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NHÔÙ MUØA XUAÂN BAÙC TRÔÛ VEÀ TOÅ QUOÁCNHÔÙ MUØA XUAÂN BAÙC TRÔÛ VEÀ TOÅ QUOÁCNHÔÙ MUØA XUAÂN BAÙC TRÔÛ VEÀ TOÅ QUOÁCNHÔÙ MUØA XUAÂN BAÙC TRÔÛ VEÀ TOÅ QUOÁC    

rong bóng đêm của khoảng trời Đông 
Dương những năm cuối thế kỷ XIX bỗng 

xuất hiện một ngôi sao và ngôi sao đó dịch 
chuyển sang khoảng trời phương Tây để gom 
những tia sáng. Và khi thời cơ đến, ngôi sao 
đó bỗng tỏa sáng, rọi ánh bình minh về 
phương Đông, đưa dân tộc Việt Nam thoát 
khỏi đêm trường nô lệ bước vào một kỷ 
nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội. Ngôi sao đó là Nguyễn Ái  
Quốc - Hồ Chí Minh.  

Lịch sử dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX 
và những năm đầu thế kỷ XX chìm trong đêm 
trường nô lệ. Chính sách khai thác thuộc địa 
của thực dân Pháp đã làm cho người dân đất 
Việt "Thân một cổ hai tròng nô lệ". Nhiều cuộc 
khởi nghĩa chống Pháp nổ ra, nhưng đã bị kẻ 
thù dìm trong biển máu. Nhiều nhà yêu nước 
như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... muốn 
cứu nước, giải phóng dân tộc nhưng đều thất 
bại bởi bế tắc về đường lối. 

Trong bối cảnh đó, năm 1911, từ bến Nhà 
Rồng, một người thanh niên yêu nước bước 
xuống một chiếc tàu buôn của Pháp đi ra 
nước ngoài mang trong mình một tư tưởng 
lớn tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc 
thoát khỏi ách áp bức nô lệ. Sau 30 năm bôn 
ba, tìm kiếm, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm đấu 
tranh của nhân dân thế giới và khi tìm thấy 
ánh sáng Luận cương chính trị của Lênin, 
mùa xuân năm 1941, lần đầu tiên Người trở 
về Tổ quốc, trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt 
Nam, đại bản doanh của Người đặt ở Pác Bó 
-  Cao Bằng. 

Nhiệm vụ quan trọng của Nguyễn Ái Quốc 
- Hồ Chí Minh ngay sau khi trở về Tổ quốc là 
tiến hành xây dựng các đoàn thể cứu quốc, tổ 
chức xây dựng mặt trận Việt Minh, mở các 
lớp đào tạo cán bộ cách mạng ngắn ngày và 
nhiều vấn đề quan trọng khác. Thực hiện sứ 
mệnh cao cả đó, Người trực tiếp triệu tập và 
chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (khóa I). 

Trong Hội nghị, Người đã phân tích và 
đưa ra những nhận định sáng suốt về tình 
hình quốc tế và trong nước. Người cho rằng, 
cách mạng Việt Nam đang đứng trước những 
thời cơ có lợi, phải tranh thủ thời cơ để xây 
dựng lực lượng cách mạng. Trên cơ sở 
những phân tích, nhận định sáng suốt của 

Người, Hội nghị đã nhanh chóng thống nhất 
quan điểm về tình hình quốc tế, đồng thời, 
xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận 
của cách mạng Dân chủ thế giới chống phát 
xít. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu 
của cách mạng Việt Nam. 

 
Bác Hồ làm việc tại chiến khu Việt Bắc những ngày 
đầu trở về Tổ quốc. Ảnh: Tư liệu 

Hội nghị nhất trí thành lập "Mặt trận Việt 
Nam độc lập đồng minh", gọi tắt là Việt Minh. 
Sau Hội nghị, Người chỉ đạo soạn thảo các 
văn kiện của Mặt trận Việt Minh như Tuyên 
ngôn, Chương trình và Điều lệ mặt trận. 
Những văn kiện này thể hiện đầy đủ sự thống 
nhất quan điểm của Hồ Chí Minh và Trung 
ương Đảng về những vấn đề chiến lược của 
cách mạng Việt Nam. Sức mạnh và vai trò to 
lớn của Mặt trận Việt Minh được thể hiện ở 
khả năng lôi cuốn và tập hợp lực lượng quần 
chúng đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do 
cho Tổ quốc. 

Chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh 
là một quyết định sáng suốt của Hồ Chí Minh, 
nó đáp ứng đúng yêu cầu cấp thiết của phong 
trào đấu tranh cách mạng đang lên cao như 
triều dâng, thác đổ. Với Hội nghị Trung ương 
8, đặc biệt là quyết định thành lập Mặt trận 
Việt Minh, đánh dấu một bước phát triển mới 
trong tư duy lý luận của Hồ Chí Minh và Đảng 
ta về vấn đề giải phóng dân tộc thông qua con 
đường vũ trang cách mạng. 

Từ sau Hội nghị Trung ương 8, lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang được xây dựng 
rộng khắp, Việt Minh và phong trào cách 
mạng phát triển mạnh mẽ khắp trong cả 

I. MÙA XUÂN NHỚ BÁC VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI 

T 
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nước. Tình hình thế giới có nhiều chuyển biến 
nhanh chóng, có lợi cho lực lượng dân chủ. 
Với tầm nhìn chiến lược, Hồ Chí Minh đã nhìn 
thấy khả năng thắng lợi của cách mạng Việt 
Nam. Trong một bức thư gửi đồng bào toàn 
quốc, Người chỉ rõ: "Phe xâm lược gần đến 
ngày bị tiêu diệt. Đồng minh sắp giành được 
sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội để dân tộc ta 
giải phóng chỉ trong một, hoặc một năm rưỡi 
nữa. Thời gian rất gấp, chúng ta phải làm 
nhanh...". 

Với tầm nhìn thiên tài của một nhà chính 
trị, quân sự và ngoại giao, Người nhận định: 
Tuy phong trào Việt Minh phát triển mạnh mẽ, 
nhưng Việt Minh chưa có vị trí trên trường 
quốc tế; chưa có quan hệ chính thức với 
nước nào trong phe Đồng minh. Do đó, để 
bảo đảm cho cách mạng giải phóng dân tộc 
thành công, tháng 8-1942, Người quyết định 
trở lại Trung Quốc để tìm kiếm sự hậu thuẫn 
của Đồng minh. 

Với tầm nhìn nhãn quan chiến lược, 
Người quyết định gặp chính quyền Tưởng 
Giới Thạch và đại diện Mỹ ở Côn Minh. Đối 
với chính quyền Tưởng Giới Thạch, Người  
phân tích cho chính quyền Tưởng thấy, ở Việt 
Nam, chỉ có Việt Minh là tổ chức duy nhất có 
lực lượng, có quần chúng. Đồng thời, Người 
cũng không ngần ngại nhấn mạnh vai trò của 
Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp 
giải phóng dân tộc. Người khẳng định: Mặt 
trận Việt Minh là lực lượng dân chủ chống 
phát xít, sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ của 
Đồng minh, chính quyền Tưởng muốn "tiếp 
xúc với Việt Nam" nhất thiết phải hợp tác với 
Việt Minh. 

Đối với Mỹ, Người thông báo cho đại diện 
Mỹ về tình hình quân Nhật ở Việt Nam và 
phân tích cho đại diện Mỹ hiểu tình hình Việt 
Minh đã lớn mạnh. Việt Minh muốn hợp tác 
với Mỹ để chống Nhật và mong Chính phủ Mỹ 
sớm công nhận, ủng hộ và hợp tác với Việt 
Minh. Đại diện Mỹ vui vẻ cảm ơn, tặng quà và 
hứa sẽ sớm trả lời. 

Như vậy, sự kiện Hồ Chí Minh chủ động 
gặp chính quyền Tưởng Giới Thạch và đại 
diện Mỹ là một bước đi táo bạo trong việc tạo 
thế và lực cho Việt Minh trên trường quốc tế. 
Điều này, một lần nữa khẳng định thiên tài 
ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 
những bước ngoặt lịch sử. 

Ngày 9-3-1945, Nhật tiến hành đảo chính 
Pháp ở Đông Dương, Mỹ không còn khả năng 
nắm tình hình ở chiến trường Đông Dương. 
Lo ngại trước tình hình đó, đại diện Mỹ ở Côn 

Minh phải nhiều lần cử đại diện đến gặp Hồ 
Chí Minh để bàn phương thức hợp tác giữa 
Việt Minh với Mỹ. Mở đầu cho sự hợp tác, Mỹ 
đã tặng Việt Minh một số vũ khí, thuốc chữa 
bệnh, phương tiện thông tin liên lạc. Chuyến 
trở lại Trung Quốc của người thắng lợi, thế và 
lực của Việt Minh bước đầu được xác lập, 
thời cơ giải phóng dân tộc đã điểm. 

Tháng 5-1945, Người quyết định trở về 
Tân Trào chuẩn bị cho việc Tổng khởi nghĩa 
và triển khai kế hoạch tiếp nhận hàng viện trợ 
quân sự của Mỹ cho Việt Minh. Sự kiện Hồ 
Chí Minh chủ động gặp đại diện Mỹ và nhận 
được sự giúp đỡ của phe Đồng minh có thể 
nói là một thành công rất lớn của Người sau 
chuyến trở lại Trung Quốc. Qua những cuộc 
tiếp xúc với Mỹ, Hồ Chí Minh đã làm cho thế 
giới hiểu được mục đích, tổ chức hoạt động 
của Việt Minh. Đây là một minh chứng điển 
hình về tư tưởng đại đoàn kết, tranh thủ mọi 
lực lượng có thể tranh thủ được, nhằm thực 
hiện cho kỳ được mục tiêu giành độc lập cho 
dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Đại chiến thế giới lần thứ hai sắp đến 
ngày kết thúc, lực lượng dân chủ thế giới liên 
tiếp giành được nhiều thắng lợi quan trọng, 
chủ nghĩa phát xít đã đến giờ tận số. Trước 
tình hình đó, Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập 
"Khu giải phóng" và cử ra Ủy ban cách mạng 
để lãnh đạo các hoạt động chính trị, quân sự, 
ngoại giao, kinh tế, văn hoá, xã hội, chuẩn bị 
điều kiện để tiến tới Tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền trong cả nước. 

Tháng 8-1945, phát xít Đức đầu hàng 
Đồng minh. Quân Nhật ở Đông Dương hết 
sức hoảng loạn. Khí thế của phong trào cách 
mạng trong nước bừng bừng, thời cơ Tổng 
khởi nghĩa đã chín muồi. Hồ Chí Minh và 
Trung ương Đảng quyết định triệu tập "Hội 
nghị toàn quốc của Đảng" và "Đại hội đại biểu 
quốc dân" ở Tân Trào. Tại Hội nghị, Người 
nhấn mạnh: "Thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy 
sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường 
Sơn cũng phải giành cho được độc lập"; "Cần 
tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ 
chuyển biến nhanh chóng, không thể để lỡ cơ 
hội". 

Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của 
Đảng khai mạc. Hội nghị nhất trí phát động 
toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
trước khi quân Đồng minh vào nước ta để giải 
giáp quân Nhật. Hội nghị đang tiến hành thì 
ngày 15-8, được tin Nhật đầu hàng Đồng 
minh vô điều kiện, Người đề nghị kết thúc Hội 
nghị sớm để các đại biểu trở về địa phương 
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phát động quần chúng đứng lên khởi nghĩa 
giành chính quyền. 

Chiều ngày 16 và ngày 17-8, Người chủ trì 
"Đại hội đại biểu quốc dân". Đại hội tán thành 
chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền và thông qua 10 chính sách lớn của 
Việt Minh và bầu ra Ủy ban dân tộc giải 
phóng. Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Người 
gửi thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa đến toàn thể 
đồng bào cả nước. "Giờ quyết định cho vận 
mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào 
hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta". 

Đáp lời kêu gọi của lãnh tụ Hồ Chí Minh, 
dưới ngọn cờ Việt Minh, nhân dân ta khắp cả 
nước, không kể già, trẻ, gái, trai, triệu người 
như một đã đứng lên tiến hành Tổng khởi 
nghĩa tháng Tám thành công trên phạm vi cả 
nước. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba 
Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt 
Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng 
hòa, trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, 
tuyên bố với thế giới rằng: "Nước Việt Nam có 

quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã 
trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể 
dân tộc Việt Nam, quyết đem tất cả tinh thần 
và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ 
vững quyền tự do và độc lập ấy". 

Như vậy, sau 30 năm bôn ba tìm đường 
cứu nước, mùa xuân năm 1941, Người trở về 
Tổ quốc, con thuyền cách mạng Việt Nam do 
người chèo lái đã vượt qua bao thác ghềnh, 
giông bão để cập bến vinh quang. Cách mạng 
tháng Tám thành công, đã mở ra một kỷ 
nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - 
kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. 

Sự thành công của Cách mạng tháng Tám 
gắn liền với những quyết định táo bạo nhưng 
hết sức sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, chứng minh tính đúng đắn và khoa 
học của những tư tưởng cách mạng vĩ đại 
của Người trong thời đại mới. 

PGS, TS Vũ Đăng Hiến 

 Báo An ninh biên giới số 1.2015 

_____________________________________ 

CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH –––– NGÖÔØI TIEÂN PHONG CUÛA ÑOÄI TIEÂN PHONG NGÖÔØI TIEÂN PHONG CUÛA ÑOÄI TIEÂN PHONG NGÖÔØI TIEÂN PHONG CUÛA ÑOÄI TIEÂN PHONG NGÖÔØI TIEÂN PHONG CUÛA ÑOÄI TIEÂN PHONG 
rong lịch sử hình thành, phát triển của 
Đảng Cộng sản Việt Nam, không thể 

không nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người 
sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.  

