọn
cướp bóc. Ta chiếm thành phố, có nghĩa là bọn
cướp bóc thuộc về ta.

- Bỏ kiện hàng xuống! - Cháu hét lên với họ
bằng tiếng Abkhazia.

Họ im lặng. Họ đi tiếp.
- Ném kiện hàng xuống, nếu không tôi sẽ

bắn! - Cháu hét lên với họ một lần nữa.  
Người trẻ quay mặt lại phía cháu. Kiện hàng

trên lưng còn to hơn bản thân anh ta. 
- Hãy lo việc của mình đi - Anh ta vừa nói

vừa cùng người kia đi tiếp.
Cháu bối rối. Người ta chết ở đây mà họ thì

hôi của. Cháu lia tiểu liên theo chân họ. Ông già
không sao, chỉ có người trẻ ngã. Thậm chí cháu
chẳng cần đến gần họ. Phải vào trận ngay. Tóm
lại, chúng cháu đã đánh bật đối phương khỏi
Gagra.  

Qua ngày thứ mười lăm, đại loại cháu quên
đã quên trường hợp đó. Lúc cháu ở khách sạn
cùng tất cả các chiến binh, vào ngày nghỉ, bỗng
anh bạn phòng bên từ tầng dưới chạy lên bảo: 

- Một đám trẻ có trang bị vũ khí, toàn tiểu
liên, đòi gặp anh. Nom họ hăng lắm. Có thể, cần
trợ giúp không?

- Trợ giúp á? - Cháu nói -  Cần gì.

Cháu chợt nhớ chàng trẻ đã bị bắn què
chân. Làm gì đây? Lúc ấy cháu cũng mặc chiếc
áo khoác như bây giờ. Cháu nhét hai quả lựu
đạn vào túi và ra phòng. Hai tay đút túi áo, lựu
đạn không lộ. Cháu đã sẵn sàng cho mọi sự. 

Cháu thấy chiếc xe đỗ cách khách sạn hai
chục mét. Có bốn người trong khách sạn, tất cả
đều mang tiểu liên. 

Cháu đến gần họ, tay không rút ra khỏi túi.
- Các bạn muốn gì?
- Mày bắn què anh chúng tao phải không?

Anh ấy đang trong xe kia. 
- Tôi bắn đấy! - Cháu nói và kể lại đúng như

sự thật. Cháu kể rằng hai tên cận vệ suýt nữa
làm nổ tung chúng tôi, rồi anh họ với ông già vác
kiện hàng từ trong nhà ra sao. Khi kể, cháu
chăm chú theo dõi họ, chỉ cần ai đó đụng đến
tiểu liên là cháu sẽ cho nổ tung tất cả và chính
bản thân. 

Họ có chút hoang mang. Không hiểu được
sao cháu không trang bị gì mà lại cóc sợ họ.
Cháu đứng, tay vẫn trong túi, còn họ đều có tiểu
liên khoác vai. Khi đó người trưởng nhóm hất
đầu về phía xe đỗ, nói: 

- Ta cùng đến đó nhé. Anh có thể đến tại
chỗ và diễn lại những điều vừa kể chứ? 

- Tất nhiên! - Cháu nói - Thì đi. 
Đi bên họ, cháu vẫn thủ tay trong túi. Đến

chỗ chiếc xe, kẻ bị bắn què chân ngồi trong,
cháu biết. Cháu kể lại tất cả như đã từng xảy ra,
còn hắn trong xe nhăn mặt bởi tức giận và xấu
hổ. Cửa xe đã mở. 

- Hắn kể thật không? - Người lái xe hỏi. 
- Thật - Người bị thương ngồi trong xe đồng

tình và nguyền rủa mẹ của những người thân
đã trái ý trời xui họ đưa mình đến đây. 

Hai tay cháu vẫn trong túi áo. 
- Trong túi anh có gì? - Cuối cùng người dẫn

cháu ra xe hỏi. Hắn đã đoán được chăng, vì rất
gần cháu. 

- Lựu đạn - Cháu nói - Chứ không phải tiền.
Tôi đi chiến đấu chứ không phải đi cướp bóc. 

- Anh là người đàn ông chính cống - Hắn nói
- Chúng tôi không có yêu cầu gì với anh. 

- Tôi cũng chẳng có yêu cầu gì với các bạn
- Cháu trả lời hắn và cùng bọn họ quay lại,
nhưng hai tay vẫn giữ trong túi.

Vậy là chúng cháu giải tán. Chiến tranh mà.
Có những sự tàn bạo khủng khiếp từ hai

phía. Nhưng cháu, thề với mẹ, không lần nào lại
bắn vào kẻ không có vũ khí. Hai người nọ không
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tính. Vì cháu có phần tâm lý. Họ quăng lựu chỉ
cách chúng cháu có hai bước chân. 

- Sao cháu mang lựu đạn chứ không phải
tiểu liên ra gặp chúng? - Bố chú hỏi. 

- Nếu cháu mang theo tiểu liên - Valiko trả
lời - Ắt là xảy ra trận chiến. Bọn chúng hoang
mang thế bởi không hiểu tại sao cháu lại chẳng
sợ. Cháu tính toán đúng. Cháu đã sẵn sàng nổ
tung xác mình cùng với bọn chúng. Do đó chắc
chắn giữ được bình tĩnh. Nếu chúng cảm thấy
cháu bồn chồn thì sẽ có kẻ giở tiểu liên ra. Bọn
chúng đã mất tinh thần như thế thì sau rồi đã
muộn.

- Được, cháu tự khen thế thôi - Ông bố ngắt
lời - Sự tình cờ may mắn đã cứu cháu khỏi lựu
đạn của bọn cận vệ và khỏi người nhà của tên
bị què. Nhưng theo thuyết xác suất, nếu gặp
may hai lần liền thì còn rất ít cơ hội cho lần thứ
ba... Phải tính đến đấy! Cháu có biết bác sĩ
Georgy bị giết như thế nào không?

Rõ là Valiko chú ý đến bố chú. Trái tim chú
thắt lại. Chú còn nhớ rõ bác sĩ Georgy. Ông ấy
sống ở tòa nhà người bạn của bố. Công việc
xong ông thường ra sân chơi bi sắt với hàng
xóm. Xung quanh bao giờ cũng tụ tập cánh đàn
ông. Bác sĩ Georgy nói đùa rất to khiến mọi
người cười sằng sặc.

Có lần bác sĩ Georgy kể:
- Hôm nay rời bệnh viện tôi lên xe buýt.

Bỗng một hành khách nữ hét: Bác sĩ Georgy, họ
móc túi bác! Tôi cảm thấy ngay chàng thanh
niên đứng cạnh mình đang luồn tay vào túi tôi.
Tôi bèn nắm lấy và nói: Trộm cướp đâu mà,
khám xét y tế đấy. Cả xe đều bật cười. Nhiều
người biết tôi. Chàng trai mặt đỏ như quả ớt
chín. Vừa đến bến đỗ, tôi thả tay hắn ra, hắn
chuồn khỏi xe. Nếu như tên trộm còn biết đỏ
mặt, hắn có thể thành người.

- Vì sao họ giết ông ấy? - Valiko hỏi người bố.
- Ai mà biết được - Chú Aslan đáp - Nhưng

ông ấy lớn tiếng chửi bọn dân tộc cực đoan
người Gruzia và Abkhazia. Tôi biết chuyện xảy
ra qua những người hàng xóm. Khi ấy đang có
chiến sự ở Gagra, tôi không tìm được chỗ cho
mình bởi vì không biết con trai còn sống hay đã
chết. 

Hai người mang tiểu liên lọt vào tòa nhà
chúng tôi và gõ cửa nhà bên. Cửa mở. 

- Chúng tôi cần gặp bác sĩ Georgy - Họ nói
- Ông ấy sống ở tòa nhà này. Xin chỉ cho biết
căn hộ của ông ấy. 

- Các vị cần bác sĩ Georgy làm gì? - Bà hỏi. 
- Chúng tôi có người ốm nặng - Một người

nói - Cần gặp bác sĩ Georgy.

- Gặp bác sĩ Georgy làm gì - Bà láng giềng
nói - Chồng tôi vừa mới mất. Ông ấy ốm đau và
không chịu nổi, để lại nhiều thứ thuốc lắm. Để
tôi cho các vị. 

Ngay lập tức, hai người mang tiểu liên
không ưa bà. 

- Cần gì thuốc của bà - Một kẻ trong họ bắt
đầu nổi nóng, giọng đầy đe dọa - Chúng tôi cần
gặp bác sĩ Georgy. Ông ấy phải giúp người của
chúng tôi. 

Với một dự cảm chẳng lành nào đấy, sau
đó bà kể lại, bà lên hai tầng nữa để chỉ căn hộ
của bác sĩ. Nếu nói bà không biết ông ấy sống
ở đâu thì là quá sai sự thật đối với đời sống
Kavkaz chúng tôi. 

Chỉ xong căn hộ của bác sĩ Georgy, bà còn
đứng ở cầu thang để xem họ làm gì. Một tên
trong số họ lập tức ra lệnh: 

- Bà về đi. Chúng tôi không cần bà nữa. 
Bà lui về. Đã đêm. Chiến sự còn diễn ra

trong thành phố. Người đàn bà góa bụa sợ sệt.
Độ nửa giờ sau bà nghe thấy có tiếng nổ máy
bên dưới, tiếng rồ ga và im lặng. Bà nghĩ rằng
đấy là xe chở bác sĩ đi. Ngay từ trước chiến
tranh, ông ấy đã kịp gửi vợ con về Krasnodar, ở
lại sống với bà mẹ vợ. 

Bà láng giềng lại lên tầng bác sĩ sinh sống
để hỏi bà mẹ vợ xem họ đưa ông đến đâu và
đối xử thế nào. Gõ, gõ cửa mãi mà không ai trả
lời bà. Bà nghĩ chắc là người mẹ sợ hãi nên ẩn
nấp. Bà gọi toáng lên: Таmara! Таmara! để bà
ấy biết là mình gọi. Nhưng không thấy trả lời. Bà
hiểu ngay là đã có sự chẳng lành. Hai người đàn
ông mang tiểu liên đó đã mang ông bác sĩ với
bà mẹ vợ đi. Nếu họ cần bác sĩ cho người bệnh
thì cớ sao lại cần cả bà mẹ vợ không dính dáng
gì đến y học? Bà trở về căn hộ của mình.