 
Ảnh tư liệu 

Dưới sự dẫn dắt của Người, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã phát huy sức mạnh toàn dân 
tộc, làm nên sự nghiệp vĩ đại: Giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước mở ra một kỷ 
nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, nhân dân 
Việt Nam. Bằng cuộc đời hoạt động thực tiễn 
sinh động, phong phú, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
còn để lại cho chúng ta di sản quý báu đó là 
tư tưởng và tấm gương đạo đức sáng ngời.  

Sớm nhận thức xu thế phát triển của thời 
đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người Việt Nam 
đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga 
vĩ đại và tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con 
đường giải phóng của giai cấp công nhân và 
nhân dân các nước thuộc địa, các dân tộc bị 
áp bức. 

Đưa phong trào cách mạng vô sản vào 
Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng 
và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin 
vào điều kiện cụ thể nước ta, trên cơ sở kế 
thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, tiếp thu văn hóa nhân loại. 
Học thuyết Mác - Lênin chỉ rõ rằng: Đảng 
cộng sản là sự kết hợp Chủ nghĩa Mác - 
Lênin với phong trào công nhân. Nhưng từ 
điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa nửa 
phong kiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập 
Hội Việt Nam cách mạng thanh niên, mở lớp 
Huấn luyện chính trị - đào tạo đội ngũ cán bộ 
cốt cán, từng bước truyền bá Chủ nghĩa Mác 
- Lênin gắn với phong trào yêu nước vào Việt 
Nam. Do vậy, các tài liệu tuyên truyền được 
giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón 
nhận như "người đi đường đang khát mà có 
nước uống, đang đói mà có cơm ăn". Sự phát 
triển vượt bậc của phong trào công nhân từ tự 
phát đến tự giác đã dẫn đến sự ra đời của ba 

T 



Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân AÁt Muøi 2015                      - 6 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – tænh Bình Thuaän 

tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Song, sự tồn 
tại của ba tổ chức cộng sản hoạt động biệt lập 
trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia 
rẽ lớn. Trong thời điểm đó, Nguyễn Ái Quốc - 
Hồ Chí Minh, người duy nhất có đủ năng lực 
và uy tín đáp ứng yêu cầu từ thực tế cách 
mạng thống nhất các tổ chức cộng sản thành 
Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Từ khi chuẩn bị thành lập Đảng đến lúc đi 
xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, có 
nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng 
Đảng với mong muốn làm cho Đảng thật sự là 
một Đảng cách mạng chân chính, là đội tiên 
phong lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Di sản 
lý luận và tư tưởng về công tác tổ chức xây 
dựng đảng của người để lại vô cùng quý giá 
và phong phú. Trong cuốn Đường Cách mệnh 
xuất bản năm 1927, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết: "Cách mệnh trước hết phải có cái gì? 
Trước hết phải có đảng cách mệnh, để trong 
thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì 
liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai 
cấp mọi nơi. Đảng có vững cách mệnh mới 
thành công, cũng như người cầm lái có vững 
thuyền mới chạy". Người cũng cho rằng, 
"…phải có Đảng để tổ chức và giáo dục nhân 
dân thành một đội quân thật mạnh, để đánh 
đổ kẻ địch, tranh lấy chính quyền. Cách mạng 
thắng lợi rồi, quần chúng vẫn cần có Đảng 
lãnh đạo, vì dù nhân dân đã nắm chính 
quyền, nhưng giai cấp đấu tranh trong nước 
và mưu mô đế quốc xâm lược vẫn còn. Vì 
phải xây dựng kinh tế, quốc phòng, văn hóa, 
xã hội cho nên Đảng vẫn phải tổ chức, lãnh 
đạo, giáo dục quần chúng, để đưa nhân dân 
lao động đến thắng lợi hoàn toàn". 

 
Ảnh tư liệu 

PGS.TS Bùi Đình Phong (Viện Hồ Chí 
Minh và các lãnh tụ của Đảng) cho rằng: 
"Trong hoàn cảnh cụ thể của nước ta, một 
nước thuộc địa, Đảng Cộng sản Việt Nam ra 
đời là "sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác - 
Lênin với phong trào công nhân và phong trào 
yêu nước". Như vậy, ngay từ đầu, Đảng đã 

bắt rễ sâu trong "miếng đất màu mỡ" của dân 
tộc mang trong mình sự gắn bó chặt chẽ vấn 
đề giai cấp và dân tộc và Hồ Chí Minh đi từ 
chủ nghĩa yêu nước đến Chủ nghĩa Mác - 
Lênin, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai 
cấp, kết hợp giác ngộ dân tộc với giác ngộ 
giai cấp trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - 
Lênin". Đặt phong trào yêu nước là một trong 
ba thành tố hình thành Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không chỉ làm 
phong phú thêm lý luận Mác - Lênin về xây 
dựng chính đảng vô sản kiểu mới, mà còn 
khẳng định rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là 
Đảng của giai cấp công nhân đồng thời là 
Đảng của dân tộc Việt Nam. Qua thực tiễn 
cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: 
Đảng ta xứng đáng là đội tiên phong, là bộ 
tham mưu của giai cấp vô sản, của nhân dân 
lao động và của cả dân tộc. Vì vậy, trong xây 
dựng Đảng, không phải chỉ có giai cấp công 
nhân mà cả nhân dân lao động và toàn dân 
tộc đều tham gia. Cả dân tộc thừa nhận Đảng 
là của mình với cách gọi thân thuộc "Đảng ta" 
và tin tưởng, quyết tâm thực hiện đường lối, 
chủ trương của Đảng, tích cực bảo vệ và 
tham gia xây dựng Đảng. Điều này không 
phải đảng nào cũng có được. 

 
Ảnh tư liệu 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát 
triển học thuyết Mác - Lênin, đưa ra các 
nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng nhằm 
xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên 
có đức, có tài; tăng cường mối quan hệ gắn 
bó giữa Đảng và dân; thường xuyên tự đổi 
mới, tự chỉnh đốn. Trong giai đoạn kháng 
chiến chống thực dân Pháp đầy cam go, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã cho ra đời cuốn "Sửa đổi 
lối làm việc" nhằm chấn chỉnh và đổi mới tác 
phong công tác của cán bộ, đảng viên; xây 
dựng và củng cố Đảng thành một đảng Mác - 
Lênin chân chính, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp 
kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi vẻ vang. 
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Ảnh tư liệu 

Trong cuộc đời làm cách mạng của mình, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn thể hiện là một 
đảng viên mẫu mực, chấp hành nghiêm các 
quy định của Đảng. Khi nghiên cứu các tư liệu 
về Hội nghị TƯ lần thứ nhất Đảng Cộng sản 
Việt Nam được tổ chức ở Hồng Kông (hội 
nghị phê phán hội nghị hợp nhất đảng), TS 
Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ 
Chí Minh đã khẳng định, dù là người có công 
thành lập Đảng nhưng lúc đó, Hồ Chí Minh đã 
chấp hành nghiêm nguyên tắc số một của xây 
dựng Đảng: "tập trung dân chủ" - nghĩa là cấp 
dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ 
chức, bộ phận phục tùng toàn thể. Dù tin 
tưởng rằng mình đúng, không sai, nhưng 
Người vẫn chấp hành chỉ thị cấp trên. Tình 
trạng "bị hiểu sai" đó không phải một năm mà 
kéo dài gần hết những năm 30 của thế kỷ 
trước. Nhưng chính thời kỳ đó càng lấp lánh 

bản lĩnh kiên cường, trí tuệ và tấm lòng son 
sắt của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh với sự 
tồn tại và phát triển của Đảng. Chính người 
đồng chí - học trò của Người, Lê Hồng Phong 
đã nhận xét năm 1935: "Tôi biết rằng đồng chí 
Quốc rất tích cực trong hoạt động cách mạng 
và các vấn đề sự nghiệp của Đảng luôn được 
đồng chí đặt cao hơn cuộc sống cá nhân. Có 
thể nói rằng đồng chí ấy luôn sống và làm 
việc vì Đảng". 

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 
công tác xây dựng Đảng và tấm gương mẫu 
mực của Người là hành trang quan trọng giúp 
cho toàn Đảng ta vượt qua khó khăn gian 
khổ, lãnh đạo nhân dân giành độc lập, tự do 
cho dân tộc và tiếp nối sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Trong giai đoạn cách mạng 
hiện nay, bên cạnh những thời cơ, vận hội 
mới, dân tộc ta cũng đứng trước không ít khó 
khăn, thách thức, do vậy, vai trò lãnh đạo của 
Đảng càng phải được khẳng định, năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần 
được nâng cao hơn bao giờ hết để xứng tầm 
với các yêu cầu nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc 
giao phó. Đảng ta đã xác định, xây dựng 
Đảng là nhiệm vụ then chốt trong đó quán triệt 
tư tưởng của Người gắn với đẩy mạnh học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh sẽ góp phần làm cho Đảng ta trong 
sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, 
vững vàng trước mọi thử thách. 

Thành Vinh 

http://hanoimoi.com.vn 
_____________________________________ 
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gày 28.1.1941, tức ngày mùng hai Tết 
Tân Tỵ, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ 

Chí Minh và các đồng chí của mình đặt 
chân lên cột mốc 108 thuộc Pác  Bó, 
huyện Hà Quảng (Cao Bằng). Nhìn lại 5 
năm từ 1941 đến 1945 thì chỉ có tết năm 
Nhăm Ngọ (1942), Bác Hồ hưởng cái tết 
trọn vẹn tại Khuổi Nặm (Pác Bó). Còn lại 
do nhiệm vụ cấp bách, trọng yếu cách 
mạng mà Bác không có được cái Tết trọn 
vẹn với quê hương thậm chí có những cái 
Tết, Người phải ở trong nhà lao của 
Tưởng Giới Thạch. 

Tết đầu tiên (Tân Tỵ - 1941): 

Ngày mùng một Tết, Bác Hồ ăn tết ở 
làng Nặm Quang (Quảng Tây – Trung 

Quốc). Trong thiên hồi ký “Một mảnh đất 
tự do” in trong cuốn”Bác Hồ về nước”, 
Nhà xuất bản Văn học – 2006, Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp nhớ lại: “Ngày tết đến với 
chúng tôi tại biên giới. Suốt thời gian qua 
bà con dân làng hiểu rõ chúng tôi hơn, 
càng quý mến. Gần làng có miếu thờ 
thành hoàng, nhân dân ai cũng đến lễ bái. 
Bác cùng bà con đến lễ. Anh em chia 
nhau đến ăn tết các nơi trong làng. Bà con 
ai cũng mời đến nhà, nếu không đến thì 
không bằng lòng, có đồng chí trong một 
ngày phải đi ăn tết gần một chục nơi. Đến 
nhà ai, bác cũng mang theo một tờ giấy 
hồng điều, tự tay Bác viết dòng chữ “Cung 
chúc tân niên (trang114)”. 

N 
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Ngày mùng hai Tết, Bác và các đồng 
chí Lê Quảng Ba, Phùng Chí Kiên, Đặng 
Văn Cáp, Hoàng Văn Lộc, Đào Thế An rời 
Nặm Quang về Pác Bó, đồng chí Lê 
Quảng Ba kể lại: “Hôm ấy là ngày 
28.1.1941, tức ngày mùng hai Tết Tân Tỵ. 
Chúng tôi ăn cơm sớm ở Nặm Quang, 
chào bà con rồi lên đường. Trong bộ quần 
áo chàm Nùng, bác như gầy hơn. Ngước 
nhìn gương mặt sạm sương gió của 
Người, lúc này tôi mới nhận thấy một 
dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh, rất thân 
quen”. (“Bác Hồ về nước”- trang 100). 
Đến cột mốc 108, trên đỉnh Pò Vẩn, 
Xuống cân đốc, đồng chí Lê Quảng Ba 
đưa cả đoàn rẽ trái, ngược lên đầu nguồn 
đến nhà ông Máy Lỳ, người dân tộc Nùng, 
cơ sở cách mạng. Đó là một ngôi nhà sàn 
đơn sơ gồm hai gian nhỏ và một gian mới 
làm thêm. “Ông Máy Lỳ tiếp đoàn rất thân 
mật, đầm ấm trong bầu không khí ngày 
xuân. Ông dọn ra một mân cỗ tết đầy đủ 
những loại thức ăn theo phong tục dân tộc 
ở vùng ngày, nào bánh tét, bánh chít, chè, 
cốm, nào thịt lợn, thịt gà, có cả thịt nai khô 
nướng, một hũ rượu thơm nức” (“Bác Hồ 
và đội du kích Pác Bó” – Nhà xuất bản 
Văn hóa – Dân tộc – 1994, trang 79). 

Như vậy, có thể xem Tết Tân Tỵ, là cái 
tết đầu tiên của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
trên đất nước mình sau ba mươi năm bôn 
ba hải ngoại, tìm đường cứu nước. 

Tết thứ hai (Nhâm Ngọ - 1942): 

Đó là cái tết trọn vẹn của bác Hồ tại 
lán Khuổi Nặm (Pác Bó). Năm 1941 là 
một năm thành công của cách mạng. Hội 
nghị trung ương lần thứ tám, thành lập 
Mặt trận Việt Minh (19.5); Ra báo Việt 
Nam Độc Lập (tháng 8); thành lập đội du 
kích Pác Bó (tháng 11). Các hội cứu quốc 
được thành lập ở huyện Hà Quảng và các 
huyện khác…Người dân Pác Bó cũng 
“quen dần” hình ảnh Ông Ké cách mạng ở 
lán Khuổi Nặm. Bà Nông Thị Trưng – 
người con gái Tày được sống gần Bác 
(mà bà gọi là Chú Thu) nhớ về kỷ niệm 
Tết Nhâm Ngọ (1942): “Đến ngày tết 
nguyên đán, nhân dân ở các vùng quanh 
Pác Bó có ủng hộ cho Chú thịt lợn, thịt gà, 
bánh chưng, bánh khảo, cam…Chú để 
cẩn thận, chờ cán bộ đi công tác về, Chú 
mới mang ra cùng ăn. Hồi đó, Chú Thu rất 

gầy, dân trong vùng rất thương Chú, nên 
ủng hộ gạo, thịt để chú ăn, nhưng Chú 
không sống chỉ vì bản thân mình. Chú 
không ăn ngon khi bà con còn ăn khổ. Cái 
tết năm 1942 là cái tết đầu tiên tôi phải 
sống xa gia đình nên không sao tránh khỏi 
nỗi nhớ nhà, tôi xin Chú: 

Thưa Chú, tết này Chú cho cháu về 
quê để gặp bà con trong xóm! 

Chú cười và nói: 

Cháu thật dại, kẻ địch rất chú trọng 
đến ngày tết của dân tộc, để rình mò bắt 
cán bộ cách mạng vì nó biết là ngày Tết 
thế nào những người thoát ly đi hoạt động 
bí mật sẽ về nhà thăm gia đình. Thế mà 
cháu còn xin về địa phương trong dịp Tết 
thì chẳng khác gì cháu tự đưa mình vào 
miệng cọp. Cháu muốn về, qua Tết xong 
Chú sẽ cho cháu về. 

Nghe Chú nói vậy, tôi ngồi một chỗ, 
nước mắt cứ tràn ra. Các thứ ngon như 
bánh khảo, cam, bỏng…Chú đưa cho tôi, 
Chú còn chặt cả còng gà đưa cho tôi, Chú 
nói: 

Quà tết của cháu đây, cháu ăn đi, 
đừng khóc, đừng khóc nữa. Qua Tết, chú 
cho đi…Rồi Chú cũng cảm động, giọng 
nói của Chú khác hơn lúc bình thường” 
(“Những ngày sống gần Bác” – Hồi ký của 
bà Nông Thị Trưng – Sở Văn hóa – Thông 
tin tỉnh Cao Bằng xuất bản – 1990. Trang 
49, 51). 

Tết thứ ba (Quí Mùi – 1943): 

Sau Tết Nhâm Ngọ, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chuyển xuống Hòa An (khu căn cứ 
địa Lam Sơn, cách thị xã Cao Bằng 15 
km). Đến tháng 8.1942 Người trở lại Pác 
Bó, sang Trung Quốc, bị bắt ở phố Túc 
Vinh (ngày 28.9), bị giải đi “Quảng Tây 
giải khắp mười ba huyện/Mười tám nhà 
lao đã qua”. Đầu tháng 1.1942, Tết Quí 
Mùi, Người bị giải từ Liễu Châu về Quế 
Lâm. Trong nhà lao Quế Lâm chắc chắn 
là không có tết cho người tù Hồ Chí Minh. 

Quế Lâm không quê, không rừng 

Sông sâu thăm thẳm, trập trùng núi cao; 

Bóng đa đè nặng nhà lao 

Đêm sao lặng ngắt, ngay sao tối sầm! 
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(Bài “Đến Quế Lâm” – “Nhật ký trong tù”). 

Tết thứ tư (Giáp Thân – 1944): 

Bị giam ở Quế Lâm hơn một tháng, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh bị giải trở lại Liễu 
Châu, giam trong phòng giam Cục chính tị 
Đệ tứ Chiến khu đến ngày 10.9.1943 thì 
được thả. Buổi sáng, Bác chạy bộ dọc bờ 
sông Liễu Giang, xuống sông tắm nước 
lạnh, leo lên đỉnh Ngư Phong ngắm nhìn 
toàn thành phố Liễu Châu. Những ngày 
tết, ngày xuân đất khách quê người, 
Người luôn nhớ về cố quốc, nhớ những 
đồng chí, đồng bào của mình. 

Núi ấp ôm mây, mây ấp núi 

Lòng sông gương sáng, bụi không mờ; 

Bồi hồi dạo bước Tây Phong Lĩnh 

Trông lại trời nam, nhớ bạn xưa 

(“Mới ra tù, tập leo núi”–“Nhật ký trong tù”) 

Tết thứ năm (Ất Dậu – 1945) 

Ngày 20.9.1944, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
về đến Pác Bó, kịp thời chỉ thị hoãn cuộc 
tổng khởi nghĩa Cao – Bắc – Lạng do Liên 
tỉnh ủy Cao – Bắc – Lạng trù tính vào cuối 
năm 1944. Ra chỉ thị thành lập Đội Việt 
Nam Tuyên truyền giải phóng quân, 
chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc tổng 
khởi nghĩa khi thời cơ cách mạng đến. 
Cuối năm 1944, có một sự kiện quan 
trọng xảy ra tại Cao Bằng, một máy bay 
của Mỹ bay trên bầu trời Cao Bằng hỏng 
máy, phi công (trung úy William Saw) 
nhảy dù, được Việt Minh cứu thoát khỏi 
tay giặc Nhật, giặc Pháp, đưa lên pác Bó 
gặp Bác Hồ. Bác nhận định đây là một cơ 
hội tốt để thiết lập quan hệ với lực lượng 
đồng minh chống phát xít nên Người đồng 
ý cùng trung úy Saw trở lại Côn Minh (thủ 
phủ tỉnh Vân Nam) – nơi đóng sở chỉ huy 
Sư đoàn Không quân Hổ bay của Mỹ. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đưa Saw đến Tịnh Tây 
thì viên chỉ huy ở đây là Trung tướng Trần 
Bảo Thương “nhận” đưa Saw về Côn 
Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Phùng 
Thế Tài nhanh chóng rời Tịnh Tây, trở lại 
Pác Bó. Một tuần sau, Người cùng Phùng 
Thế Tài, Đinh Đại Toàn một lần nữa vượt 
biên giới, đi bộ theo ngả Bách Sắc, Nghi 
Lương, Khai Viễn…đến Côn Minh. Khi 

đoàn đến Côn Minh thì trung úy Saw – 
“Giấy thông hành” kiêm “giấy giới thiệu” – 
đã về Mỹ. Cơ hội và điều kiện để gặp Bộ 
tư lệnh Sư đoàn Hổ bay không còn Người 
đành ở lại Côn Minh chờ cơ hội. 

Những ngày đầu đến Côn Minh là 
những ngày Tết Ất Dậu, Người được bố 
trí đến ở nhà ông Tống Minh Phương (vợ 
là bà Trần Việt Hoa) – một gia đình Việt 
kiều ủng hộ cách mạng. Trong cuốn “Bác 
Hồ - Những kỷ niệm không quên”, hồi ký 
của Thượng tướng Phùng Thế Tài – 
người cận vệ, người bảo vệ Bác Hồ đã kể 
về những ngày tết ở Côn Minh (Vân 
Nam): “Mùa xuân Ất Dậu 1945 đến giữa 
lúc ba bác cháu tôi vẫn ở Côn Minh. Anh 
chị Tống Minh Phương đã tổ chức cho 
chúng tôi ăn một cái tết xa quê hương đầy 
đủ cả vật chất lẫn tinh thần. Anh Đại Toàn 
lần đầu tiên ăn tết ở nước ngoài, rất nhớ 
nhà, tôi phải thường xuyên an ủi. Bác 
cũng chú ý dành cho Đại Toàn tình 
thương yêu như người cha đối với người 
con (trang 99). 

Bà Trần Việt Hoa kể lại “…Khoảng 
cuối tháng 12.1944, anh Phùng Thế Tài 
đến gặp chúng tôi và thông báo sắp có 
một vị khách quan trọng đến ở nhà tôi một 
thời gian. Vài hôm sau, tôi đang lúi húi 
trong bếp thì có một ông cụ mặc quần áo 
và đội mũ của lính Tàu Tưởng, đi đôi dép 
rách, ngoài khoác cái chăn sợi cũ cứ thế 
đi thẳng vào nhà tôi…Cả nhà nhộn nhịp 
hẳn lên, cụ Lê Nhuận Chi, anh Phạm Việt 
Tử, anh Tống Minh Phương, tíu tít mỗi 
người một việc với thái độ bí mật, cẩn 
trọng lắm.” (Bài báo: “Cụ Trần Việt Hoa và 
hồi ức bảo vệ Bác Hồ tại Trung Quốc” – 
Báo Công an Nhân dân – 2008) 

Năm 2015 – kỷ niệm 125 ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ngược thời 
gian trở lại những mùa xuân, những cái 
tết của Bác Hồ trong khó khăn để thêm 
tưởng nhớ công ơn rời biển của Người, 
suốt đời toàn tâm, toàn ý, tất cả vì dân, vì 
nước, vì những mùa xuân bất tận của dân 
tộc. 

Hoàng Quảng Uyên 

Báo Lao động Xuân Ất Mùi 2015



Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân AÁt Muøi 2015                      - 10 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – tænh Bình Thuaän 

NHÖÕNG DÖÏ BAÙO THIEÂN TAØI CUÛA BAÙC HOÀ QUA THÔ CHUÙC TEÁTNHÖÕNG DÖÏ BAÙO THIEÂN TAØI CUÛA BAÙC HOÀ QUA THÔ CHUÙC TEÁTNHÖÕNG DÖÏ BAÙO THIEÂN TAØI CUÛA BAÙC HOÀ QUA THÔ CHUÙC TEÁTNHÖÕNG DÖÏ BAÙO THIEÂN TAØI CUÛA BAÙC HOÀ QUA THÔ CHUÙC TEÁT    

ể từ năm 1941 đến lúc đi xa, Bác Hồ đã 
viết tổng cộng 22 bài thơ chúc Tết, mỗi 

bài thơ của Bác đều ngắn gọn, dễ nhớ. 
Nhưng điều khiến cho thơ Tết của Bác trở 
nên đặc biệt bởi nó không đơn giản chỉ là 
thơ xuân, mà còn là lời hiệu triệu, cổ vũ, 
động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân cả 
nước. Đó còn là những dự đoán thiên tài về 
tương lai của cách mạng Việt Nam. 

Sau hơn 30 năm bôn ba ra nước ngoài 
để tìm đường cứu nước, ngày 28-1-1941, 
Bác Hồ đã trở về Việt Nam, lập bản doanh 
tại Pác Bó, Cao Bằng để cùng trung ương 
Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Và 
trong mùa xuân này, Người đã viết cuốn 
“Lịch sử nước ta” bằng thơ lục bát (dài 208 
câu) phác họa toàn bộ quá trình đấu tranh 
dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt 
Nam qua hàng nghìn năm lịch sử với những 
sự kiện, nhân vật cụ thể, ra mắt độc giả 
đúng vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Ngọ 
1942. Cũng trong Tết Nhâm Ngọ này, lần 
đầu tiên, Người viết bài thơ mừng xuân, 
chúc Tết đồng bào, chiến sĩ cả nước với 
những vần thơ giản dị, nhưng có hàm 
lượng trí tuệ cao, mang tính dự báo khoa 
học, đăng trên báo Việt Nam Độc Lập số 
114, năm 1942: “Chúc toàn quốc ta trong 
năm nay/ Cờ đỏ sao vàng bay phất phới/ 
Năm nay là năm Tết vẻ vang/ Cách mạng 
thành công khắp thế giới”. 

Sau khi bị mật vụ Tưởng Giới Thạch bắt 
giam khi Người từ Cao Bằng đến Quảng 
Tây (tháng 8-1942) và bị trục xuất về nước 
(tháng 9-1943) thì mùa xuân năm 1944, 
Người viết bài “Chào xuân” in trên báo 
Đồng Minh ký tên Hồ Chí Minh. Trong bài 
thơ chúc Tết này, Người đã dự cảm được 
thời cơ cách mạng thành công đang đến rất 
gần: “Rót cốc rượu xuân, mừng cách mạng/ 
Viết bài chào tết chúc thành công…”. Quả 
nhiên, chỉ một năm sau đó, ngày 19-8-1945, 
nhân dân ta nổi dậy giành chính quyền 
trong cả nước đúng như lời chúc của 
Người; và ngày 2-9-1945, Người đã đọc 
bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước 
Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Quảng 
trường Ba Đình lịch sử. 

Nhưng niềm vui độc lập của nhân dân 
Việt Nam chưa được bao lâu thì thực dân 
Pháp quay trở lại xâm lược nước ta, kháng 

chiến toàn quốc bùng nổ, từ đó trong các 
bài thơ chúc Tết của Người năm Bính Tuất 
(1946), Đinh Hợi (1947), Mậu Tý (1948), Kỷ 
Sửu (1949), Canh Dần (1950)…đăng trên 
các báo Độc Lập, Sự Thật (báo Nhân Dân 
sau này) đều mang một sắc thái riêng, ẩn 
chứa những nhiệm vụ cách mạng rất cụ thể, 
theo sát 9 năm kháng chiến trường kỳ, tràn 
đầy hào khí của dân tộc cùng niềm tin vững 
chắc vào thắng lợi, như bài thơ Tết năm 
Đinh Hợi (1947): “Cờ đỏ sao vàng tung bay 
trước gió/ Tiếng kèn kháng chiến vang dậy 
non sông/ Toàn dân kháng chiến, toàn diện 
kháng chiến/ Chí ta đã quyết, lòng ta đã 
đồng…/ Trường kỳ kháng chiến, nhất định 
thắng lợi!”. 

Đến Tết Giáp Ngọ 1954, dường như dự 
cảm trước được thằng lợi của cách mạng 
Việt Nam, thơ chúc Tết của Người đã mang 
một tâm thế mới, không còn là những lời 
kêu gọi chung chung mà chỉ rõ 2 nhiệm vụ 
cụ thể cách mạng nước ta phải làm để có 
thể giành được chiến thắng: “Năm mới quân 
dân ta có hai nhiệm vụ rành rành/ Đẩy 
mạnh kháng chiến để giành độc lập tự do/ 
Cải cách ruộng đất là công việc rất to/ Dần 
dần làm cho người cày có ruộng khỏi lo 
nghèo nàn/ Quân và dân ta nhất trí đoàn 
kết/ Kháng chiến kiến quốc nhất định hoàn 
toàn thành công”. 

Đúng như lời tiên đoán của Người, chưa 
đầy 4 tháng sau, ngày 7-5-1954, quân và 
dân ta đã có chiến thắng vang dội, lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu, đó là chiến 
thắng Điện Biên Phủ, chấm dứt ách đô hộ 
của thực dân Pháp. 