Hôm sau bà kể hết với tôi. Tôi có thể làm
gì? Chẳng hỏi được ai, mà chính tôi cũng chẳng
tìm ra chỗ của mình: tôi không biết con trai mình
còn sống hay đã chết.  

Thế là đã qua ngày thứ mười lăm. Chiến sự
quanh Gagra đã lắng. Một lần tôi đứng bên nhà
và thấy viên đại úy công an đang đi trên phố,
thấy tôi, anh dừng xe.

- Này, ông có biết bác sĩ Georgy chứ? - Anh
ra hé cửa xe và hỏi. 

- Tất nhiên, ông ấy sống trong tòa nhà
chúng tôi mà. Có chuyện gì với ông ấy thế? 

- Có lẽ ông ấy bị giết - Đại úy trả lời - Nếu
đúng là ông ấy. Ông đi với tôi, xem ông ấy hay
là ai. 
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Chúng tôi vòng qua ngoại vi thành phố đến
vườn hoa, ở chân gò đồi có chiếc máy xúc,
đằng sau nằm hai xác chết. Đúng là bác sĩ
Georgy và mẹ vợ ông ấy. Tôi nhận ra bác sĩ qua
đôi giày cũ gót đã nát. Giun đang bò trên mặt
họ.

- Đấy là bác sĩ Georgy và mẹ vợ ông ấy - Tôi
nói. 

Người lái máy xúc đã đào xong hố. 
- Sao lại không chôn họ trong nghĩa trang?

- Tôi hỏi. 
- Bao nhiêu xác, chúng tôi lo không xuể -

Đại úy trả lời.
Anh lệnh cho người lái máy xúc dùng gầu

chuyển xác vào hố.
- Tôi không chuyển đâu - Người kia cãi

bướng - Gầu bị bốc mùi mất. 
Đại úy cãi nhau với người lái máy xúc, đe

sẽ bắt anh ta, nhưng người kia rõ ràng là không
muốn thi hành mệnh lệnh. Thấy rõ, đại úy tình
cờ tìm được một người lái khác. 

Тôi đến chỗ người lái máy xúc, lấy ra toàn
bộ số tiền mình có, lặng lẽ nhét vào túi anh ta.
Đấy là khoảng mười lăm ngàn. Người lái máy
xúc im lặng nổ máу dùng gầu đưa cả hai xác
xuống hố và lấp đất lên. 

Chú bé nín thở nghe câu chuyện vọng đến
từ nhà bếp. Chú không thể nào hiểu nổi ý nghĩa
của sự tàn bạo thấp hèn này. Chú cố hình dung
xem bác sĩ Georgy nghĩ gì khi họ nhét mình
cùng mẹ vợ vào xe và đưа ra vùng ngoại ô. Thì
chính ông ấy khi bị lôi ra khỏi nhà cùng với bà
mẹ vợ cũng không thể đoán ra là không phải họ
đưa đến chỗ bệnh nhân. Sao ông ấy không kêu
lên nhỉ? Có lẽ ông ấy sợ những người hàng xóm
sẽ xô ra và chờ đón họ là cái chết?

Trong tâm trí chú đột nhiên sụp đổ cả thế
giới lý trí của người lớn. Chú còn nghe rõ tiếng
cười vang của bác sĩ Georgy. Thế mà giờ những
người lớn đã giết chết ông ấy. Nếu trong vụ đó
họ đến để cướp bóc nhà ông bác sĩ thì ít ra còn
lý giải được. Quân cướp bóc. Nhưng suy theo
câu chuyện của người bạn bố mình, họ chẳng
cướp đi thứ gì và không quay lại. 

Chú bé ở tuổi mười hai khá chịu đọc.
Những cuốn sách đã đọc cho chú thấy con
người từ cổ chí kim ngày càng lý trí hơn. Đọc
những cuốn sách về người thời cổ, chú hiểu thời
đó người lớn cũng ngây thơ, đơn giản như trẻ
con. Thật là buồn cười. Chú có cảm giác rằng
qua nhiều thế kỷ con người lý trí hơn, tử tế hơn.
Bây giờ chú đã nghi ngờ về điều đó. 

Hai vị khách ra về, bố mẹ đã ngủ mà chú
còn nghĩ mãi. Vì sao phải trở thành người lớn,
vì sao mình phải sống, chú nghĩ, nếu như con
người không làm điều tử tế? Thật vô nghĩa. Chú
đau đớn kiếm tìm chứng cứ rằng con người làm
điều tử tế, nhưng không tìm ra. Tuy nhiên, đến
đêm chú cũng tìm ra manh mối và thiếp đi. 

Sáng dậy bố cần đưa chú đến bác sĩ khám
răng. Chú rất buồn và tư lự. Bố cứ nghĩ rằng chú
sợ phải gặp bác sĩ.

- Đừng sợ, con ạ! - Bố bảo chú - Nếu phải
nhổ răng sẽ có thuốc tê mà. 

- Con đâu có nghĩ về điều đó.
- Thế con nghĩ gì? - Bố nhìn gương mặt yêu

quý còn phờ phạc của con trai vừa tỉnh dậy sau
đêm và hỏi.

- Con đang nghĩ rằng con người tử tế hay
không tử tế? Nói chung ấy. 

- Ở nghĩa nào vậy? - Bố hỏi, lòng lo lắng
cảm thấy chú bé đang rút vào chiều sâu nào đó
của sự tồn tại đâm ra khó ở. Giờ bố mới nhận
thấy gương mặt con trai không chỉ phờ phạc,
mà trong đôi mắt mở to ẩn chứa một nỗi buồn
mênh mang. Bố những muốn hôn khẽ vào đôi
mắt ấy cho chúng sống dậy, nhưng kìm lại được
vì biết con trai không thích tình cảm ủy mị. 

- Bây giờ bọn ăn thịt người có đông không,
bố? - Chú căng óc nghĩ gì đó và đột nhiên hỏi.

- Có những bộ lạc châu Phi nào đó, với lại
dân đảo nữa. Vì sao con hỏi chuyện ấy?

- Thuở trước bon ăn thịt người còn nhiều
hơn chứ? - Chú nghiêm nghị hỏi. 

- Tất nhiên rồi - Bố đáp - Tuy rằng chẳng
bao giờ ông nghĩ đến chuyện đó. 

- Thế có cái ngày xửa ngày xưa, thời toàn
những kẻ ăn thịt người không? - Chú hỏi rất
nghiêm chỉnh. 

- Theо bố thì khoa học chưa biết gì về điều
đó. 

Chú bé lại suy nghĩ lung lắm.
- Con cứ muốn rằng tất cả loài người thời

xửa xưa ấy đều là bọn ăn thịt người. 
- Vì sao? - Bố ngạc nhiên. 
- Thế là báo hiệu rằng con người dần dần

tử tế. Bởi bây giờ chưa biết con người có dần
dần tử tế hay không. Khó sống làm sao nếu
không biết rằng con người đang dần dần tử tế. 

Trời ơi, trời ơi, người bố nghĩ, mình sẽ khó
sống làm sao. Người bố đã cảm thấy toàn bộ
chiều sâu sự hoài nghi của chú bé. 

- Dẫu sao thì con người cũng đang dần dần
tử tế - Bố đáp - Chứng cứ duy nhất cho điều đó
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là văn hóa. Văn hóa cổ đại có những nhà văn vĩ
đại, thời mới cũng có những người vĩ đại của
mình. Con đọc những nhà văn cổ đại và so sánh
họ với Lev Tolstoy chẳng hạn thì con sẽ thấy ông
biết yêu, biết thương con người hơn cả các nhà
văn cổ đại. Mà đâu phải chỉ có mỗi mình ông
như thế. Điều đó có nghĩa rằng dù sao con
người tuy rất chậm chạp nhưng vẫn đang làm
những điều tử tế. Con đọc Lev Tolstoy chưa? 

- Rồi ạ, con đã đọc Hadji Murad.
- Thích không con? 
- Thích lắm ạ. Con, như những người Nga,

cứ thấy tiếc, tiếc cho Murad và Shamil làm sao.
Bởi vì họ đã bị giết chết, như bác Georgy.

- Sao con biết bác sĩ Georgy bị giết? -
Người bố dò hỏi thận trọng.

- Tối qua con nằm nghe bố nói chuyện với
khách mà lỵ. 

Người bố bắt đầu bất an. Anh chỉ là một kỹ
sư bình thường, mà trong số bạn học của con
có không ít con nhà giàu có nên con mình so bì
với chúng.

Câu chuyện ngốc nghếch về xe Mercedes
là một ví dụ. Ở nhà vườn, con trai đã nhầm lẫn
với các bạn rằng nhà có Mercedes, nhưng đâu
có chiếc xe nào. Sau đó những bạn được chú
khoe trông thấy bố mẹ chú ngồi trong chiếc
Zhyguli của bạn bè nên trêu chọc lại chú. Chú
bèn nghĩ ra câu chuyện ngớ ngẩn rằng người lái
xe của bố bị ốm nên bố mẹ buộc phải dùng tạm
Zhyguli của bạn bè.

Dễ giải thích cho con hiểu rằng tài sản
không phải là chủ yếu nhất, mà trong đời còn có
những thứ cao cả, giá trị hơn nhiều. Chứ như
bây giờ con bỗng nhiên đụng đến vấn đề có thể
là bi kịch nhất của số phận loài người – vấn đề
sự phát triển đạo đức có tồn tại hay không? 

Anh biết rằng cậu bé của anh rất thông
minh, nhưng anh không nghĩ rằng mình có thể
lo lắng về những vấn đề phức tạp như vậy. Con
người thế kỷ 19 thật tốt đẹp, anh đột nhiên ghen
tị với họ. Кhi đó họ ngây thơ tin vào sự tiến bộ!
Darwin từng chứng minh rằng loài người tiến
hóa từ loài khỉ, có nghĩa tương lai loài người
tươi sáng là chắc chắn! Sao thế nhỉ? Nếu như
loài người tiến hóa từ loài khỉ thì thật đáng ngờ,
đấy chỉ chứng minh khả năng tiến bộ của loài
khỉ chứ không của loài người. Tất nhiên, anh
nghĩ, tiến bộ về đạo đức tuy có những gián đoạn
theo kiểu tàn bạo của loài thú vẫn tồn tại, nhưng
đó là việc của ngàn năm. Cũng cần chấp nhận
cái đó và hiểu cuộc sống của mình giống như
một mắt trong chuỗi xích ngàn năm. Nhưng
giảng giải cho con như thế nào đây?