Đất nước được giải phóng, nhưng Bắc 
Nam còn bị chia cắt nên những năm sau đó, 
ngoài nghi thức chúc Tết truyền thống, thơ 
chúc Tết của Người là lời hiệu triệu, cổ vũ 
quân và dân ta tiếp tục phát huy truyền 
thống chống giặc ngoài xâm đưa giang sơn 
trở về một mối. Bài thơ chúc tết Đinh Mùi 
(năm 1967). Bác viết: “Xuân về xin có một 
bài ca/ Gửi chúc đồng bào cả nước ta/ 
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi/ Tin 
mừng thắng trận nở như hoa…”. 

Năm 1968 là năm Người viết nhiều thơ 
xuân nhất (6 bài thơ) được viết ở nhiều thời 
khắc khác nhau, song đều mang âm hưởng, 

K 
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sự khẳng định về niềm tin tất thắng của 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu 
Thân năm 1968, làm thay đổi tương quan 
lực lượng, buộc Mỹ - ngụy ngồi vào bàn 
đàm phán bốn bên ở Pa-ri. Âm hưởng đó 
được thể hiện rất rõ qua bài thơ Xuân Mậu 
Thân (1968): “Xuân này hơn hẳn mấy xuân 
qua/ Thắng trận tin vui khắp nước nhà/ Nam 
Bắc thi đua đánh giặc Mỹ/ Tiến lên/ Toàn 
thắng ắt về ta!”. 

Năm 1969, dù sức khỏe yếu đi nhiều, 
nhưng Người vẫn làm thơ chúc Tết và tự 
đọc để tặng chiến sĩ, đồng bào cả nước. Bài 
thơ lục bát tuy ngắn nhưng cô động, súc 
tích như một lời tiên đoán thần kỳ của 
Người về thắng lợi của con đường giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước: 

Năm qua thắng lợi vẻ vang 

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to 

Vì độc lập, vì tự do 

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào 

Tiến lên! 

Chiến sĩ, đồng bào! 

Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. 

Đây cũng là bài thơ được nhạc sĩ Huy 
Thục phổ nhạc với tựa đề bài hát “Tiến lên 
chiến sĩ, đồng bào” đã làm rung động hàng 
triệu trái tim người Việt Nam ở hai miền 
Nam, Bắc; là nguồn cổ vũ, tiếp thêm sức 
mạnh để cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận, đồng 
bào ở hậu phương quyết tâm giành thắng 
lợi “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. 
Và đúng như lời tên đoán của Người trước 
lúc đi xa, 6 năm sau, mùa xuân năm Ất Mão 
1975, đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng, 
Nam Bắc sum họp một nhà. 

Gần nửa thế kỷ Bác đã đi xa, nhưng 
những bài thơ chúc Tết của Người luôn 
khắc sâu và lắng động trong tâm trí người 
Việt Nam bởi những bài thơ đó, không chỉ 
vui Tết, mừng xuân, mà còn chan chứa biết 
bao tình cảm của Người gửi tặng đồng bào, 
chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước 
ngoài; là tài sản văn hóa tinh thần vô giá 
của dân tộc, khơi dậy trong toàn Đảng, toàn 
dân ta tinh thần yêu nước, vui xuân, tin 
tưởng tuyệt đối vào tương lai tốt đẹp của 
đất nước. 

Hương Mai 

Báo Biên phòng số xuân 2015

_____________________________________ 

BAÙC HOÀ VAÏCH ROÕ “MOÄT THÖÙ VI TRUØNG RAÁT ÑOÄC”BAÙC HOÀ VAÏCH ROÕ “MOÄT THÖÙ VI TRUØNG RAÁT ÑOÄC”BAÙC HOÀ VAÏCH ROÕ “MOÄT THÖÙ VI TRUØNG RAÁT ÑOÄC”BAÙC HOÀ VAÏCH ROÕ “MOÄT THÖÙ VI TRUØNG RAÁT ÑOÄC”    
hống chủ nghĩa cá nhân và nâng cao 
đạo đức cách mạng là một vấn đề vô 
cùng quan trọng, là quan điểm nhất 

quán xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí 
Minh.  

Có thể thấy rất rõ điều này qua bài báo 
nổi tiếng “Nâng cao đạo đức cách mạng 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Bác với 
bút danh T.L đăng trên tờ Báo Nhân Dân, 
số ra ngày 3/2/1969. Tác phẩm chỉ có 686 
từ nhưng có logic rất chặt chẽ, dưới dạng 
tổng kết lý luận - thực tiễn.  

Căn bệnh nguy hiểm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh sử dụng thuật ngữ 
chủ nghĩa cá nhân từ năm 1947 trong tác 
phẩm “Sửa đổi lối làm việc”. Người chỉ rõ 
chủ nghĩa cá nhân là “một thứ vi trùng rất 
độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy 
hiểm” như bệnh tham lam, lười biếng, kiêu 

ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, 
địa phương, óc lãnh tụ.   

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng sau 
này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy chủ 
nghĩa cá nhân ngày càng tinh vi, phức tạp. 
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III 
Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, 
Người phê phán tư tưởng “miễn là mình 
béo, mặc thiên hạ gầy” của chủ nghĩa cá 
nhân.   

Đến bài báo “Nâng cao đạo đức cách 
mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân” thì diện 
mạo của chủ nghĩa cá nhân được Bác chỉ 
ra tương đối toàn diện và cụ thể.  

Trước hết, chủ nghĩa cá nhân là sự 
tham lam (tiền tài, của cải, quyền lực, thậm 
chí là sắc đẹp). Đã tham là “bất liêm”. Đã 
“bất liêm” thì không là đạo đức. Chính vì 
lòng tham đó, trong những trường hợp nhất 
định, cá nhân thường sinh ra mù quáng về 

C 
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vật chất, tham quyền cố vị, rất dễ phản bội 
lại Đảng và nhân dân.  

Ngay từ kháng chiến chống Pháp, trong 
bài viết "Thực hành tiết kiệm, chống tham ô 
lãng phí, chống bệnh quan liêu” (năm 1952), 
Bác đã phân tích và đưa ra ví dụ rất cụ thể, 
sâu sắc về các vấn đề này. Theo Bác, tham 
ô, lãng phí, quan liêu là một thứ "giặc ở 
trong lòng", "giặc nội xâm”.  

Những người theo chủ nghĩa cá nhân 
thường nuôi dưỡng tâm lý khao khát tham 
vọng địa vị, quyền lực, sùng bái tiền của, chỉ 
thích làm “thầy” không muốn làm “thợ”, 
thích học vị, chức quyền cao nhưng lại lười 
học. Đó chính là biểu hiện thứ hai của chủ 
nghĩa cá nhân: Sự lười biếng.  

Sự lười biếng khiến người ta không chịu 
làm việc, thấy khó khăn gian khổ là từ chối, 
thấy béo bở, lợi lộc là lao vào. Sự lười 
biếng còn là sự lười suy nghĩ, làm việc theo 
thói quen, kinh nghiệm, không tìm tòi, không 
đổi mới, thậm chí nhờ người khác suy nghĩ. 
Hậu quả là không có sự đổi mới trong lãnh 
đạo, trong quản lý, không thể đưa cách 
mạng tiến lên. 

Biểu hiện thứ ba của chủ nghĩa cá nhân 
là bệnh quan liêu trong lãnh đạo, quản lý: 
trong công việc thì trọng hình thức mà 
không xem xét toàn diện, không vào sâu 
vấn đề, không sát với công việc thực tế, 
không theo dõi và giáo dục cán bộ, không 
gần gũi quần chúng. Vì thế mọi quyết định 
được đưa ra từ bàn giấy, không có tính 
thực tiễn, dẫn đến sai lầm về đường lối, chủ 
trương, chính sách. Như Bác đã từng chỉ ra 
trước đó là “miệng thì nói dân chủ, nhưng 
làm việc thì họ theo lối “quan” chủ ” hay 
“đóng cửa lại mà đặt kế hoạch, viết chương 
trình rồi đưa ra cột vào cổ dân chúng, bắt 
dân chúng theo”.   

Kiêu ngạo là biểu hiện thứ tư của chủ 
nghĩa cá nhân mà Bác đã nêu ra trong bài 
báo. Sau khi giành được chính quyền, tức 
là sau khi đã lãnh đạo nhân dân giành được 
một số thắng lợi nhất định, một số cán bộ 
đảng viên tỏ ra kiêu ngạo, cho rằng cái gì 
họ cũng biết, cũng làm được, dẫn đến coi 
thường tổ chức, coi khinh quần chúng, coi 
thường những cán bộ ngoài Đảng. 

Tiếp đó, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
cũng do cá nhân chủ nghĩa mà cán bộ, 
đảng viên thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, 

không tuân thủ điều lệ của Đảng, pháp luật 
Nhà nước.   

Cùng với tính vô tổ chức, vô kỷ luật, một 
số cán bộ đảng viên còn biểu hiện lối sống ỷ 
lại, dựa dẫm vào cấp trên, đùn đẩy né tránh 
những việc khó, tính kỷ cương trách nhiệm 
và cộng đồng yếu. Hậu quả là "cha chung 
không ai khóc", lãng phí "tiền chùa" không 
ai xót, việc dân đang bức xúc nhưng cán bộ 
phụ trách lại dửng dưng. Nhất là khi có sai 
phạm thì không ai chịu trách nhiệm chính, 
dẫn đến rất khó sửa chữa, khắc phục. 

Một biểu hiện nữa chính là tính địa 
phương cục bộ. Người mang nặng chủ 
nghĩa cá nhân luôn gắn với địa phương 
mình, với một lĩnh vực nào đó, chỉ chú ý 
đến lợi ích của mình, coi nhẹ lợi ích của cả 
nước, của những địa phương khác. Điều 
này nếu không được khắc phục rất dễ sinh 
ra những tiêu cực nghiêm trọng đến vấn đề 
xây dựng Đảng nói chung và vấn đề đoàn 
kết nói riêng, nhất là đối với việc đánh giá, 
bố trí và sử dụng cán bộ.   

Kéo bè, kéo cánh cũng một biểu hiện 
khác của chủ nghĩa cá nhân. Đó là việc 
không dùng những người có tài mà chỉ 
dùng những người bảo vệ lợi ích của mình 
(dù không có tài). Đó là lòng ham dùng 
người bà con, anh em quen biết, bè bạn, 
xuất phát từ quan niệm sai lệch “vào Đảng 
là để thăng quan tiến chức” dẫn đến tình 
trạng “một người làm quan cả họ được 
nhờ”. Đó cũng là lòng ham dùng những kẻ 
khéo nịnh hót mình mà chán ghét những 
người chính trực, ham dùng những người 
tính tình hợp với mình mà tránh những 
người tính tình không hợp với mình (hiện 
tượng “cánh hẩu”).  

Với những biểu hiện hết sức cụ thể, 
xuyên suốt vào các quan hệ, kể cả quan hệ 
đời tư, quan hệ lãnh đạo, quản lý và kể cả 
quan hệ giữa cán bộ đảng viên với quần 
chúng, chủ nghĩa cá nhân thật sự là thứ vi 
trùng rất nguy hiểm, đe dọa sự lãnh đạo của 
Đảng.  

Những biện pháp sống còn 

Phần nói về các biện pháp nâng cao đạo 
đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân trong bài báo chỉ gồm hai đoạn ngắn 
với tổng cộng 10 câu văn nhưng Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã dùng 10 từ "phải". Phải ở 
đây là bắt buộc, vì thế, các biện pháp mà 
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Bác chỉ ra trở thành những vấn đề có tính 
sống còn. 

Bác quy lại thành hai nhóm biện pháp 
chính: Nhóm 1: gồm bốn biện pháp cụ thể, 
có liên quan về phía Đảng, tổ chức Đảng. 
Theo đó, để “nâng cao đạo đức cách mạng 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, trước hết, 
Đảng phải “tăng cường giáo dục trong toàn 
Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về 
đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm 
vụ và đạo đức của người đảng viên”. Việc 
giáo dục ở đây liên quan đến lý tưởng cách 
mạng, đến nền móng tư tưởng lý luận của 
Đảng nên phải có phương pháp, nội dung 
và cách thức tổ chức giáo dục đúng đắn. 

Tiếp theo là phải “thực hành tự phê bình 
và phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng”. Bác 
cho rằng tự phê bình và phê bình ở đây là 
quy luật phát triển của Đảng. Bác đặt “tự 
phê bình” trước “phê  bình” không phải là 
điều ngẫu nhiên mà có dụng ý rõ ràng. Tức 
là mỗi cán bộ đảng viên trước khi phê bình 
người khác, phê bình tổ chức Đảng thì phải 
soi lại mình, tự phê bình mình, điều mình 
làm được, không làm được.  

Không chỉ có vậy, Bác nhấn mạnh, Đảng 
cần phải “hoan nghênh và khuyến khích 
quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng 
viên” để cán bộ đảng viên hoàn thiện nhân 
cách của mình. Đảng phải quan tâm đến dư 
luận xã hội vì sự đánh giá của quần chúng 
nhân dân, cơ quan, đơn vị và nơi cư trú sẽ 
góp phần hoàn thiện tư cách, nhân cách 
đạo đức của cán bộ đảng viên.  

Biện pháp tiếp theo, là phải “giữ nghiêm 
chế độ sinh hoạt và kỷ luật Đảng”. Kỷ luật 
của Đảng, trước hết là buộc mọi cán bộ, 
đảng viên phải tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ 
Đảng, pháp luật nhà nước, sau đó là quy 
định, quy chế của cơ quan, đơn vị nơi mình 
công tác. Đảng viên tuyệt đối không được 
độc đoán cá nhân, tự đặt mình cao hơn tổ 
chức, tự cho phép mình đứng ngoài kỷ luật.  