Кhi bước ra khỏi sảnh nhà, anh thấy ở góc
đối diện với nhà mình có một bà già nghèo đang
cho lũ chó hoang ăn. Anh thường thấy bà ở chỗ
đó tuy rõ là bà không sống ở đây. Bà già nghèo
chống nạng tập tễnh nuôi lũ chó hoang. Bà lôi
từ túi ra những mảnh xương gà, mẩu bánh,
miếng giò ăn dở ném cho lũ chó. 

Anh không hề nghi ngờ rằng tất cả những
thức ăn đó bà đều lượm từ thùng rác. Bà ném
thức ăn cho lũ chó với vẻ cân nhắc chu đáo,
không để sót con nào. Lũ chó thì ngoe nguẩy
đuôi chờ khẩu phần của mình với sự kiên
nhẫn tuân phục, không con nào chiếm phần
của con khác. Hình như bà già phân bổ lễ vật
của mình giữa những con chó và dạy lũ chó
bài học công lý. 

- Con nhìn bà già kia, bà là con người vĩ đại. 
- Tại sao, tại vì sao hả bố? - Chú bé hỏi

nhanh - Vì bà nuôi lũ chó hoang à? 
- Ừ, con thấy đấy. Bà ấy tàn tật. Chắc là bà

nghèo khổ và đơn độc nhưng vẫn coi bổn phận
của mình là phải nuôi những con chó bất hạnh
ấy. Ở đâu đó bọn vô lại giết những người dân
vô tội, còn tại đây bà già nghèo nuôi lũ chó đói.
Cái tốt không thể bị hủy hoại và nó mạnh hơn
cái ác.

Bây giờ con thử mường tượng xem một
người độc ác cả đời đi đánh bả chó. Nhưng
chính hắn lại rơi vào cảnh nghèo khó, tàn tật,
phải bới rác để kiếm cái ăn và rồi có đẩy hắn
xuống địa ngục thì hắn vẫn đầu độc chó hoang.
Nếu như điều đó trở thành thực tế, ta có thể nói
rằng cái thiện và cái ác tương sức với nhau.  Bới
rác để đầu độc chó? Con có thể hình dung được
không? 

- Con chịu - Chú bé suy nghĩ rồi đáp - Con
người ấy không thể nghĩ đến loài chó, mà chỉ
biết nghĩ về chính mình. 

- Nghĩa là thế nào? - Người bố hỏi với vẻ
gay gắt mà anh ta không ngờ tới. 

- Nghĩa là cái thiện mạnh hơn - Chú bé nhìn
bà già tàn tật và lũ chó đang vui sướng cầm
chừng, ngoe nguẩy cái đuôi chờ đón bà già ban
phát. 

- Đúng! - Người bố reo lên với giọng hàm
ơn. Và chú bé lập tức nắm bắt được. 

- Thế thì bố mua kẹo cao su cho con - Chú
bé bỗng đề nghị bố thưởng cho vì mình đã biết
hòa giải với thế giới này. 

- Thế thì đi - Người bố nói. 

Đăng Bẩy dịch từ https://gorky.media/frag-
ments/malchik-i-vojna/
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Chúng tôi đến thăm gia đình cựu chiến binh
Nguyễn Viết Sơn vào một ngày cuối tháng
Sáu rực nắng vàng. Trong phòng khách

giản dị của ngôi nhà nhỏ nằm trên con phố thuộc
khu Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng
Sơn, nhà báo Nguyễn Viết Sơn kể cho tôi nghe
về đời lính gian khổ, khó khăn nhưng cũng rất
đỗi vinh quang, tự hào mà ông cùng đồng đội đã
trải qua cách đây nửa thế kỷ. Trong cuộc trò
chuyện giữa chúng tôi - một người từng đi qua
cuộc chiến và một người sinh ra, lớn lên trong
hòa bình - còn là những hồi tưởng về cuộc chiến
tranh hào hùng của dân tộc, hiểu hơn sự hy sinh
anh dũng của những người lính năm xưa.

Nguyễn Viết Sơn sinh ngày 27 tháng 7 năm
1952 ở thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm,
tỉnh Hà Nam, trong một gia đình có bảy anh chị
em. Những năm 60 của thế kỷ trước, đất nước
oằn mình trong làn bom đạn của đế quốc Mỹ,
như bao đứa trẻ khác, cậu bé Sơn lớn lên giữa
tiếng bom rơi và nỗi nhọc nhằn, vất vả của mẹ
cha. Mười tám tuổi chàng thanh niên Nguyễn
Viết Sơn khi đó đang là sinh viên trường Trung
cấp Lâm nghiệp (Phú Thọ) cùng bạn bè lên
đường ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ
quốc. Sau sáu tháng tham gia huấn luyện tại
đơn vị D545-E7 (Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh),
tháng 8 năm 1970, Nguyễn Viết Sơn cùng đồng
đội lên đường hành quân vào chiến trường miền
Nam. Là chiến sĩ thuộc Đại đội 14 trực thuộc
Trung đoàn 141, Sư đoàn 3 (C14-E141-F3), Viết
Sơn tham gia nhiều trận đánh ở nhiều mặt trận
phía Nam như: Đường 9 Nam Lào, Đăk Tô - Tân
Cảnh và tỉnh Kon Tum (8/1970 - 10/1971);
huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (10/1971 -
2/1972), huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định (8/1972
- 8/1974), Bà Rịa Vũng Tàu (8/1974 -
30/4/1975). Sau ngày giải phóng miền Nam
thống nhất đất nước, Viết Sơn được cử đi học

tập, huấn luyện và công tác tại Nha Trang
(Khánh Hòa) rồi chuyển về huyện Lục Nam, tỉnh
Hà Bắc cũ.

Qua giọng kể trầm ấm, mạch lạc củacựu
chiến binh Nguyễn Viết Sơn, chúng tôi được
biết ông có một thời tuổi trẻ gian khổ mà hào
hùng, nhiệt huyết khi cống hiến tuổi thanh xuân
và một phần máu thịt của mình cho Tổ quốc.
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GƯƠNG MẶT VĂN NGHỆ SĨ

VIẾT ĐỂ TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI
HOÀNG HƯƠNG

Gần năm mươi năm trôi qua nhưng những ký ức chiến tranh luôn là nỗi trăn trở, day
dứt với cựu chiến binh, nhà báo Nguyễn Viết Sơn (bút danh Viết Sơn). Có lẽ ký ức ấy đã thôi
thúc và trở thành động lực khiến ông cầm bút. Ở tuổi bảy mươi, ông miệt mài, cần mẫn trên
cánh đồng chữ, từ những vần thơ ăm ắp nghĩa tình cho đến những truyện ký, hồi ức cảm
động về chiến tranh với tâm niệm viết để nhớ và tri ân đồng đội.

Tác giả Nguyễn Viết Sơn



Trong suốt quá trình tham gia
chiến dịch ông cùng với đồng đội
của mình phải trải qua biết bao
gian nan, vất vả nhưng ý chí kiên
cường và lòng quyết tâm luôn
thường trực đã giúp ông vượt
qua và giành chiến thắng. Với
nhiều kinh nghiệm trong chiến
đấu Viết Sơn được phân công ra
những chiến trường ác liệt, cận
kề nguy hiểm, đối diện với bom
đạn, khi là Tiểu đội trưởng trinh
sát của Trung đoàn 141 làm
nhiệm vụ trinh sát mở đường
hoặc dẫn đường cho bộ đội, khi
làm nhiệm vụ thu dung “Thu
dung, thu gọn, không để rớt
quân số”… Thời gian tham gia
kháng chiến chống Mỹ, ông bị
thương hai lần trong lúc đang
chiến đấu: tại mặt trận Đường 9
Nam Lào ông bị thương ở đỉnh
đầu phía phải; tại mặt trận
huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
ông bị thương ở mông trái, hiện
nay vẫn còn mảnh pháo trong
người.

Sau giải phóng miền Nam,
có dịp trở về quê hương Hà
Nam, Nguyễn Viết Sơn đau đáu
dò la thông tin về người bạn gái
mình thầm thương trộm nhớ từ
khi cùng học Trung cấp Lâm
nghiệp. Qua nhiều lần tìm hiểu
biết tin người bạn gái năm nào
hiện đang công tác tại Lạng Sơn
và vẫn chưa lấy chồng, Nguyễn
Viết Sơn lên Lạng Sơn lấy hết
can đảm thổ lộ tình cảm. Sau
phút ngỡ ngàng, xúc động, cả
hai cùng ôn lại chuyện cũ và kể
về quãng thời gian xa nhau đằng
đẵng. Một thời gian sau, ông bà
kết hôn và an cư lập nghiệp, coi
Lạng Sơn là quê hương thứ hai
của mình. Cuối năm 1976, Viết
Sơn chuyển ngành về làm công
nhân tại công ty xây dựng cơ bản
lâm nghiệp Lạng Sơn. Tháng 6
năm 1984, ông về công tác tại
Đài Truyền thanh huyện Chi
Lăng, rồi sau đó chuyển về làm
phóng viên Đài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh Lạng Sơn cho
tới khi được nghỉ hưu (tháng 4
năm 2011). Năm 2013, ông vinh
dự được Chủ tịch nước Trương
Tấn Sang tặng Huy chương
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Ông Nguyễn Viết Sơn được Chủ tịch nước tặng Huy chương
Kháng chiến hạng Nhất năm 2013

Kháng chiến hạng Nhất vì đã có thành tích trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước. 