Luôn đi liền với kỷ luật Đảng là công tác 
kiểm tra. Phương pháp kiểm tra phải được 
thực hiện từ trên xuống dưới, đặc biệt là 
phải kiểm tra từ dưới lên thông qua cán bộ, 
đảng viên, từng cấp tổ chức Đảng. Theo 
Bác, để thực hiện biện pháp kiểm tra, cần 
phải có 2 điều kiện: Một là, cần làm có hệ 
thống, thường xuyên, là công việc thường 
nhật của Đảng chứ không phải khi cần mới 

kiểm tra. Hai là, người đi kiểm tra phải là 
người có nhân cách đạo đức, có uy tín. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng 
đưa ra 4 biện pháp có liên quan đến sự tự ý 
thức của mỗi cán bộ đảng viên.   

Trước hết, mỗi cán bộ đảng viên cần 
giải quyết một cách rất rành mạch, rõ ràng 
trong nhận thức tư tưởng vấn đề phải “đặt 
lợi ích của cách mạng của Đảng, của dân 
lên trên hết, trước hết”. Điều này thể hiện 
tinh thần "trung với nước", "hiếu với dân", ý 
chí và quyết tâm cao cả dám hy sinh quên 
mình phấn đấu theo lẽ sống cao đẹp... 

Tiếp theo, Bác yêu cầu mỗi cán bộ đảng 
viên phải “kiên quyết quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi 
dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, 
tính tổ chức và tính kỷ luật”. Cán bộ đảng 
viên phải có thái độ kiên quyết rõ ràng để 
quét sạch chủ nghĩa cá nhân, không được 
có thái độ “lừng chừng”.  

Biện pháp thứ ba đó là cán bộ đảng viên 
phải “đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần 
chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền 
làm chủ tập thể của nhân dân”. Nghĩa là 
phải nắm được “dân tình”; hiểu thấu “dân 
tâm”; có điều kiện để cải thiện dân sinh và 
nâng cao dân trí.  

Biện pháp cuối cùng, Bác yêu cầu cán 
bộ đảng viên phải ra sức học tập, nâng cao 
trình độ hiểu biết để ra sức phục vụ tốt hơn 
cho Đảng, cho cách mạng.  

Rõ ràng chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn 
trái với đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư. Nó đang cản trở việc 
phát huy sức mạnh toàn dân tộc để thực 
hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng dân chủ văn minh. Do vậy, phải 
đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa 
cá nhân, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá 
nhân, rèn luyện thấm nhuần và nâng cao 
đạo đức cách mạng. Tính logic, chất cách 
mạng, sức chiến đấu và giá trị thực tiễn của 
bài báo “Nâng cao đạo đức cách mạng quét 
sạch chủ nghía cá nhân” là như vậy.  

ThS. Vũ Thị Kim Yến  

* Phòng Tư liệu, Khu Di tích Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch 

Theo http://vietnamnet.vn 
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CHUYEÄN VEÀ NHÖÕNG NGÖÔØI THAÙP TUØNG BAÙC HOÀ VEÀ NÖÔÙC NAÊM XÖACHUYEÄN VEÀ NHÖÕNG NGÖÔØI THAÙP TUØNG BAÙC HOÀ VEÀ NÖÔÙC NAÊM XÖACHUYEÄN VEÀ NHÖÕNG NGÖÔØI THAÙP TUØNG BAÙC HOÀ VEÀ NÖÔÙC NAÊM XÖACHUYEÄN VEÀ NHÖÕNG NGÖÔØI THAÙP TUØNG BAÙC HOÀ VEÀ NÖÔÙC NAÊM XÖA    
hững ngày đầu xuân Ất Mùi – 2015, 
xin trở lại Pác Bó, trở lại cột mốc 108 

nhớ về những ngày đầu Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về nước với những hiện thực lịch sử 
sống động và cả những giai thoại có xuất 
xứ từ… hiện thực để suy ngẫm, chiêm 
nghiệm. 

Mùa xuân năm 1941, ngày mùng 2 Tết 
Tân Tỵ “Trắng rừng biên giới nở hoa mơ”, 
sau “ba mươi năm ấy chân không nghỉ”, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh 
cùng các đồng chí của mình đặt bước 
chân đầu tiên lên đất mẹ tại cột mốc 108 
(thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, 
tỉnh Cao Bằng) xây dựng căn cứ địa cách 
mạng tại Pác Bó, tiến tới tổng khởi nghĩa 
tháng Tám, năm 1945 thắng lợi, lập nên 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Cùng về với Bác Hồ ngày ấy có 5 
người: Phùng Chí Kiên, Lê Quảng Ba, 
Thế An, Hoàng Văn Lộc, Đặng Văn Cáp 
(xếp thứ tự theo bức tranh sơn dầu của 
họa sỹ Trịnh Phòng). Lịch sử ghi lại về họ 
có phần chưa đầy đủ. Bởi vậy trong bài 
viết này tôi xin “kể” về 5 người ấy qua 
những tư liệu, những kết quả khảo sát 
thực địa trong hành trình nghiên cứu VỀ 
NGUỒN của tôi. 

Phùng Chí Kiên (người vác súng, đội 
mũ mềm, vai khoác túi vải, bên phải Bác 
Hồ). Ông tên thật là Nguyễn Vĩ, sinh năm 
1901, tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. 
Năm 1925, sang Quảng Châu, Trung 
Quốc dự lớp huấn luyện cách mạng (đầu 
tiên) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ 
chức. Ông đã tốt nghiệp trường quân sự 
Hoàng Phố. Năm 1931, sang Liên Xô theo 
học tại trường Đại học Phương Đông của 
Quốc tế cộng sản. Năm 1935, tham gia 
Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản 
Đông Dương, được bầu vào Ban Thường 
vụ Trung ương, phụ trách công tác Đảng 
ở hải ngoại. Năm 1940, cùng Bác Hồ từ 
Vân Nam về Tịnh Tây (Quảng Tây) tham 
gia giảng dạy lớp huấn luyện cho 40 cán 
bộ tỉnh Cao Bằng tại làng Nặm Quang 
(Trung Quốc). Tại Hội nghị lần thứ tám 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 

họp tại Khuổi Nặm (Pác Bó), ông được 
bầu làm Ủy viên trung ương Đảng, được 
cử về khu căn cứ Bắc Sơn lãnh đạo Cứu 
quốc quân. Trong trận đánh tại Khau Pàn 
(thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn), 
địch xiết chặt vòng vây, Phùng Chí Kiên đi 
sau chốt chặn cho đồng đội. Kẻ địch bắt, 
hèn hạ chặt đầu ông bêu ở đầu cầu Ngân 
Sơn. Năm 2003, ông được Chính phủ ra 
quyết định truy phong là cán bộ quân đội 
cấp tướng. 

Lê Quảng Ba (người đứng sau Bác 
Hồ, vai khoác bao gạo). Ông tên thật là 
Đàm Văn Mông, sinh năm 1915 tại huyện 
Hà Quảng, tỉnh Cao bằng, tham gia cách 
mạng từ năm 1931. Năm 1940, hoạt động 
tại huyện Tịnh Tây (Trung Quốc). Ông có 
công lớn đưa 40 cán bộ Cao Bằng đang 
“nương nhờ” Trương Bội Công – viên 
tướng của Tưởng Giới Thạch ở Tịnh Tây 
về làng Nặm Quang dự lớp huấn luyện do 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức. Về nước 
cùng Bác Hồ ngày 28/1/1941, ông là 
người tổ chức bảo vệ, lo hậu cần cho Bác 
và các đồng chí cán bộ cách mạng. Đặc 
biệt trong thời gian diễn ra Hội nghị lần 
thứ tám Trung ương Đảng Cộng sản Việt 
Nam ông đã tổ chức bảo vệ tuyệt đối an 
toàn, góp phần vào thắng lợi to lớn của 
hội nghị. Từ sau ngày cách mạng thành 
công (1945), ông vào Quân đội lần lượt 
đảm trách những chức vụ quan trọng như: 
Chỉ huy trưởng chiến dịch Thập vạn đại 
sơn, giúp Trung Quốc giải phóng vùng 
Đông Bắc, Tư lệnh trưởng Quân khu Việt 
Bắc (1949). Năm 1958, ông được phong 
hàm thiếu tướng, đồng thời đảm nhiệm 
nhiều chức vụ quan trọng khác. 

Đào Thế An (người cầm gậy, đeo ba lô 
sau lưng). Đây là “nhân vật” có nhiều “bí 
ẩn”. Sách vở ghi chép về ông rất hiếm hoi. 
Chỉ ghi tên là Thế An (không ghi họ) nên 
nhiều người nhầm với Hoàng Thế Hậu, 
quê Đào Ngạn, Hà Quảng, một trong 34 
chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải 
phóng quân. Tôi không tin điều đó nên cất 
công đi tìm! “Đầu mối” đầu tiên là từ cuốn 
hồi ký của bà Nông Thị Trưng, cháu gái 

N 
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nuôi của Bác Hồ, cùng Thế An ở trong đội 
du kích Pác Bó: “Đến tối thứ tư, tôi được 
tin báo có đồng chí Quốc Vân và đồng chí 
Thế An (là em một phó lý Đoạt) đến gặp 
tôi. Tôi kể tình hình cho hai đồng chí nghe 
cả việc chung và sự rình mò của bọn tay 
sai” (“Những ngày sống cùng Bác” – Sở 
Văn hóa Thông tin Cao Bằng xuất bản 
năm 1990 – trang 28). Giám đốc Bảo tàng 
tỉnh Cao Bằng cung cấp cho tôi một bản 
sao lý lịch Đảng viên. Người Đảng viên 
trong bản lí lịch đó có tên là Đào Mạnh Vi, 
sinh ngày 19/8/1916, tại Cốc Xâu, Sóc 
Giang, Hà Quảng, bí danh là Xô Liên. Xin 
trích: “Năm 1940, bí mật đi sang Tầu, hoạt 
động bí mật ở Tầu, cùng các đồng chí về 
nước hoạt động trong nước. Năm 1942 
vào đội du kịch bảo vệ cơ quan Hồ Chủ 
tịch. Năm 1946, tham gia bộ đội Nam tiến, 
chiến đấu ở Trung bộ và Nam bộ. Năm 
1950 là Huyện đội trưởng huyện Trấn 
Biên”. Năm 1951 ông mất ở quê nhà lúc 
35 tuổi. Theo bản lý lịch thì Đào Mạnh Vi 
có thể là Đào Thế An, nhưng trong lý lịch 
không thấy ghi bí danh là Thế An mà chỉ 
ghi là Xô Liên. Tôi lên khu di tích quốc gia 
đặc biệt Pác Bó tìm hiểu, được anh Nông 
Tiến Thành, cán bộ khu di tích đưa tôi về 
Cốc Xâu, đến nhà anh Đào Trường Thọ 
(sinh năm 1972), nơi thờ cúng Thế An. Tôi 
hỏi Đào Trường Thọ có biết phó lý Đoạt 
không? Anh Thọ trả lời “đó là ông ngoại 
tôi. Ông còn có tên là Đào Xuân Phục là 
anh trai Đào Mạnh Vi tức Thế An”. Sau đó 
Đào Trường Thọ đưa cho tôi xem tấm 
Bằng huân chương kháng chiến mà gia 
đình đang lưu giữ, chữ đã mờ, nhưng tên 
người được tặng huân chương còn rõ: 
Chủ tịch nước tặng huân chương kháng 
chiến cho đồng chí Đào Mạnh Vi – tức 
Thế An. Đó là bằng chứng quan trọng 
nhất khẳng định Đào Thế An tức Đào 
Mạnh Vi. Có thể Thế An mất sớm nên tên 
tuổi, thành tích không nổi, bị chìm đi. 

Hoàng Văn Lộc (người đội mũ mềm, 
vai gánh hành lý). Hồi ký ghi ông là người 
lo cơm nước và bảo vệ Bác Hồ ở Pác Bó. 
Kháng chiến chống Pháp, ông về An toàn 
khu Thái Nguyên tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ 
Bác Hồ. Giám đốc An toàn khu Thái 
Nguyên – nghệ sỹ nhiếp ảnh Đồng Khắc 

Thọ đã có bài viết kỹ về ông Hoàng Văn 
Lộc (mà bảo tàng Hồ Chí Minh ghi là 
Phạm Văn Lộc?!) đăng trên báo Tiền 
Phong số ngày 2/9 và 3/9/214. Xin tóm 
tắt: “Năm 1928, Nguyễn Ái Quốc đến Thái 
Lan lấy tên là Thầu Chín đã chọn Nguyễn 
Văn Ty (sinh năm 1900 tại huyện Quảng 
Ninh, tỉnh Quảng Bình) đặt tên là Phạm 
Văn Lộc làm bảo vệ. Tháng 5/1940, Phạm 
Văn Lộc gặp lại lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
tại Côn Minh rồi cùng Người về nước, 
tham gia bảo vệ Bác Hồ ở Pác Bó. Sau 
ngày toàn quốc kháng chiến, Phạm Văn 
Lộc trở về Khuôn Tát, dưới chân núi 
Hồng, ông vị sốt rét sác tính, bị bệnh 
đường ruột mất ngày 3/6/1948. Vào ngày 
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1949) các chiến sĩ bảo vệ, giúp việc 
tặng Bác Hồ bó hoa rừng. Người rơm rớm 
nước mắt bảo: “Mang hoa ra đặt trên mộ 
chú Lộc, trong lúc khó khăn, gian khổ làm 
việc không chút nề hà, đến lúc nước nhà 
độc lập cũng không mảy may đòi hưởng 
thụ. Đó là phẩm chất của Phạm Văn Lộc”. 