Ông tâm sự: “Từng là phóng viên nên niềm đam mê lớn
nhất là được đi nhiều nơi và viết về những điều mình tâm đắc.
Tôi yêu viết lách, ham mê ghi nhật ký, nhất là nhật ký những
trận đánh, những chiến công mà đơn vị mình lập được. Tôi nhớ
mãi một lần Chính trị viên gọi tôi lên “hỏi tội” vì tôi ghi số liệu và
diễn biến trận đánh trước đó vào trang bìa sổ trực ban để nhớ,
lỡ quên. Những lời nói của Chính trị viên khiến tôi vừa vui, vừa
cảm phục quên đi khuyết điểm của bản thân mình. Đồng chí ghi
gì tôi luận ra biết hết, lỡ quyển sổ này rơi vào tay địch thì lộ hết
tên những đồng chí tham gia các trận đánh. Địch lợi dụng sơ
hở này chúng sẽ tung tin, rải truyền đơn những chiến sĩ ta đã
chết trận hay đầu hàng chiêu hồi thì sao? Chúng gây hoang
mang cho ta có nguy hiểm không? - Rồi anh rút ra một tập giấy
có dòng kẻ màu nâu nhạt - Giấy ở hậu phương gửi vào đấy.
Chúng tớ làm công tác chính trị được phát mấy tập. Đồng chí
lấy về đóng thành quyển sổ con mà ghi nhật ký. Đừng ghi linh
tinh nữa. Đồng chí có năng khiếu viết lách nhớ ghi chi tiết những
trận đánh, những chiến công mà đơn vị mình lập được. Những
tư liệu đó sau này chúng ta tổng hợp lại thành sổ truyền thống
của đơn vị... Thế là người hay viết lách như tôi từ hôm ấy đã có
giấy viết, không phải viết từng dòng trên những vỏ bao thuốc lá
hay những mẩu giấy chiến lợi phẩm mà ta thu được. Có giấy
viết, những ý thơ hay, những dòng nhật ký hay những mẩu tin
về trận đánh được tôi ghi lại tỉ mỉ… Đó là một kỷ niệm đẹp trong
đời lính của tôi”.

Những năm tham gia kháng chiến, Viết Sơn thường xuyên
gửi thơ, mẩu tin về những trận đánh, những chiến thắng của
đơn vị mình, câu chuyện chiến trường… cho Báo Giải phóng
quân, báo các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi… Nghỉ hưu, ông viết



nhiều, viết khỏe và khá đều tay. Cần mẫn như
con ong nhả mật cho đời, ông cặm cụi viết, sửa
từng tác phẩm cẩn thận rồi đánh máy gửi tạp chí
Văn nghệ Xứ Lạng và một số báo, tạp chí khác.
Năm 2015, Nguyễn Viết Sơn được kết nạp vào
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, tham gia
sinh hoạt ở Chi hội Thơ. Đây là cơ hội để ông
gặp gỡ và giao lưu trao đổi kinh nghiệm sáng
tác. Tập thơ đầu tay của ông với tựa đề “Tình
núi mẹ” do Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn
phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc cho
ra mắt bạn đọc vào năm 2020. Những bài thơ
của ông được viết theo thể tự do, ngôn từ giản
dị, nội dung xoay quanh chủ đề ngợi ca tình yêu
quê hương, đất nước, một số bài là sự hoài
niệm về những kỷ niệm đời lính. Những năm
gần đây, Viết Sơn viết nhiều truyện ký bởi ông
cho rằng với thơ ông chưa thể chuyển tải hết
những điều muốn nói, những thực tế chiến
trường, những trận đánh, những cuộc hành
quân, những ký ức về đồng đội vẫn còn ăm ắp
trong ông. Ông luôn tâm niệm phải ghi lại những
chiến thắng ấy vừa là để không quên những
tháng năm gian khổ, ác liệt mà anh hùng của
đơn vị, vừa là để góp phần giáo dục thế hệ trẻ
phải luôn nhớ và biết ơn truyền thống đánh giặc
giữ nước của cha ông. 

Nhà báo Viết Sơn đưa tôi xem tập bản thảo
khá dày dặn với gần mười truyện ký mà ông cẩn
thận đóng quyển. Trong đó, nhiều bài đã được
đăng trên Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng như:
“Người mang ba sắc phục”, “Chuyện ông cố
vấn” với hình ảnh ông cố vấn Thai Thỏm khả
kính cùng đồng bào bản Ca Tép trong những
ngày đơn vị của ông Sơn hành quân qua Nam
Lào. Hay truyện ký “Chuyện ở rừng” viết về
những câu chuyện nghĩa tình của đồng bào dân
tộc Tà Ôi giúp đỡ bộ đội, góp sức mình trong
chiến đấu là nữ du kích Hơ Lây hay cô giao liên
dẫn đoàn bộ đội từ Binh trạm 40 giao cho Binh
trạm 41 hy sinh khi bị bọn biệt kích bắn lén…
Câu chuyện của “Chú Tư khùng” giả điên giả
khùng để che mắt địch, giúp đỡ bộ đội giải
phóng quân. Đó còn là những kỷ niệm sống
cùng bà con, chị em vùng giải phóng ở huyện
Hoài Ân, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định...

Ông Sơn bộc bạch, mỗi câu chuyện như tái
hiện khung cảnh chiến trường một thời đạn
bom. Những cán bộ, chiến sĩ dũng cảm kiên
cường đánh giặc, những y sĩ hết lòng cứu chữa
đồng đội bị thương. Những chiến sĩ thông tin,
vô tuyến và hữu tuyến không ngại mưa bom,
bão đạn của giặc chọn điểm cao nhất, đường
ngắn nhất để phát sóng kịp thời, hiệu quả, hoặc
chuyện về những cô gái vận tải chân yếu, tay
mềm, vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam, từ
rừng xuống đồng bằng để đáp ứng yêu cầu cho
từng trận đánh. Rồi chuyện hậu cần nuôi quân,

những chiến sĩ điều trị, nuôi dưỡng thương
bệnh binh; chuyện binh chủng pháo binh, công
binh, đặc công, trinh sát... đã làm nên những
chiến công hiển hách, cũng được ông kể lại
tường tận.

Trong những tác phẩm của mình, Viết Sơn
còn dành khá nhiều trang viết về nhân dân các
bộ tộc Lào với những phong tục, tập quán, nét
văn hóa truyền thống độc đáo đã cưu mang,
nuôi dưỡng, giúp đỡ bộ đội Việt Nam trong
những tháng ngày sống, chiến đấu, làm nghĩa
vụ quốc tế trên đất nước triệu voi tươi đẹp. Viết
mỗi tác phẩm truyện ký, ông trải qua nhiều cung
bậc cảm xúc, lúc thì vui, rạng rỡ bởi chiến công,
lúc lại rơi nước mắt khi nhớ về đồng đội đã hy
sinh. Có lúc ông cười thầm một mình khi nhớ về
mối tình thời kháng chiến hay những câu
chuyện đời lính dẫu hiểm nguy nhưng vô cùng
lạc quan... Từ các tác phẩm truyện ký của Viết
Sơn, bạn đọc tìm thấy tư liệu về vùng đất, con
người, sử liệu về chiến tranh, lần theo những
bước chân của người lính, cùng các binh đoàn
vượt qua bao đồn bốt, hàng rào kẽm gai, từ
Đường 9 Nam Lào đến Quảng Ngãi, Bình Định,
từ đường Trường Sơn huyền thoại đến Tây
Nguyên bất khuất… Đó là sự thương nhớ về
đồng đội, nhân dân vùng giải phóng, vùng bị tạm
chiếm, những người đã đùm bọc, chở che, nuôi
dưỡng đơn vị trong mọi hoàn cảnh. Đó còn là
sự tri ân đối với đồng đội, những người góp
phần làm nên những chiến công trong cuộc
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Khi được hỏi về chất liệu làm nên những
sáng tác của mình, ông Sơn chia sẻ: “Ngoài
những cuốn sổ tay nhuốm màu thời gian mà tôi
ghi chép lại và giữ gìn cẩn thận, những hoài
niệm và ký ức chiến tranh, những trải nghiệm ở
các vùng đất mà tôi đã sống và chiến đấu, về
cuộc sống đang thay đổi mỗi ngày thì vợ tôi
chính là hậu phương vững chắc giúp tôi vượt
qua những lúc khó khăn nhất khi tôi còn là
phóng viên, cùng tôi gây dựng sự nghiệp và
bươn trải nuôi dạy con cái chính là động lực để
tôi viết mỗi ngày”. 

Chia tay cựu chiến binh, nhà báo Nguyễn
Viết Sơn, tôi đọc được trong ánh mắt ông một
niềm vui viên mãn. Ấy là niềm vui của người lính
may mắn được trở về sống cuộc sống đời
thường, được viết lại, kể lại những câu chuyện
chiến trường lấp lánh vẻ đẹp người lính Cụ Hồ.
Những câu chuyện kể của ông luôn làm chúng
tôi xúc động và trân trọng, bởi những câu
chuyện ấy được trả giá bằng biết bao tuổi trẻ,
máu xương của những đồng đội của ông,
những người lính đã mãi mãi nằm lại nơi chiến
trường năm xưa.

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

Phja Giang bjoóc tú cầu
sầm sường

- Phja Giang vìn slung tài ết tỉnh Lạng Sơn(1)

Vằn dà phân đét hử mợi slườn
Mươi slít phân lầm mí toỏng đỉu
Mùa điểu lường soáng cần Lạng Sơn!
Sỉnh làng tỉ quay mà lỉu noọng
Noọng xoỏng tải có thâng Mậu Sơn
Lỏ mà Phja Giang sày mí khỏ
Khảm ìu Bến Lường dỏ thâng mường
Lao có mí mì slim đíp noọng?
Dìm lai khau khủi, khảm lai mường
Dau kha pin líng mí phjải đảy
Dau slim mí váng nhằng dau slườn…
Phủ slao phủ báo vằn nẻo nét
Mèng mật kẻo mà dương Mậu Sơn
Moóc đeng, moóc phjước khủ tềnh chón
Moóc ủm, moóc chúp tềnh Mậu Sơn
Phja Giang sất oóc hùng cha pảo
Sất oóc nàng slin nự máy hồng
Khun chàu mày tỉ doỏm mí pjặp
Doỏm pày nởng đeo slém slip pày…
Phja Giang chỏ tò Lạng Sơn tỉnh
Slí coóc sất oóc nặm slầm lầm
Khuổi tả sầm sường loây bó tặng
Lủm xị fủng luồng loỏng pi bươn
Loây mừa Lộc Bình tằng Cao Lộc
Tổng nà ngứt, ngảo hom mèng thương
- Cần cầư đảy mà Lạng Sơn tỉ
Tái nhằng đảy dú tềnh Mậu Sơn
Slim fằng khay phjông tồng đuông bjoóc
Lủm đuông tú cầu phjông sầm sường./.