Đặng Văn Cáp (người đi sau cùng). 
Ông tên thật là Đặng Văn Linh sinh năm 
1894 tại Can Lộc, Hà Tĩnh. Xuất thân 
trong một gia đình nho học yêu nước, 
nhiều đời làm nghề bốc thuốc, chữa bệnh, 
cứu người. Năm 1925, ông sáng Thái 
Lan, cuối năm 1928 ông gặp Thầu Chín 
(lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc), được Người tin 
tưởng, hướng theo con đường hoạt động 
cách mạng. Tháng 5/1940, Đặng Văn Cáp 
gặp lại lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở Vân 
Nam rồi theo người về nước. Ở Pác Bó 
ông được giao nhiệm vụ in tài liệu và giao 
dịch, vận động bà con địa phương giúp đỡ 
lương thực. Cách mạng tháng Tám thành 
công, ông về Hà Nội chăm sóc sức khỏe 
cho Bác Hồ. Năm 1951, ông phụ trách 
trường thiếu sinh quân Việt Nam tại Quế 
Lâm ( Trung Quốc). Năm 1957, về nước 
làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Năm 1960, 
chuyển sang làm Chủ tịch Hội Y học Dân 
tộc Việt Nam. Ông là đại biểu Quốc hội 
khóa II, khóa III. Ông mất năm 1984, 
hưởng thọ 90 tuổi. 

Hoàng Quảng Uyên 

Tiền Phong Xuân 2015 
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ÑAÛNG COÄNG SAÛN VIEÄT NAM RA ÑÔØI NHÖ THEÁ NAØO? 

ảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 
3/2/1930 là sự kiện lịch sử cực kỳ trọng 

đại, một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong 
lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một 
mốc son chói lọi trên con đường phát triển 
của dân tộc ta.  

Bối cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu 
thế kỷ XX 

Chủ nghĩa tư bản chuyển từ tự do cạnh 
tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các 
nước tư bản đế quốc vừa tăng cường bóc lột 
nhân dân lao động trong nước vừa xâm lược 
và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự 
thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm cho đời 
sống nhân dân lao động các nước trở nên 
cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc 
địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay 
gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 
diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa. 

 
Tác phẩm khắc đá "Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 
đồng chí lãnh đạo Đảng quyết định mở chiến dịch 
Điện Biên Phủ". Ảnh: Minh Hải-TTXVN 

Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười 
Nga năm 1917, chủ nghĩa Mác - Lênin từ lý 
luận đã trở thành hiện thực, mở ra một thời 
đại mới - thời đại cách mạng chống đế quốc, 
thời đại giải phóng dân tộc. Cách mạng Tháng 
Mười Nga đã nêu tấm gương sáng trong việc 
giải phóng các dân tộc bị áp bức. 

Sự ra đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế 
III) vào tháng 3/1919 đã thúc đẩy sự phát triển 
mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản 
có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ 

nghĩa Mác - Lênin và thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam. 

Bối cảnh trong nước 

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn 
công xâm lược và từng bước thiết lập bộ máy 
thống trị ở Việt Nam, biến một quốc gia phong 
kiến thành thuộc địa nửa phong kiến. 

Về chính trị, thực dân Pháp áp đặt chính 
sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối 
nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến 
nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành ba xứ: Bắc 
Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ 
một chế độ cai trị riêng. Thực dân Pháp câu 
kết với giai cấp địa chủ để bóc lột kinh tế và 
áp bức chính trị đối với nhân dân Việt Nam. 

Về kinh tế, thực dân Pháp thực hiện chính 
sách bóc lột, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn 
điền; đầu tư khai thác tài nguyên; xây dựng 
một số cơ sở công nghiệp, hệ thống đường 
giao thông, bến cảng phục vụ chính sách khai 
thác thuộc địa. 

Về văn hóa, thực dân Pháp thi hành triệt 
để chính sách văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự 
ti, khuyến khích các hoạt động mê tín dị đoan. 
Mọi hoạt động yêu nước của nhân dân ta đều 
bị cấm đoán. Chúng tìm mọi cách bưng bít và 
ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hóa tiến 
bộ trên thế giới vào Việt Nam và thi hành 
chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. 

Dưới tác động của chính sách cai trị và 
chính sách kinh tế, văn hóa, giáo dục thực 
dân, xã hội Việt Nam đã diễn ra quá trình 
phân hóa sâu sắc. Giai cấp địa chủ câu kết 
với thực dân Pháp tăng cường bóc lột, áp bức 
nông dân. Tuy nhiên, trong nội bộ địa chủ Việt 
Nam lúc này có sự phân hóa. Một bộ phận địa 
chủ có lòng yêu nước, căm ghét chế độ thực 
dân đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới 
các hình thức và mức độ khác nhau.  

Giai cấp nông dân là lực lượng đông đảo 
nhất trong xã hội Việt Nam, bị thực dân và 
phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề. Tình 
cảnh bần cùng khốn khổ của giai cấp nông 
dân Việt Nam đã làm tăng thêm lòng căm thù 
đế quốc và phong kiến tay sai, tăng thêm ý 
chí cách mạng của họ trong cuộc đấu tranh 
giành lại ruộng đất và quyền sống tự do.  

II. 85 MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG 

Đ 
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Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời từ 
cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực 
dân Pháp, đa số xuất thân từ giai cấp nông 
dân, có quan hệ trực tiếp và chặt chẽ với giai 
cấp nông dân, bị đế quốc, phong kiến áp bức 
bóc lột. Giai cấp tư sản Việt Nam bị tư sản 
Pháp và tư sản người Hoa cạnh tranh chèn 
ép, do đó thế lực kinh tế và địa vị chính trị nhỏ 
bé và yếu ớt, có tinh thần dân tộc và yêu 
nước ở mức độ nhất định. Tầng lớp tiểu tư 
sản Việt Nam bao gồm học sinh, trí thức, 
những người làm nghề tự do… đời sống bấp 
bênh, dễ bị phá sản trở thành người vô sản, 
có lòng yêu nước, căm thù đế quốc, thực dân, 
có khả năng tiếp thu những tư tưởng tiến bộ 
từ bên ngoài truyền vào. 

Các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt 
Nam lúc này đều mang thân phận người dân 
mất nước và ở những mức độ khác nhau, đều 
bị thực dân áp bức, bóc lột. Vì vậy, trong xã 
hội Việt Nam, ngoài mâu thuẫn cơ bản giữa 
nhân dân, chủ yếu là nông dân với giai cấp 
địa chủ và phong kiến, đã nảy sinh mâu thuẫn 
vừa cơ bản vừa chủ yếu và ngày càng gay 
gắt trong đời sống dân tộc, đó là mâu thuẫn 
giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực 
dân Pháp xâm lược. Tính chất của xã hội Việt 
Nam là xã hội thuộc địa nửa phong kiến đang 
đặt ra hai yêu cầu: Một là, phải đánh đuổi 
thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập cho 
dân tộc, tự do cho nhân dân; Hai là, xóa bỏ 
chế độ phong kiến, giành quyền dân chủ cho 

nhân dân, chủ yếu là ruộng đất cho nông dân. 
Trong đó, chống đế quốc, giải phóng dân tộc 
là nhiệm vụ hàng đầu. 

Trước những yêu cầu đó, các phong trào 
yêu nước của nhân dân ta chống thực dân 
Pháp diễn ra liên tục và sôi nổi nhưng đều 
không mang lại kết quả. Phong trào Cần 
Vương - phong trào yêu nước theo ý thức hệ 
phong kiến, do giai cấp phong kiến lãnh đạo 
đã chấm dứt ở cuối thế kỷ XIX với cuộc khởi 
nghĩa của Phan Đình Phùng (năm 1896). 
Sang đầu thế kỷ XX, khuynh hướng này 
không còn là khuynh hướng tiêu biểu nữa. 
Phong trào nông dân, tiêu biểu là cuộc khởi 
nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dài 
mấy chục năm cũng thất bại vào năm 1913. 
Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân 
chủ tư sản do các cụ Phan Bội Châu, Phan 
Chu Trinh lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Cuộc 
khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh 
đạo cũng bị thất bại. 

Các phong trào yêu nước từ cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX là sự tiếp nối truyền thống 
yêu nước, bất khuất của dân tộc ta được hun 
đúc qua hàng ngàn năm lịch sử. Nhưng do 
thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực 
lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần 
lượt thất bại. Cách mạng Việt Nam chìm trong 
cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu 
nước. 

(Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương) 

 _____________________________________ 

Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác: 

NHÖÕNG MOÁC SON CUÛA ÑAÛNG 
ừ ngày thành lập (3/2/1930) đến nay, 
Đảng Cộng sản Việt Nam đã 11 lần tổ 

chức Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi Đại hội 
đánh dấu một bước chuyển mới của cách 
mạng Việt Nam, đồng thời cũng là những mốc 
son của Đảng qua từng thời kỳ lịch sử. 

 Hội nghị thành lập Đảng 

Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản ở 
Việt Nam (Đông Dương Cộng sản Đảng, An 
Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản 
Liên đoàn) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc từ ngày 3 đến 7/2/1930 tại Cửu Long, 
gần Hương Cảng (Trung Quốc) mang tầm vóc 
lịch sử của Đại hội thành lập Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

 
Bức phù điêu thể hiện Hội nghị thành lập Đảng Cộng 
sản Việt Nam tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. 

T 
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Hội nghị thông qua Chánh cương vắn tắt, 
Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và 
Điều lệ vắn tắt của Đảng. Ngày 3/2/1930 trở 
thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 
Nam.  

Đó là một mốc lớn đánh dấu bước ngoặt 
trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, 
chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu 
nước kéo dài mấy chục năm, xác định con 
đường cách mạng duy nhất đúng để thực 
hiện mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con 
người.  

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam 
với Cương lĩnh, đường lối cách mạng đúng 
đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã 
trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

Tháng 10/1930, tại Hội nghị Ban chấp 
hành Trung ương lần thứ nhất, đồng chí Trần 
Phú được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. 

Đại hội I: Củng cố hệ thống tổ chức của 
Đảng 

Ngay sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo 
nhân dân ta thực hiện cao trào cách mạng 
1930 – 1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ 
Tĩnh. 

 
Xô Viết Nghệ - Tĩnh 1930 - 1931. Ảnh: Báo Nghệ An 

Từ ngày 28 đến 31/3/1935, Đại hội đại 
biểu lần thứ nhất của Đảng đã họp tại một địa 
điểm ở phố Quan Công, Ma Cao (Trung 
Quốc) nhằm xác định đường lối cho thời kỳ 
đấu tranh mới khi Đảng đã phục hồi sau các 
cuộc “khủng bố trắng” của thực dân Pháp. 

Tham dự Đại hội có 13 đại biểu đại diện 
cho 600 đảng viên. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung 
ương gồm 13 uỷ viên (9 uỷ viên chính thức và 
4 uỷ viên dự khuyết), đồng chí Lê Hồng 
Phong được bầu làm Tổng Bí thư. Ban Chấp 
hành Trung ương nhất trí cử đồng chí Nguyễn 

Ái Quốc là đại biểu của Đảng bên cạnh Quốc 
tế Cộng sản.  

Tháng 7/1936, đồng chí Hà Huy Tập được 
cử làm Tổng Bí thư. Tới tháng 3/1938, đồng 
chí Nguyễn Văn Cừ được cử làm Tổng Bí 
thư. Tháng 5/1941, đồng chí Trường Chinh 
được bầu làm Tổng Bí thư. 

Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng là 
một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu 
thắng lợi căn bản của cuộc đấu tranh giữ gìn 
và khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng từ 
Trung ương đến cơ sở, từ trong nước đến 
nước ngoài. 

Đại hội II: Đại hội kháng chiến 

Sau chiến thắng Thu – Đông năm 1947 và 
chiến dịch Biên giới năm 1950, thế và lực của 
ta trong kháng chiến chống Pháp phát triển 
vượt bậc. Để tiếp tục phát triển đường lối 
kháng chiến kiến quốc, Trung ương Đảng đã 
quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ II của Đảng. 

 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn tại Đại hội lần 
thứ II của Đảng - Ảnh tư liệu 

Đại hội họp tại xã Vinh Quang, huyện 
Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang từ ngày 11 đến 
ngày 19/2/1951. Về dự Đại hội có 158 đại 
biểu chính thức và 53 đại biểu dự khuyết thay 
mặt cho 766.349 đảng viên. 

Căn cứ vào sự phân tích cụ thể tình hình 
thế giới và trong nước, Báo cáo Chính trị nêu 
khẩu hiệu chính của ta là “Tiêu diệt thực dân 
Pháp xâm lược và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, 
giành thống nhất độc lập hoàn toàn, bảo vệ 
hoà bình thế giới”. 

Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung 
ương mới gồm 19 uỷ viên chính thức và 10 uỷ 
viên dự khuyết. Ban Chấp hành đã bầu Bộ 
Chính trị gồm 7 uỷ viên chính thức và 1 uỷ 
viên dự khuyết. Đồng chí Hồ Chí Minh được 
bầu là Chủ tịch Đảng (kiêm Tổng Bí thư từ 
tháng 10/1956). Đồng chí Trường Chinh là 
Tổng Bí thư (đến tháng 10/1956).  
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của 
Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá 
trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta. 
Đường lối do Đại hội vạch ra đã đáp ứng yêu 
cầu trước mắt của kháng chiến, yêu cầu lâu 
dài của cách mạng và thực sự là những đóng 
góp quý báu vào kho tàng lý luận cách mạng 
nước ta.  

Đại hội III: Xây dựng CNXH ở miền Bắc 
và đấu tranh thống nhất nước nhà 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của 
Đảng họp tại thủ đô Hà Nội từ ngày 5 đến 
ngày 10/9/1960. 525 đại biểu chính thức và 
51 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 50 
vạn đảng viên trong cả nước đã về dự Đại 
hội. 

 
Ảnh tư liệu 

Trong lời khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nêu rõ: "Ðại hội lần này là đại hội xây dựng 
CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình 
thống nhất nước nhà".  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung 
ương mới gồm 47 uỷ viên chính thức và 31 uỷ 
viên dự khuyết.  