(1) Tiếng Nùng: Phja Giang là Mẫu Sơn

Dịch:

Mẫu Sơn - Hoa cẩm tú cầu
đẹp ngời

Xứ Lạng cao nhất núi Mẫu Sơn
Ngày che giông bão cho khắp mường 
Sương, tuyết nắng mưa không xói lở
Mùa hè mát rượi Mẫu Sơn ơi!
Em mời anh lên thăm Xứ Lạng
Em vui đón anh lên mẫu Sơn
Đường về Mẫu Sơn cũng không khó
Vượt cầu Bến Lường xuyên đường lên
Sợ anh không nhiệt tâm yêu mến?
Sợ lo vượt nhiều đèo suối sông
Lo đôi chân mỏi mòn trèo dốc
Lo con tim còn lo cửa nhà
Trai gái nườm nượp về trẩy hội
Đông như kiến tổ núi Mẫu Sơn
Mây đỏ mây hồng hôn nhau hoài
Bồng bế bên nhau ngày ôm ấp
Mẫu Sơn sinh anh hùng hào kiệt
Sản sinh nàng tiên da trắng hồng
Cặp đôi lông mày liếc không chớp
Ai ngắm một lần thèm đến mười
Mẫu Sơn đất là cha là mẹ
Bốn bề phun nước tiên ầm ầm
Sông suối ngày đêm không ngừng chảy
Như phượng, như rồng múa ngày đêm
Sông chảy về Lộc Bình - Cao Lộc
Cánh đồng ngất ngảo nếp ong thơm
Có ai lên được thăm Xứ Lạng
Diễm phúc lên được đỉnh Mẫu Sơn
Tâm người nở tung như hoa đóa
Đẹp như cẩm tú cầu ngời ngời./.
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Tác giả Nguyễn Thị Lợi, hội viên Hội Văn
học Nghệ thuật Lạng Sơn, có sở trường
sáng tác thơ lục bát. Hơn hai mươi năm

cầm bút, bà đã có một gia tài đáng nể là gần hai
trăm bài thơ lục bát. Thơ của bà được in trên
nhiều báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh, nhiều diễn
đàn thơ online, được tuyển chọn in trong một số
tuyển tập thơ. Bài thơ “Lời của gió” đăng trên
Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng số 288 (tháng
10/2017), sau đó được tuyển in trong tập thơ

“Xứ hoa đào” do Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn phối hợp với Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc
xuất bản năm 2020. 

“Lời của gió” ra đời trong hoàn cảnh năm
2017 tác giả Nguyễn Thị Lợi có dịp đến thăm
tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị
Thứ ở Quảng Nam và được xem bức ảnh “Đợi
con về”. Thương cảm, xót xa mẹ Thứ mang
nặng đẻ đau được mười hai người con (gồm
một con gái đầu lòng và mười một con trai), thì
tới chín người con trai, một người con rể, hai
người cháu ngoại hy sinh trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp và chống Mỹ, sự mất mát to
lớn không gì có thể bù đắp được. Cả gia đình
mẹ Thứ cùng tham gia hoạt động cách mạng,
con gái đầu của mẹ Thứ là bà Lê Thị Trị - là
thương binh - cũng được trao tặng danh hiệu
Bà mẹ Việt Nam anh hùng khi có chồng và hai
con gái là liệt sĩ. Trải bao đau thương, vợ
chồng mẹ Thứ cùng con gái đầu vẫn bám trụ
xóm làng, vừa sản xuất, vừa đào hầm nuôi giấu
cán bộ. Hàng trăm cán bộ, bộ đội, du kích được
gia đình mẹ Thứ chở che, chăm sóc. Cầm bút
sáng tác bài thơ mà tay bà Nguyễn Thị Lợi cứ
run run, cổ họng nghẹn lại, tâm can như có
hàng trăm ngàn ngọn lửa đang cào đốt, những
giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa vào dòng
mực ướt nhòa trang giấy.

Đồng cảm với nỗi đau của mẹ Thứ, cũng là
nỗi đau của vô số những bà mẹ Việt Nam anh
hùng trên khắp dải đất hình chữ S này, Nguyễn
Thị Lợi viết: “Mẹ già ngồi sắp bát cơm/ Các con
đâu? Để mẹ đơm cho đầy!/ Nghẹn lời nước mắt
rơi cay/ Đáp lời mẹ gọi - Hương bay xé lòng”.
Trở về từ Quảng Nam, xoáy sâu, ám ảnh mãi
trong tâm trí tác giả Nguyễn Thị Lợi là bức ảnh
mẹ Thứ - người mẹ già nua khắc khổ, lưng đã
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ĐẾN VỚI BÀI THƠ HAY

Mẹ già ngồi sắp bát cơm
Các con đâu? Để mẹ đơm cho đầy!
Nghẹn lời nước mắt rơi cay
Đáp lời mẹ gọi - Hương bay xé lòng
Chúng con nặng nghĩa non sông
Hiến dâng dòng máu Lạc Hồng sục sôi
Nơi xa ở bốn phương trời
Vẫn về nghe mẹ - À ơi... ru hời
Mẹ ơi! Nước độc lập rồi
Tự do - Hạnh phúc đời đời nở hoa
Chúng con trẻ mãi không già
Vẫn xung quanh mẹ như là năm nao
Vui lên - Mẹ hãy tự hào
Tự do có giọt máu đào mẹ cha
Mâm cơm mẹ sắp bát ra
Bạn con - Đồng đội đầy nhà ăn thay.

Nguyễn Thị Lợi

Ngậm ngùi
“LỜI CỦA GIÓ”

MAI THUẬN



còng, mắt đã mờ nhòa, tay cầm
di ảnh con trai, trầm ngâm ngồi
cạnh mâm cơm có chín cái bát
không, chín đôi đũa dành cho
chín người con của mẹ, ở giữa
mâm là bát nhang nghi ngút khói
hương. Đọc thơ Nguyễn Thị Lợi,
bạn đọc hình dung cảnh người
mẹ già nua chân chậm mắt mờ,
tay run lẩy bẩy vẫn ân cần sắp
từng chiếc bát, từng đôi đũa lên
mâm, âu yếm gọi tên từng đứa
con... ôi sao mà xót xa đến thế!
Câu hỏi tu từ “Các con đâu? Để
mẹ đơm cho đầy!” khiến cho mọi
độc giả đều phải rơi nước mắt.
Mẹ ơi! Mẹ vẫn ngồi đây, mâm bát
vẫn còn đây như ngày nào các
con còn thơ bé gia đình còn yên
ấm đông vui. Vậy mà các con
của mẹ chỉ có thể về trong khói
hương nghi ngút xé lòng… Một
sự trống vắng đến não nùng...
bao nhiêu lần tiễn con đi là bấy
nhiêu lần mẹ khóc thầm lặng lẽ,
hòa bình rồi chỉ còn mình mẹ
lặng câm…

Bên cạnh bài thơ “Lời của
gió”, tác giả Nguyễn Thị Lợi còn
có bài thơ “Lời từ gió” cùng viết
về mẹ Thứ, như là sự bổ trợ, giải
nghĩa chi tiết hơn cho “Lời của
gió”:“Hương thơm chín nén thắp
rồi/ Chín bát cơm sắp mẹ ngồi
chờ con/ Ra trận từ thuở còn son/
Hòa bình chín đứa không còn
đứa nao...”. Cả “Lời của gió” và
“Lời từ gió” đều gợi cho tôi nhớ
tới hai câu thơ ngùi ngùi xúc
động trong bài “Hồn của cỏ” của
Võ Thị Hồng Tơ mà Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng từng đăng tải: “Khi
con mẹ đang quyện mình trong
cỏ/ Mảnh linh hồn vá lại hố bom
sâu”. Chiến tranh đã lùi xa, hòa
bình no ấm đã về trên khắp mọi
nẻo đường quê hương, thế mà
các con của mẹ - thể xác đã
quyện hòa vào trong cỏ. Tinh anh
các con mẹ đã hóa thành mây
gió và vẫn dõi theo bóng hình
của mẹ: “Nơi xa ở bốn phương
trời/ Vẫn về nghe mẹ - À ơi... ru
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hời”, những mong “vá lại hố bom sâu”, vá lại những vết thương
lòng của mẹ, xa rộng hơn nữa là vá lại những khoảng trống
thương đau cả về vật chất lẫn tinh thần mà những cuộc chiến
tranh xâm lược đã để lại cho người dân Đất Việt.

Về cấu tứ, bài thơ lục bát “Lời của gió” chia làm hai phần rõ
rệt: Phần đầu gồm bốn câu thơ đầu, tác giả đặt mình vào vị trí
người mẹ tưởng nhớ những đứa con liệt sĩ của mình. Phần cuối
gồm toàn bộ mười hai câu thơ còn lại, tác giả Nguyễn Thị Lợi
thay lời của những người con an ủi mẹ già. Âm hưởng thơ cũng
có sự chuyển đổi rõ rệt, phần đầu ngậm ngùi, thương cảm, xót
xa; phần cuối là sự tự hào, hướng ngoại, là lời “động viên” của
những người con liệt sĩ dành cho cha mẹ:“Mẹ ơi! Nước độc lập
rồi/ Tự do - Hạnh phúc đời đời nở hoa/ Chúng con trẻ mãi không
già/ Vẫn xung quanh mẹ như là năm nao/ Vui lên - Mẹ hãy tự
hào/ Tự do có giọt máu đào mẹ cha”.

Hai câu thơ cuối thể hiện tấm lòng cao cả của những người
bộ đội Cụ Hồ đã quyết hiến dâng dòng máu Lạc Hồng, không
tiếc máu xương hy sinh cho hòa bình độc lập tự do của Tổ
quốc:“Mâm cơm mẹ sắp bát ra/ Bạn con - Đồng đội đầy nhà ăn
thay”. Khi một người anh hùng ngã xuống, họ vẫn còn những
người đồng đội - những người sẽ thay họ quan tâm, động viên,
an ủi, sẻ chia cùng gia đình liệt sĩ - họ không cô đơn.

“Lời của gió” bài thơ với những câu chữ rút ra từ gan ruột,
được độc giả đánh giá cao về sự chân thực và tính nhân văn
đã lấy đi không biết bao nhiêu những dòng nước mắt đồng cảm
của văn nghệ sĩ Xứ Lạng và bạn đọc bốn phương. Cái hay của
bài thơ không chỉ ở nội dung xúc động, mà còn ở phần kết
hướng ngoại, khiến cho bài thơ tuy viết về đề tài liệt sĩ nhưng
không bị rơi vào bi lụy, cảm xúc thơ không chìm đắm trong mất
mát đau thương. Tháng Bảy lại về, xin đồng cảm kính dâng nén
tâm nhang “Lời của gió” lên muôn vàn anh linh những anh hùng
liệt sĩ, kính gửi những người mẹ Việt Nam anh hùng lời cảm ơn
chân thành, tha thiết nhất./.



Ngày 15/7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh
Lạng Sơn tổ chức họp báo thường kỳ
quý II năm 2022. Đồng chí Dương Xuân

Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì họp
báo; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy đồng chủ trì. Tham dự họp báo có đại
diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh;
lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, huyện
Cao Lộc; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan
báo chí của tỉnh, cơ quan báo chí Trung ương
thường trú tại Lạng Sơn và đại diện một số
cơ quan báo chí Trung ương.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Văn phòng
UBND tỉnh đã thông tin tình hình thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 trên
địa bàn tỉnh. Theo đó trong 6 tháng đầu năm, với
sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành của UBND
tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các
cấp, sự đồng thuận của Nhân dân và cộng đồng
doanh nghiệp, dịch covid - 19 được kiểm soát tốt;
các chỉ tiêu năm 2022 được triển khai quyết liệt,
cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra. Các cấp, các
ngành đã kịp thời chỉ đạo khắc phục thiệt hại do
mưa lũ gây ra, ổn định đời sống Nhân dân sau
thiên tai. Về phát triển kinh tế, tổng sản phẩm trên
địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng
6,51% so với cùng kỳ, thuế sản phẩm trừ trợ cấp
sản phẩm tăng 3,18%; tổng thu ngân sách trên
địa bàn ước thực hiện 3.880,7 tỷ đồng, đạt 49,4%
dự toán tỉnh giao, giảm 32,4% so với cùng kỳ…
Lãnh đạo Văn phòng UBND cũng cung cấp thêm
thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án
Khu đô thị mới Mai Pha.

Tại buổi họp báo, phóng viên một số cơ
quan báo chí đã nêu vấn đề đề nghị UBND tỉnh
và các sở, ngành cung cấp thông tin như: công
tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; tiến
độ dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B, triển khai
3 chương trình mục tiêu Quốc gia, tiến độ xây
dựng dự án mở rộng thành phố Lạng Sơn, việc
san lấp đất ở dự án kè bờ sông Kỳ Cùng; tiến độ
điều tra các vụ án: đấu thầu trang thiết bị y tế,
mua bán tài liệu bí mật Nhà nước tại kỳ thi nâng
ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm
2021, tiềm năng phát triển điện gió của tỉnh…
Trên cơ sở các ý kiến của các cơ quan báo chí,
lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã
trả lời giải đáp những nội dung liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp báo, đồng chí Phùng
Quang Hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
đánh giá cao cơ quan báo chí và các phóng viên
đã có những thông tin tuyên truyền về tỉnh Lạng
Sơn đảm bảo đúng theo định hướng của Tỉnh
ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo,
các nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng
tạo được dòng chủ lưu tích cực trong cán bộ
đảng viên và các tầng lớp Nhân dân… Về định
hướng tuyên truyền trong thời  gian tớ i đồng chí
đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên
truyền về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ
XIII  c ủa Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII; chỉ thị 05 của Bộ
Chính trị  v ề đẩy mạnh học tập v à làm theo t ư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn
với quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên
trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục tuyên truyền
công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức
khỏe cho Nhân dân; tuyên truyền v ề công tác
bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn
tỉnh… 

Phát biểu kết luận cuộc họp báo, đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực
của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương
và địa phương. Đồng chí đề nghị: các sở, ban,
ngành, các huyện thành phố của tỉnh thực hiện
tốt quy chế phát ngôn, giữ mối liên hệ khi làm
việc với các cơ quan báo chí để thuận tiện trong
việc cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, định
hướng dư luận theo chiều hướng tích cực, nâng
cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền,
thiết thực góp phần vào công cuộc phát tr iển
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng
của tỉnh.

PV
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1. Từ ngày 6/6/2022 đến ngày 12/6/2022,
tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Mỹ thuật
Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch) tổ chức Tập huấn nghiệp vụ sáng
tác Nhiếp ảnh toàn quốc. Tham gia đợt tập
huấn sáng tác lần này có 50 nghệ sĩ nhiếp ảnh
tiêu biểu trên cả nước trong đó Cục Mỹ thuật
Nhiếp ảnh và Triển lãm chọn mời trực tiếp 25
nghệ sĩ các tỉnh và 25 nghệ sĩ ở Thành phố Hồ
Chí Minh. Trong 7 ngày tham dự, các nghệ sĩ
nhiếp ảnh đã đi thực tế tại các địa điểm: Củ Chi,
Cần Giờ, Hóc Môn, Quận 9 và các khu vực ở các
quận trung tâm. Tuy thời gian ngắn và thời tiết
không thuận lợi nhưng các nghệ sĩ vẫn cố gắng
tìm tòi, sáng tạo nên nhiều tác phẩm chất lượng.
Tổng kết đợt tập huấn, Ban Tổ chức thu được
hơn 700 tác phẩm ảnh của 50 nghệ sĩ, phản ánh
đa dạng sắc màu của cuộc sống, những tấm
gương tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh, sự phát tr iển và đổi mới
của Thành phố Hồ Chí Minh... Tỉnh Lạng Sơn có
2 nghệ sĩ nhiếp ảnh tham dự Tập huấn nghiệp vụ
sáng tác Nhiếp ảnh toàn quốc là Lưu Minh Dân
và Bùi Vinh Thuận.

HOÀNG  HƯƠNG
2. Chiều 12/6/2022, tại thành phố Đà

Nẵng, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật
Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác
“Hỗ trợ sáng tạo văn học nghệ thuật” giai
đoạn 2021 - 2025. Hội nghị có sự tham gia của

đại diện các Hội Văn học Nghệ thuật 63 tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương. Tại Hội nghị,
đại biểu được tập huấn nghiệp vụ về công tác hỗ
trợ sáng tạo giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định
mới: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số
558/QĐ-TTg, ngày 08/4/2021 của Thủ tướng
Chính Phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt
động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ
thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học
Nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí
chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2021-
2025; Hướng dẫn số 3824/HD-BVHTTDL ngày

15/10/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày
08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Hướng dẫn
số 135/HD-UBTQ ngày 10/5/2022 của Ủy ban
toàn quốc Liên hiệp các Hội văn học Nghệ thuật
Việt Nam xây dựng thực hiện Quy chế hỗ trợ;
Quy trình thực hiện hỗ trợ và đánh giá chất lượng
sản phẩm; Lập báo cáo tình hình thực hiện hỗ
trợ, kết quả sử dụng kinh phí từ Chương trình hỗ
trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn
học nghệ thuật ở Trung ương và các Hội Văn học
nghệ thuật địa phương giai đoạn 2021 - 2025 và
một số văn bản liên quan, nhằm nâng cao trình
độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Các đại biểu tập
trung trao đổi kinh nghiệm xung quanh công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, sử dụng kinh phí hỗ
trợ từ ngân sách nhà nước, xây dựng định mức
hỗ trợ đầu tư các tác phẩm, công trình văn học
nghệ thuật giai đoạn 2021 - 2025. Thông qua Hội
nghị tập huấn, các học viên nắm được các cơ
chế, chính sách của Đảng và nhà nước, trên cơ
sở đó, vận dụng có hiệu quả vào công tác quản
lý, hoạt động văn học nghệ thuật ở Trung ương
và địa phương.

ĐẶNG KÝ
3. Chiều 15/6/2022, Công an tỉnh Lạng

Sơn tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí của
tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí trung
ương thường trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ
niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách m ạng Việt
Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). Đại tá Thái Hồng
Công, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp
mặt. Trong những năm qua, công tác tuyên
truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây
dựng lực lượng của Công an tỉnh Lạng Sơn luôn
có sự đồng hành, phối hợp hiệu quả của các cơ
quan thông tấn, báo chí. Các cơ quan báo chí đã
phản ánh sinh động, kịp thời nhiệm vụ bảo về an
ninh của lực lượng công an, những tấm gương
mưu trí, dũng cảm trong công tác đấu tranh
phòng, chống tội phạm; công tác xây dựng Đảng,
xây dựng lực lượng... góp phần đảm bảo an ninh
chính trị , trật tự  an toàn xã hội, tạo điều kiện
thuận lợi cho phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội
của tỉnh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí
Giám đốc Công an tỉnh trân trọng cảm ơn sự
đồng hành của các cơ quan báo chí, đồng thời
đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục
tăng cường đăng tải, phát sóng những thông tin
liên quan đến tình hình an toàn trật tự  và xây
dựng lực lượng công an Lạng Sơn trong thời
gian tới; các đơn vị chức năng của Công an tỉnh
phối hợp, thực hiện tốt việc cung cấp thông tin
cho phóng viên các cơ quan báo chí để kịp thời
tiếp cận, khai thác các nguồn tin chính xác, đáp
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ứng tính thời sự của báo chí… Tại buổi gặp mặt,
đại diện các cơ quan báo chí phát biểu, đánh giá
cao những thành tích của lực lượng công an tỉnh
trong công tác xây dựng lực lượng và đảm bảo
an ninh trận tự, đồng thời đưa ra những kiến nghị
nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả
công tác phối hợp tuyên truyền giữa Công an tỉnh
với các cơ quan báo chí tại địa phương trong thời
gian tới. Trong chương trình, lãnh đạo Công an
tỉnh đã thông tin tóm tắt kết quả công tác phối
hợp tuyên truyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; đại diện các
phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cung cấp một số
thông tin phục vụ công tác tuyên truyền cho các
cơ quan báo chí trong thời  gian tới.