Ban Chấp hành Trung ương bầu Bộ Chính 
trị gồm 11 uỷ viên chính thức và 2 uỷ viên dự 
khuyết. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu lại 
làm Chủ tịch Đảng và đồng chí Lê Duẩn được 
bầu lại làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng.  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của 
Đảng có một ý nghĩa rất trọng đại trong lịch 
sử cách mạng Việt Nam. Đường lối cách 
mạng do Đại hội vạch ra là ngọn đèn sáng 
ngời chiếu rọi con đường của nhân dân ta tiến 
tới chủ nghĩa xã hội, tiến tới thống nhất, độc 
lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Đại hội IV: Đại hội thống nhất Tổ quốc, 
đưa cả nước tiến lên con đường XHCN 

Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước 
ta bắt đầu một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hoà 

bình thống nhất độc lập và cả nước đi lên 
CNXH. 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV tại Thủ đô 
Hà Nội từ ngày 14 đến ngày 20/12/1976. 
1.008 đại biểu thay mặt hơn 1,55 triệu đảng 
viên trong cả nước dự Đại hội. 

 
Ảnh tư liệu 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung 
ương gồm 101 uỷ viên chính thức và 32 uỷ 
viên dự khuyết. Bộ Chính trị gồm có 14 uỷ 
viên chính thức và 3 uỷ viên dự khuyết. Đồng 
chí Lê Duẩn được bầu làm Tổng Bí thư.  

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của 
Đảng có ý nghĩa trọng đại, là đại hội toàn 
thắng của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước và 
mở đầu cho thời kỳ cả nước đi lên CNXH. 
Những nội dung cơ bản của Đại hội về xây 
dựng CNXH đã đánh dấu một bước phát triển 
của Đảng ta trong việc tiếp tục khẳng định con 
đường đi lên CNXH mà Đảng và Bác Hồ đã 
lựa chọn.  

Đại hội lần thứ V: Đại hội của sự 
nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc 
XHCN 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của 
Đảng họp từ ngày 27 đến ngày 31/3/1982 tại 
Thủ đô Hà Nội. 

 
Ảnh tư liệu 
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Tham dự Đại hội có 1.033 đại biểu thay 
mặt 1,727 triệu đảng viên hoạt động trong 
35.146 đảng bộ cơ sở.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng gồm 116 uỷ viên chính thức và 36 
uỷ viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung 
ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 13 uỷ viên 
chính thức và 2 uỷ viên dự khuyết. Đồng chí 
Lê Duẩn được bầu lại làm Tổng Bí thư.  

Ngày 14/7/1986, Ban Chấp hành Trung 
ương họp phiên đặc biệt. Đồng chí Trường 
Chinh được bầu giữ chức Tổng Bí thư thay 
đồng chí Lê Duẩn từ trần ngày 10/7/1986.  

Đại hội lần thứ V của Đảng là kết quả của 
một quá trình làm việc nghiêm túc, tập hợp ý 
kiến của toàn Đảng để đề ra nhiệm vụ, 
phương hướng… nhằm giải quyết những vấn 
đề gay gắt nóng bỏng đang đặt ra của cách 
mạng Việt Nam.  

Đại hội đánh dấu một bước chuyển biến 
mới về sự lãnh đạo của Đảng trên con đường 
đấu tranh “Tất cả vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, 
vì hạnh phúc của nhân dân”.  

Đại hội VI: Đại hội kế thừa và quyết tâm 
đổi mới, đoàn kết tiến lên 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của 
Đảng họp tại Hà Nội từ ngày 15 đến 
18/12/1986. 

 
Ảnh tư liệu 

Đại hội có sự tham dự của 1.129 đại biểu 
thay mặt cho gần 1,9 triệu đảng viên trong 
toàn Đảng. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khoá VI gồm 124 uỷ viên chính 
thức và 49 uỷ viên dự khuyết. Bộ Chính trị 
gồm 13 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự 
khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu 
làm Tổng Bí thư. Các đồng chí Trường Chinh, 
Phạm Văn Đồng, Lê Đức Thọ được giao trách 
nhiệm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng.  

Đại hội VI đã hoạch định đường lối đổi 
mới toàn diện, sâu sắc và triệt để, mở ra thời 
kỳ mới của sự nghiệp cách mạng nước ta trên 
con đường đi lên CNXH. 

Đại hội VII: Đại hội của trí tuệ, đổi mới, 
dân chủ, kỷ cương, đoàn kết 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của 
Đảng Cộng sản Việt Nam được tiến hành 
trong bối cảnh quốc tế và trong nước đang có 
những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, công 
cuộc đổi mới được Đảng ta đề ra từ Đại hội 
lần thứ VI (12/1986) bước đầu đã đạt được 
những thành tựu đáng kể, nhờ đó mà nước ta 
đã đứng vững và tiếp tục phát triển. 

 
Ảnh tư liệu 

Đại hội họp tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 24 
đến 27/6/1991 với 1.176 đại biểu đại diện cho 
2.155.022 đảng viên. 

Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội; Chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội đến năm 2000. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung 
ương (khoá VII) gồm 146 uỷ viên, bầu Bộ 
Chính trị gồm 13 uỷ viên. Đồng chí Đỗ Mười 
được bầu làm Tổng Bí thư. Các đồng chí 
Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Võ Chí 
Công là cố vấn Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng. 

Thành công của Đại hội đánh dấu bước 
trưởng thành mới của Đảng, cột mốc mới 
trong tiến trình cách mạng Việt Nam, khẳng 
định đổi mới toàn diện, đồng bộ, có nguyên 
tắc và có bước đi vững chắc là quá trình 
không thể đảo ngược. 

Đại hội VIII: Tiếp tục sự nghiệp đổi mới, 
đẩy mạnh CNH-HĐH vì mục tiêu dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh 

Đến năm 1996, công cuộc đổi mới đã tiến 
hành được 10 năm và đạt được nhiều thành 
tựu quan trọng về mọi mặt, tạo được nhiều 
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tiền đề cần thiết cho công cuộc công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước. 

 
Ảnh tư liệu 

Trong hoàn cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII Đảng Cộng sản Việt Nam 
diễn ra từ ngày 28/6 đến 1/7/1996, tại Hà Nội. 
Dự Đại hội có 1.198 đảng viên đại diện cho 
gần 2,13 triệu đảng viên trong cả nước.  

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá VIII bao gồm 170 uỷ viên. Đồng 
chí Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí thư. Các 
đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, 
Võ Chí Công làm Cố vấn Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng.  

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khoá VIII) đã bầu đồng chí Lê 
Khả Phiêu giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đại hội lần thứ VIII có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng, đánh dấu bước ngoặt chuyển đất 
nước ta sang thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá; vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn 
minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Đại hội IX: Trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, 
đổi mới 

Đại hội diễn ra trong bối cảnh loài người 
đã kết thúc thế kỷ XX và bước sang thế kỷ 
XXI, dân tộc ta đứng trước những thời cơ lớn 
đan xen với nhiều thách thức lớn. 

Đại hội họp tại Hà Nội từ ngày 19 đến 
22/4/2001, với sự tham gia của 1.168 đại 
biểu, đại diện cho 2.479.719 đảng viên trong 
toàn Đảng 

Đại hội IX đã thông qua Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010 và 
Phương hướng nhiệm vụ Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2001-2005. Đại hội 
cũng thông qua toàn văn Điều lệ Đảng bổ 
sung, sửa đổi.  

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung 
ương khoá IX gồm 150 uỷ viên. Hội nghị lần 
thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 
Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí, Ban Bí thư gồm 
9 đồng chí. Đồng chí Nông Đức Mạnh được 
bầu làm Tổng Bí thư.  

 
Ảnh tư liệu 

Đại hội IX của Đảng có ý nghĩa trọng đại 
mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội, 
vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới, thiên 
niên kỷ mới, thực hiện mục tiêu xây dựng một 
nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ, văn minh. 

Đại hội X: Trí tuệ, đổi mới, đoàn kết và 
phát triển bền vững 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời 
điểm lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng. 
Sự nghiệp đổi mới trên đất nước ta đã trải 
qua 20 năm. Toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta vừa kết thúc 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội IX của Đảng, cũng là 5 năm đầu 
tiên của thế kỷ XXI. 

 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng 

Đại hội họp từ ngày 18 đến ngày 
25/4/2006 tại Thủ đô Hà Nội. Dự Đại hội có 
1.176 đại biểu thay mặt cho hơn 3,1 triệu 
đảng viên.  
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của 
Đảng đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khoá X gồm 160 Uỷ viên chính thức và 
21 Uỷ viên dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã 
bầu Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí, Ban Bí thư 
Trung ương Đảng gồm 8 đồng chí. Đồng chí 
Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí 
thư.  

Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 chỉ rõ 
mục tiêu giai đoạn 2006-2010 là: Đẩy nhanh 
tốc độ tăng trưởng kinh tế, đạt được bước 
chuyển biến quan trọng về nâng cao hiệu quả 
và tính bền vững của sự phát triển, sớm đưa 
nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cải 
thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá và tinh 
thần của nhân dân. Tạo được nền tảng để 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và 
phát triển kinh tế tri thức, đưa nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại vào năm 2020. Giữ vững ổn định 
chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh 
thổ và an ninh quốc gia. Nâng cao vị thế của 
Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc 
tế. 

Thành công của Đại hội X của Đảng cổ vũ 
mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân 
ta tiến lên tranh thủ thời cơ, vượt qua thách 
thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và 
đồng bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh hơn 
và bền vững hơn. 

Đại hội XI: Dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh 

 

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Khóa 
XI. 

Đại hội XI của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ 
ngày 12 đến ngày 19/1/2011. Đại hội đã tổng 
kết lý luận và thực tiễn 20 năm thực hiện 
Cương lĩnh xây dựng đất nước thời ký quá độ 
lên CNXH, 10 năm thực hiện chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội (2001-2010). Đại hội tiếp 
tục xác định giữ vững bản chất và tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Đảng; phát huy sức mạnh 
toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc 
đổi mới, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh. 

Thu Hà 

http://baodientu.chinhphu.vn 

______________________________________ 

85 N AÊM, MOÄT CHA ËNG ÑÖÔØNG VEÛ VANG85 N AÊM, MOÄT CHA ËNG ÑÖÔØNG VEÛ VANG85 N AÊM, MOÄT CHA ËNG ÑÖÔØNG VEÛ VANG85 N AÊM, MOÄT CHA ËNG ÑÖÔØNG VEÛ VANG     

 

ách đây 85 năm đã diễn ra một sự kiện 
trọng đại đối với đời sống và vận mệnh 

của dân tộc Việt Nam. Đó là Hội nghị hợp 

nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam đã họp 
từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930 ở bán đảo Cửu 
Long, Hương Cảng (Trung Quốc). Kể từ thời 
điểm lịch sử này, Đông Dương Cộng sản 
Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng 
(11/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên 
đoàn (1/1/1930) hợp nhất thành một Đảng 
duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cuộc khủng hoảng về đường lối và sự bế 
tắc về con đường cách mạng đã được giải 
quyết với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt 
Nam chủ trương làm cách mạng vô sản, gắn 
cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng 
xã hội chủ nghĩa; gắn mục tiêu độc lập dân 
tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội; gắn cách 
mạng Việt Nam với cách mạng thế giới mà đội C 
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tiên phong là Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười Nga vĩ đại. 

Ngày 3/2/1930, dưới sự chỉ đạo của 
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), 
Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng đầu 
tiên của giai cấp vô sản Việt Nam, được 
thành lập. 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, nhân dân ta đã khởi nghĩa giành 
chính quyền, lập nên nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa, tiến hành thắng lợi các cuộc 
kháng chiến giành độc lập, tự do và thống 
nhất đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền 
thiêng liêng của Tổ Quốc và đang vững 
bước trên con đường xây dựng một nước 
Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân 
chủ, công bằng, văn minh. Trong ảnh: Chủ 
tịch Hồ chí Minh tại mặt trận Đông Khê 
trong Chiến dịch Biên giới. Ảnh: Tư liệu 
TTXVN. 

Sự lựa chọn con đường cách mạng đó là 
sự lựa chọn của chính lịch sử, đáp ứng 
nguyện vọng và lợi ích của đông đảo nhân 
dân Việt Nam. Nhờ vậy, Đảng Cộng sản Việt 
Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ 
thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Đó là thắng lợi của việc lãnh đạo Cách 
mạng tháng Tám thành công và bảo vệ chính 
quyền dân chủ nhân dân đầu tiên của Đông 
Nam Á còn hết sức non trẻ. Trong hoàn cảnh 
nền kinh tế - tài chính quốc gia kiệt quệ, giặc 
đói, giặc dốt hoành hành, lại thêm thù trong 
giặc ngoài quấy đảo với sức mạnh và ý đồ 
tưởng chừng có thể xóa bỏ trong chốc lát 
chính quyền cách mạng, nhưng với sự lãnh 
đạo sáng suốt và tài tình của Đảng ta, đứng 
đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, con 
thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua 
ghềnh thác, lướt sóng đi lên. 

Chiến thắng lẫy lừng của hai cuộc kháng 
chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, gian khổ, 
chiến đấu chống những thế lực thực dân đế 
quốc hung bạo, làm lên một “Điện Biên chấn 
động địa cầu”; “đánh cho Mỹ cút, đánh cho 
ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất 
đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và 
chủ nghĩa xã hội cho dân tộc Việt Nam. 

Đó là thành tựu vô cùng to lớn trong xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc, xây dựng Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân 
và vì dân, xây dựng nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền 
văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Việt 
Nam và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an 

ninh nhân dân vững chắc đủ sức bảo vệ toàn 
vẹn lãnh thổ và bình ổn đất nước. 

Những thành tựu quan trọng đầy ấn tượng 
của công cuộc đổi mới toàn diện đời sống đất 
nước. Trong điều kiện vô cùng khó khăn do 
sự bao vây cấm vận của chủ nghĩa đế quốc 
và sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa các 
nước Đông Âu và Liên Xô. Đất nước ta không 
những đứng vững mà còn phát triển, chính trị 
- xã hội ổn định, nền kinh tế thoát khỏi khủng 
hoảng và tiến bước vững chắc, đời sống nhân 
dân không ngừng được cải thiện. Thành quả 
của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực 
mới cho đất nước ta. 

Đó là thắng lợi to lớn trong các quan hệ 
đối ngoại, mở cửa và hội nhập quốc tế. Quan 
hệ quốc tế của nước ta ngày càng được mở 
rộng, nhất là quan hệ với các nước láng giềng 
và trong khu vực, các nước lớn và các trung 
tâm lớn của thế giới, các bạn bè truyền thống 
và các đối tác quan trọng.  