4. Chiều 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí của
tỉnh và đại diện các cơ quan báo chí trung
ương thường trú trên địa bàn tỉnh nhân kỷ
niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt
Nam (21/6/1925 - 21/6/2022). Đồng chí Phùng
Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì buổi
gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những
cố gắng, nỗ lực của đội ngũ những người làm báo
trong việc truyền tải những chủ trương, đường lối,
nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước; phản ánh sâu sắc, kịp thời các mặt
của đời sống xã hội… đến với đông đảo quần
chúng nhân dân, góp phần tạo sự đoàn kết, đồng
thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đảm
bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn
hóa - xã hội của tỉnh. Nhân dịp này, đồng chí
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc các đồng
chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, đội ngũ những
người làm báo dồi dào sức khỏe, tích cực, tâm
huyết, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp
báo chí tỉnh nhà; Đồng chí đề nghị thời gian tới,
đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy
những kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa công
tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong nhận
thức và hành động, phát huy khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi
các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ các cấp đã đề ra.

HOÀNG VI
5. Ngày 16/6/2022, tại Hà Nội, Ủy ban An

toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải
Báo chí năm 2021 và Phát động “Giải thưởng
Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông
năm 2022”. Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn
Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ông
Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy
ban An toàn giao thông Quốc gia; đại diện lãnh
đạo các cơ quan báo chí truyền thông của Trung
ương và các tác giả đoạt giải thưởng. “Giải
thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao
thông” là hoạt động thường niên được Ủy ban An
toàn giao thông Quốc gia tổ chức từ năm 2012

đến nay. Năm 2021, Ban Tổ chức đã nhận được
hơn 500 tác phẩm dự thi của các tác giả là phóng
viên, nhà báo công tác tại các cơ quan báo chí
trung ương và địa phương thuộc 63 tỉnh, thành
trong cả nước. Kết quả chung khảo cuộc thi, Ban
Tổ chức chọn và trao 32 giải thưởng cá nhân,
gồm 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 15 giải
Khuyến khích cho các tác phẩm báo in và báo
điện tử. Trong đó, nhóm tác giả tỉnh Lạng Sơn
gồm các biên tập viên, phóng viên Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng và phòng Thời sự, Đài Phát thanh
và Truyền hình Lạng Sơn đoạt giải Khuyến khích
với tác phẩm ghi chép đăng tải trên Tạp chí Văn
nghệ Xứ Lạng tháng 11/2021: “Giành lại sự sống”
(Ngọc Hằng - Anh Tuấn - Hoàng K iên). Tại buổi
lễ, Ủy ban ATGT Quốc gia phát động Giải thưởng
báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm
2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông
an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-
19” với tinh thần “Vì sức  khỏe, sinh mạng của
người tham gia giao thông” nhằm nâng cao văn
hóa và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của
người tham gia giao thông, gắn với kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19, xây dựng văn hóa giao
thông trong cộng đồng. Năm 2022, cơ cấu và giá
trị giải thưởng được nâng lên với các tác phẩm
tham gia gồm cả 4 loại hình: báo in, báo điện tử,
báo nói và báo hình. Hạn cuối cùng nhận bài dự
thi vào ngày 30/10/2022.

NGỌC HẰNG
6. Từ 18/6/2022 đến 26/6/2022, tại Nhà

triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra
triển lãm tranh của 8 họa sĩ nhóm “Hành
trình”. Triển lãm trưng bày các tác phẩm của 8
hoạ sĩ gồm Hoàng Trung Dũng, Phạm Xuân
Hồng, Lô Thưởng, Cao Thanh Sơn, Lê Văn
Lương, Hoàng Văn Điểm, Thạch Sùng và Vũ
Quang Hưng đến từ các tỉnh Thái Bình, Hải
Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Hà Nội.
Đây là sự kiện đánh dấu một chặng đường nghệ
thuật của nhóm họa sĩ, được xây dựng trên con
đường phát triển nghệ thuật cá nhân có chung
mong muốn tạo sự kết nối cảm xúc, chia sẻ, giới
thiệu các tác phẩm mỹ thuật đến công chúng.
Tham dự triển lãm lần này, tỉnh Lạng Sơn có họa
sĩ Cao Thanh Sơn trưng bày 5 tác phẩm: “Bên
sườn non”, “Hương đầu xuân”, “Ngày bất tận”,
“Tiếng gà trưa” và “Hoa đậu ván trắng”; họa sĩ
Hoàng Văn Điểm trưng bày 8 tác phẩm gồm:
“Đêm hè”, “Nàng Ban”, “Tắm”, “Thiếu nữ Dao”,
“Thiếu nữ Thái”, “Điệu múa cổ”, “Violin” và “Gọi
bạn”. 

HOÀNG  HƯƠNG
7. Ngày 19/6/2022, Hội Nhà báo tỉnh Lạng

Sơn tổ chức tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 97
năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; trao
hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao và Kỷ
niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt
Nam”. Tới dự có đồng chí Nông Lương Chấn,
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Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo
Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Xứ Lạng; Ban Chủ nhiệm
CLB nhà báo cao tuổi và hội viên các Chi hội
thuộc Hội Nhà báo tỉnh. Tại chương trình đại diện
Ban Chủ nhiệm CLB Nhà báo cao tuổi, Ban Thư
ký các Chi hội thuộc Hội Nhà báo tỉnh trình bày
tham luận về kinh nghiệm làm báo; nâng cao chất
lượng công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ
cho hội viên; vận động hội viên sáng tạo tác
phẩm báo chí đạt giải cao trong các cuộc thi; phát
huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam…
Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao chứng nhận hỗ
trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao cho 10 tác
phẩm báo chí của các tác giả, nhóm tác giả: 3 tác
phẩm đạt loại B, 7 tác phẩm đạt loại A, trong đó
có 1 tác phẩm của hội viên Chi hội Nhà báo Tạp
chí Văn nghệ Xứ Lạng đạt loại B: “Điểm sáng
vùng ba” (Mai Thuận); 16 hội viên được trao Kỷ
niệm chương “Vì sự nghiệp Báo chí Việt Nam”;
trao thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam giai đoạn
2021 - 2026. 

8. Tối 24/6/2022, tại Phố đi bộ Kỳ Lừa,
thành phố Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện
Cao Lộc phối hợp với Ủy ban nhân dân thành
phố Lạng Sơn tổ chức chương trình Ngày hội
văn hóa các dân tộc huyện Cao Lộc năm
2022. Đến dự có các đồng chí: Nông Lương
Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn
Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ T ỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban ngành
của tỉnh, các huyện, thành phố và đông đảo quần
chúng nhân dân, du khách. Trong khuôn khổ
chương trình, các nghệ nhân đến từ các Câu lạc
bộ trên địa bàn huyện Cao Lộc trình diễn múa sư
tử mèo, hát, múa then, sli, lượn, páo dung, kèn
pí lè với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu
quê hương, đất nước, mảnh đất và con người Xứ
Lạng; du khách được trải nghiệm nhiều hoạt
động đặc sắc như: trò chơi dân gian (đi cà kheo,
quay sảng, ô ăn quan…), trình diễn hát giao lưu
dân ca, viết thư pháp, biểu diễn dân vũ, nhảy
hiện đại, tham quan gian hàng trưng bày các sản
phẩm ẩm thực truyền thống, các sản phẩm
OCOP. Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Cao

Lộc diễn ra trong hai buổi tối thứ Sáu và thứ Bảy
cuối tuần ngày 24 và 25/6/2022.

NGỌC HẰNG
9. Ngày  30/6/2022 Cục Thống kê tỉnh

Lạng Sơn tổ chức họp báo công bố số liệu
thống kê kinh tế - xã hội  tỉnh 6 tháng đầu
năm 2022. Dự buổi họp báo có đại diện lãnh

đạo một số  sở,  ban, ngành l iên quan; phóng
viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa
phương. Tại buổi họp báo, lãnh đạo Cục Thống
kê tỉnh thông tin về t ình hình kinh tế - xã hội
tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Theo đó, tổng sản
phẩm trên địa bàn (GRDP) ước  tính tăng
6,51% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân
sách địa phương ước thực hiện là 4.255,7 tỷ
đồng, đạt 38,7% dự toán t ỉnh giao, giảm 1,1%
so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số giá (CPI) toàn
tỉnh 6 t háng đầu năm giảm 0,13% so với cùng
kì năm 2021 do ảnh hưởng của một số nhóm
hàng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 6,8%,
nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,25%, nhóm
văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,25%. Đối vớ i
lĩnh vực  x ã hội, đờ i sống dân cư trên địa bàn
tỉnh cơ bản ổn định, không có biến động lớn.
Giá cả một số mặt hàng được bình ổn,  cung
ứng đầy đủ nguồn hàng chính sách và các mặt
hàng tiêu dùng thiết yếu. Công tác an sinh xã
hội được quan t âm, thực hiện đầy đủ, kịp thời
các chính sách đối với  người  có công,  hộ
nghèo, đối tượng bảo t rợ xã hội; c hương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được
thực hiện đồng bộ gắn với chương trình xây
dựng nông thôn mới . Trong 6 tháng đầu năm,
trên 11.000 lao động trong tỉnh được tạo v iệc
làm mới; thu hút 2.226,2 nghìn lượt  khách du
lịch; doanh thu du lịch ước đạt  881 tỷ đồng,
tăng 43% so với cùng kỳ.  Tại buổi họp báo,
lãnh đạo Cục Thống kê trả lời  câu hỏi của
phóng viên liên quan đến tác động của giá
xăng dầu tăng cao lên CPI của tỉnh 6 tháng đầu
năm, dự báo yếu tố tác động lên CPI 6 tháng
cuối năm 2022; cung cấp thêm một số thông tin
liên quan đến số liệu thống kê kinh tế - xã hội
trong 6 tháng đầu năm 2022 của tỉnh.

TRỌNG ANH
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10. Chiều ngày 30/6/2022, Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác
tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm
vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí

Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh
ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì Hội nghị. Dự
Hội nghị có các đồng chí đại biểu đại diện thường
trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn
phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc và các tổ chức chính trị  - xã hội tỉnh; đại
diện lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ,
lãnh đạo các cơ quan báo chí, lãnh đạo các
ngành trong khối tuyên giáo, lãnh đạo Ban tuyên
giáo, tuyên huấn các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng
ủy trực thuộc, lãnh đạo trung tâm chính trị  các
huyện, thành phố... Tại Hội nghị, các đại biểu đã
nghe Báo cáo tóm tắt kết quả công tác tuyên giáo
6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6
tháng cuối năm 2022. Đại biểu tham dự Hội nghị
phát biểu tham luận làm rõ thêm kết quả đạt
được và những hạn chế còn tồn tại của công tác
tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2022; đề xuất các
nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến việc nắm bắt,
định hướng tư  tưởng, dư luận xã hội; đổi mới
công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của
Đảng, cung cấp thông tin kịp thờ i cho các cơ
quan báo chí; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch
sử Đảng bộ truyền thống, lịch sử địa phương...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phùng
Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị Ban Tuyên giáo,
Tuyên huấn các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy
trực thuộc tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh
đạo, chỉ đạo, tổ chức các hội nghị học tập, quán
triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị
quyết, chỉ thị, kết luận, quy định... của Đảng trong
nhiệm kỳ Đại hội X III và nghị quyết đại hội đảng
bộ các cấp. Tiếp tục tham mưu, nắm bắt tình hình
tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; định hướng
công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí. Tổ chức
thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày
18/5/2021 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Kết
luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban
Chấp hành Trung ương Đảng. Tăng cường công

tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu
tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.
Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên
truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, dư
luận xã hội, thông tin đối ngoại. Tiếp tục đổi mới,
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khoa
giáo. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ
đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định
số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư
Trung ương Đảng về Quy chế phối hợp giữa Ban
Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng
cấp trong việc thực thi pháp luật, tr iển khai kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các
vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm...

11. Sáng ngày 05/7/2022, Ban Tuyên giáo
Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác
báo chí, văn hoá, văn nghệ 6 tháng đầu năm
2022. Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên,

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại
diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh;
phóng viên các cơ quan báo chí trung ương
thường trú trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các
cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, văn hóa,
văn nghệ; đại diện lãnh đạo các cơ quan Hội Nhà
báo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại
biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND
tỉnh; trưởng, phó các phòng, chuyên viên Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy. Theo báo cáo tại Hội nghị, 6
tháng đầu năm 2022, các cơ quan báo chí của
tỉnh, đại diện các báo trung ương thường trú trên
địa bàn đã tập trung tuyên truyền kịp thời các vấn
đề thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội
nổi bật của đất nước, của tỉnh; thực hiện nghiêm
túc định hướng thông tin của cơ quan chỉ đạo, cơ
quan quản lý Nhà nước về báo chí và phản ánh
kịp thời những vấn đề được dư luận xã hội quan
tâm. Công tác văn hóa, văn nghệ đã bám sát sự
lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của trung ương và
của tỉnh, chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu
quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về
văn hóa, văn học, nghệ thuật... góp phần tích cực
vào thực hiện các mục tiêu, chương trình phát
triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu
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năm 2022. Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo
chí, văn hoá, văn nghệ đã phát biểu làm rõ hơn
những kết quả đạt được, đồng thời thảo luận, đề
xuất, kiến nghị nhằm tìm ra giải pháp khắc phục
những khó khăn, hạn chế còn tồn tại nhằm nâng
cao chất lượng công tác báo chí, văn hoá, văn
nghệ trong thời gian tới. Phát biểu kết luận Hội
nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Phó Trưởng
Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi
nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được,
những nỗ lực của các cơ quan báo chí, văn hoá,
văn nghệ trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí
đề nghị các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ
trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và
quy chế phối hợp, cần tập trung thực hiện tốt một
số nhiệm vụ trọng tâm trên nguyên tắc bám sát
sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương
và của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyên
truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước; chủ động tham
mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công
tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa đường lối, quan
điểm của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. 

12. Chiều ngày 05/7/2022, Công an tỉnh
Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm
thực hiện phong trào “Nụ cười chiến sĩ”
trong công an Lạng Sơn. Đại tá Thái Hồng

Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám
đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có
đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy; Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Ủy viên Ban
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh
ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị
trong cụm thi đua khối nội chính tỉnh, các cơ
quan báo chí trên địa bàn. Phong trào “Nụ cười
chiến sĩ” được Công an tỉnh phát động ngày
6/5/2021, qua một năm triểu khai thực hiện đã
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và
hành động về xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến
sĩ trong lực lượ ng Công an Lạng Sơn thân thiện,
cởi mở, ứng xử văn minh, lịch sự, vì Nhân dân
phục vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phùng
Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và

chúc mừng những kết quả của Công an tỉnh
trong thực  hiện phong trào “Nụ cười chiến sĩ”
thời gian qua. Đồng chí đề nghị Công an tỉnh tiếp
tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng,
giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ; chủ
động trong công tác dự báo, nắm chắc tình hình
địa bàn, tăng cường phối hợp với  các cấp,
ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong
công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và củng cố thế
trận an ninh Nhân dân vững chắc; chú trọng
công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản
lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của
cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng lực lượng
Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
Nhân dịp này, Công an tỉnh Lạng Sơn đã trao
giải Cuộc thi ảnh nghệ thuật và video clip với chủ
đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc
sống bình yên” cho các tác giả, nhóm tác giả
đoạt giải. Tác giả Trần Bích Hợp, hội viên Chi hội
Nhiếp ảnh, Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn
được trao Giải Nhất (hạng mục ảnh đơn) cho tác
phẩm ảnh nghệ thuật mang tên “Lan tỏa những
nụ cười”.
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Hội Văn học
Nghệ thuật Lạng
Sơn vô cùng
thương tiếc báo
tin: 

Bà Nguyễn
Thị Minh, sinh
năm 1934. 

Nguyên quán:
thôn Bình Lương,
xã Tân Quang,
huyện Văn Lâm,
tỉnh Hưng Yên.
Trú quán: số nhà
236 đường Hùng
Vương, phường
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

Là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Lạng
Sơn, Chi hội Thơ do bệnh trọng đã từ trần
ngày 13 tháng 6 năm 2022 (Tức ngày 15 tháng
5 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 89 tuổi.

Hội Văn học Nghệ thuật Lạng Sơn đã đến
phúng viếng và tiễn đưa Bà Nguyễn Thị Minh về
nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

TIN BUỒN



Sáng ngày 18/6/2022, tại Trung tâm tổ chức
Hội nghị The Pride, Ủy ban nhân dân (UBND)
tỉnh Lạng Sơn tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm
97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
(21/6/1925 - 21/6/2022) và trao Giải báo chí tỉnh
Lạng Sơn lần thứ II - năm 2022. 

Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hồ Tiến Thiệu,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí
Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh; các
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện
lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban,
ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh; lãnh đạo các
huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo
Việt Nam; các cơ quan báo chí của tỉnh và đại diện
các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn
tỉnh; các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Phát biểu khai mạc tại Lễ trao giải, đồng chí
Dương Xuân Huyên Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giải báo
chí tỉnh nhấn mạnh: Báo chí Lạng Sơn thời gian
qua đã tiếp cận và phản ánh các sự kiện, đề tài
bằng cách nhìn đa chiều, góp phần chuyển tải
thông tin kịp thời, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực
và trở thành kênh thông tin thu hút sự quan tâm
rộng rãi của người dân trong và ngoài tỉnh. Thông
qua báo chí, nhiều chương trình phát triển kinh tế
- xã hội lớn của tỉnh đã lan tỏa, tạo được sự đồng
thuận trong xã hội, được nhiều địa phương trong
cả nước và bạn bè nước ngoài quan tâm, hợp tác,
chia sẻ, góp phần đấu tranh, từng bước loại bỏ các
hạn chế, tiêu cực trong xã hội. Từ đó, lãnh đạo tỉnh
đã có những giải pháp kịp thời xử lý những vấn đề
nổi cộm, bức xúc trên mọi lĩnh vực của đời sống
xã hội, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với
Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp…

Trên cơ sở kế hoạch, thể lệ Giải báo chí tỉnh
lần thứ II - năm 2022, đến hết ngày 31/1/2022, Hội
Nhà báo tỉnh nhận được 104 tác phẩm của các tác
giả, nhóm tác giả là hội viên, nhà báo, cộng tác
viên công tác ở các cơ quan báo chí của tỉnh; cơ
quan báo chí trung ương thường trú tại Lạng Sơn;
các bộ phận tuyên truyền của các lực lượng vũ
trang; trung tâm văn hóa, thể thao, truyền thông
cấp huyện. Các tác phẩm tham gia phong phú,

trong đó nhiều tác phẩm chất lượng cao, tập trung
phản ánh sinh động, khách quan, chân thực về các
thành tựu, mô hình tiêu biểu, cách làm đột phá,
sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn
hóa, xã hội của tỉnh. Tại buổi Lễ, Ban Tổ chức trao
giải cho 40 tác phẩm của 30 tác giả, 10 nhóm tác
giả ở các thể loại báo in, báo điện tử, báo hình,
báo nói và ảnh báo chí, gồm: 4 tác phẩm đoạt giải
A; 9 tác phẩm đoạt giải B; 15 tác phẩm đoạt giải C
và 12 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích.

Phát biểu tại Lễ trao giải, đồng chí Hoàng Văn
Nghiệm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương
những thành tích mà báo chí nói chung và báo chí
Lạng Sơn nói riêng đã đạt được trong những năm
qua; chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới
lãnh đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ
quan báo chí, đội ngũ những người làm báo và các
cơ quan liên quan tiếp tục phát huy truyền thống
tốt đẹp của báo chí cách mạng và những thành tựu
đạt được thực hiện tốt hơn, chính xác, kịp thời hơn
việc phát hiện và phê phán mạnh mẽ những biểu
hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và
tệ nạn xã hội; ngăn chặn suy thoái trong cán bộ,
đảng viên; chú trọng tuyên truyền những gương
người tốt, việc tốt gắn với học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản
bác các quan điểm sai trái, vu khống, xuyên tạc sự
thật; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư
tưởng, nâng cao trình độ, kỹ năng, phẩm chất đạo
đức của người làm báo, đáp ứng yêu cầu của báo
chí trong tình hình mới…

Nhân dịp này, Hội đồng Giải báo chí tỉnh phát
động Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ III - năm 2023.
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