Nhất là những năm gần đây, với việc tham 
gia tích cực và có trách nhiệm từ các diễn 
đàn, tổ chức khu vực và quốc tế, trở thành 
thành viên của WTO, đảm đương tốt vai trò 
Ủy viên không thường trực Liên hợp quốc, 
xây dựng cộng đồng ASEAN..., vị trí của 
nước ta trên thế giới ngày càng được nâng 
cao, tạo môi trường thuận lợi cho công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng Việt Nam trong 85 năm qua là minh 
chứng hùng hồn về sức mạnh kỳ diệu của 
dân tộc ta. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự 
lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt 
Nam với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc 
lập tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo 
của nhân dân ta.  

Điều đó càng khẳng định sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách 
quan, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi 
thành công của cách mạng. Đảng ta là cội 
nguồn của sức mạnh dân tộc và Đảng đã kết 
hợp đúng đắn chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng 
Hồ Chí Minh với chủ nghĩa yêu nước, truyền 
thống quý báu của dân tộc, tiếp thu tinh hoa 
của nhân loại, biết quý trọng và phát huy sức 
mạnh toàn dân tộc, biết kết hợp sức mạnh 
dân tộc với sức mạnh thời đại để đưa đất 
nước vươn lên.     

THÔNG TIN TƯ LIỆU 

http://www.baotintuc.vn 
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SÖÙC MAÏNH CUÛA ÑAÛNG ÔÛ SÖÏ GAÉN BOÙ MAÄT THIEÁT VÔÙI NHAÂN DAÂN 

iềm tin là một trong những yếu tố cấu 
thành ý thức con người. Niềm tin cùng 

với tri thức tạo thành thế giới quan và góp 
phần quyết định hình thành nhân sinh quan. 
Trong đời sống chính trị, khi niềm tin chính trị 
được củng cố thì sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, 
góp phần quyết định mọi thắng lợi. Thời nhà 
Lý, nhà Trần, vua quan, tướng sĩ một lòng đã 
giành thắng lợi trước những kẻ thù xâm lược 
rất mạnh. Thời nhà Hồ, do mất niềm tin của 
nhân dân, nên dù có sức mạnh về kinh tế, 
quân sự, nhưng vẫn thất bại khi quân thù xâm 
lăng... 

 
Ngày 19-8-1945, hàng vạn người dân Thủ đô dự mít 
tinh tại Quảng trường Nhà hát lớn thành phố chào 
mừng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. (Ảnh: 
Tư liệu-TTXVN) 

Từ thực tiễn phong phú của cách mạng, 
Đảng ta đã rút ra những bài học kinh nghiệm 
lớn. Một trong những bài học đó là: Sự nghiệp 
cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm 
nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt 
động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và 
nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức 
mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với 
nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân 
dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường 
đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ 
xã hội chủ nghĩa và của Đảng. 

Cách đây gần 65 năm, trong bài báo “Cần 
tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh” đăng trên 
Báo Nhân Dân, số 23, ra ngày 2-9-1951, với 
bút danh “C.B”, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng 
thắn chỉ rõ, nguyên nhân của bệnh quan liêu 
mệnh lệnh của cán bộ, đảng viên do “xa nhân 
dân, sợ nhân dân, không tin cậy nhân dân, 
không hiểu biết nhân dân, không yêu thương 
nhân dân…”. Cũng trong bài báo, Người 
khẳng định, cách chữa bệnh quan liêu gồm có 
một nguyên tắc là: “Theo đúng đường lối 
nhân dân và 6 điều là: Đặt lợi ích nhân dân 

lên trên hết; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; 
việc gì cũng bàn với nhân dân, giải thích cho 
nhân dân hiểu rõ; có khuyết điểm thì thật thà 
tự phê bình trước nhân dân, và hoan nghênh 
nhân dân phê bình mình; sẵn sàng học hỏi 
nhân dân; tự mình phải làm gương mẫu cần 
kiệm liêm chính, để nhân dân noi theo”. 

Mới đây, trong bài phát biểu bế mạc Hội 
nghị Trung ương 10 (khóa XI), Tổng Bí thư 
Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, một trong 
những nhiệm vụ quan trọng hiện nay là củng 
cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà 
nước. 

Trong điều kiện kinh tế thị trường, niềm tin 
giữa con người với con người, niềm tin giữa 
nhân dân với Đảng, Nhà nước, giữa cá nhân 
với tổ chức... có những biểu hiện sa sút nhất 
định. Đặc biệt, trong mối quan hệ giữa nhân 
dân với Đảng, Nhà nước ở một số địa 
phương, trong một số thời điểm đã xuất hiện 
tình trạng nhân dân khiếu kiện, tố cáo vượt 
cấp kéo dài; vai trò của đảng viên, cán bộ 
trong việc định hướng dư luận, định hướng 
hoạt động của nhân dân chưa được phát huy. 
Cần thẳng thắn thừa nhận, trong bộ máy Nhà 
nước ta hiện nay có một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên chưa làm tròn trách nhiệm, 
thậm chí thờ ơ, thiếu trách nhiệm với nhân 
dân, chưa thực sự là công bộc của dân. Một 
bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
phai nhạt lý tưởng, cơ hội, thực dụng, chạy 
theo danh lợi, tiền tài; tình trạng cục bộ, lợi ích 
nhóm, vun vén cá nhân; tệ tham nhũng, lãng 
phí, tùy tiện, vô nguyên tắc..., làm giảm sút 
lòng tin của nhân dân vào bộ máy của Đảng, 
Nhà nước, làm mất uy tín, tổn hại danh dự 
của Đảng, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong 
của Đảng. 

Thời gian qua, các mạng thông tin xã hội 
có nhiều nội dung phản ánh trái chiều, lệch 
lạc, thiếu tính thống nhất trong định hướng 
xây dựng đất nước, thực hiện công cuộc đổi 
mới. Trong giới trẻ, việc phấn đấu vào Đảng 
có những biểu hiện cơ hội chủ nghĩa, thực 
dụng, mưu cầu lợi ích cá nhân. Điều đó cho 
thấy, niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, 
đảng viên, với Đảng, Nhà nước có những thời 
điểm, ở một số nơi bị giảm sút, thậm chí mất 
niềm tin. Nguyên nhân có nhiều, nhưng cơ 
bản là do trong đời sống đạo đức, nhiều 
chuẩn mực bị sa sút, nhất là “chữ Tín” bị xem 
nhẹ. Cùng với đó, âm mưu thủ đoạn “diễn 

N 
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biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tình 
trạng “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" đang 
diễn ra phức tạp trong đời sống xã hội. 

Mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà 
nước được thể hiện rõ nhất, thiết thực nhất, 
gần gũi nhất là việc giải quyết mối quan hệ 
giữa quyền lợi-nghĩa vụ, giữa nhân dân với 
cán bộ, đảng viên, với Đảng và các cấp chính 
quyền,  trên tinh thần “lấy dân làm gốc, gắn 
bó mật thiết với nhân dân”. Những quan điểm, 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
của Nhà nước được triển khai vào đời sống 
xã hội đáp ứng yêu cầu của nhân dân, đạt 
được hiệu quả hay không cũng phụ thuộc rất 
lớn vào năng lực, tâm huyết của đội ngũ cán 
bộ, đảng viên, của cấp ủy Đảng, chính quyền 
địa phương các cấp. Do vậy, củng cố niềm tin 
của nhân dân với Đảng, Nhà nước phải bắt 
đầu từ cơ sở, xuất phát từ thực tế ở cơ sở. 

Những năm qua, công tác xây dựng Đảng, 
củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân 
đối với Đảng được đặt ra trong nhiều nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp theo Cuộc vận 
động xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng ta 
ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7-11-
2006 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận 
động "Học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 
14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 
4 (khóa XI) ngày 16-1-2012 “Một số vấn đề 
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị 
quyết Trung ương 7 (khóa XI) ngày 3-6-2013 
về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình 
mới... 

Để củng cố niềm tin của nhân dân đối với 
Đảng, Nhà nước, cần thực hiện đồng bộ các 
giải pháp. Trước hết, Đảng, Nhà nước cần tập 
trung tâm huyết và trí tuệ lãnh đạo, điều hành 
xây dựng, phát triển đất nước với những nội 
dung cụ thể như: Tái cấu trúc nền kinh tế; 
chống tham nhũng; ưu tiên phát triển nông 
nghiệp, nông thôn; đổi mới giáo dục, y tế hiệu 
quả... để nhân dân thực sự an sinh, an tâm, 
an cư, an toàn... Đảng, Nhà nước và cấp ủy, 
chính quyền các cấp phải đặt niềm tin tuyệt 
đối vào nhân dân, dựa vào dân, trọng dân, 
gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm 
với dân. Mọi đường lối, chủ trương, chính 
sách phải xuất phát từ đời sống nhân dân, tôn 
trọng ý kiến góp ý để xây dựng quyết sách 
chính trị. Điều hết sức quan trọng là ở mọi lúc, 
mọi nơi, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình 

rèn luyện trở thành tấm gương sáng, thực sự 
“cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, phục 
vụ nhân dân, tổ chức, vì lợi ích chung của 
nhân dân, thực sự là công bộc của dân; tránh 
tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, vụ lợi, vun vén 
cá nhân; đặc biệt chú trọng phát hiện kịp thời, 
xử lý nghiêm minh tình trạng gây phiền hà, 
sách nhiễu nhân dân. 

Trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều 
hành, Đảng, Nhà nước ta không tránh khỏi 
những sai sót, khuyết điểm, thậm chí sai 
lầm... Nhân dân vẫn tin tưởng khi Đảng, Nhà 
nước khách quan, không né tránh, tự giác 
thừa nhận khuyết điểm và nghiêm túc sửa 
chữa, sửa sai. Những khuyết điểm, sai lầm 
của cán bộ, đảng viên, của Đảng, Nhà nước 
cần được công khai, thể hiện sự cầu thị nhận 
khuyết điểm, sửa chữa thì chắc chắn sẽ luôn 
nhận được sự đồng tình, tin tưởng của nhân 
dân. Đảng, Nhà nước cần tiếp tục thực hiện 
tốt việc xây dựng, sử dụng, tuyển chọn đội 
ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân 
dân; kiên quyết loại khỏi đội ngũ những cán 
bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, tham ô, 
tham nhũng… dưới sự giám sát, theo dõi của 
nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường 
niềm tin trong nhân dân vào Đảng và công tác 
cán bộ, để cán bộ, đảng viên thực sự là công 
bộc của dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ 
quốc, phục vụ nhân dân. 

Mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng 
viên phải quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt nhất 
lời căn dặn của Bác Hồ về sự gắn bó mật 
thiết của Đảng với nhân dân. Làm được điều 
đó không những góp phần ngăn chặn, đẩy lùi 
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán 
bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của Đảng…, theo tinh thần 
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây 
dựng Đảng, mà còn thiết thực củng cố niềm 
tin của nhân dân đối với Đảng, củng cố và 
phát huy nguồn sức mạnh nội lực to lớn của 
Đảng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 
trong thời kỳ mới. 

"Đảng viên thì phải dựa vào nhân dân 
mà xây dựng Đảng. Tức là: Hết lòng ra sức 
phụng sự nhân dân, tin tưởng vào lực 
lượng của nhân dân, học hỏi nhân dân, liên 
hệ chặt chẽ với nhân dân và không một 
phút nào xa rời nhân dân, cùng nhân dân 
kết thành một khối" - Hồ Chí Minh 

NGUYỄN TUYÊN SƠN-PHẠM THẠO ĐÀO 

Theo http://www.qdnd.vn 
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NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO VAØ SÖÙC CHIEÁN ÑAÁU CUÛA ÑAÛNGNAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO VAØ SÖÙC CHIEÁN ÑAÁU CUÛA ÑAÛNGNAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO VAØ SÖÙC CHIEÁN ÑAÁU CUÛA ÑAÛNGNAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC LAÕNH ÑAÏO VAØ SÖÙC CHIEÁN ÑAÁU CUÛA ÑAÛNG    
ọc viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 
đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc 

gia “85 năm Đảng Cộng sản Việt Nam phát 
triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - 
Lênin vào thực tiễn Việt Nam”. Đồng chí Lê 
Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư tham dự hội thảo. 

 
Đồng chí Lê Hồng Anh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN 

Tham luận tại hội thảo, Thường trực Ban 
Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ: Thực tế lịch sử 85 
năm qua khẳng định, với trí tuệ, bản lĩnh và 
nghị lực; bằng đường lối đúng đắn mang lại 
lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc; 
bằng sự hy sinh quên mình, phấn đấu không 
mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bằng 
một tổ chức mạnh mẽ, đoàn kết và mối liên hệ 
máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết 
lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ, Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt 
Nam giành được những thắng lợi to lớn, góp 
phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường 
quốc tế.  

Một trong những nhân tố đặc biệt quan 
trọng quyết định sự lớn mạnh và trưởng thành 
của Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 
phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa 
Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Thấm 
nhuần nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, 
từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản 
Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. Quá trình xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết 
Trung ương 3 (khóa VII), Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2) (khóa VIII), đặc biệt là Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XI), năng lực lãnh 
đạo và sức chiến đấu của Đảng từng bước 
được nâng lên; phương thức lãnh đạo của 
Đảng từng bước được đổi mới; vai trò lãnh 
đạo của Đảng được giữ vững; niềm tin của 
nhân dân với Đảng được củng cố; đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước 
trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt.  

Đồng chí Lê Hồng Anh chỉ rõ: Trong 
những năm sắp tới, tình hình thế giới, khu vực 
và trong nước có những thời cơ, thuận lợi 
nhưng cũng rất nhiều phức tạp, khó khăn, 
thách thức, đặt ra cho Đảng ta nhiều vấn đề 
cần phải giải quyết. Bối cảnh đó đòi hỏi Đảng 
phải nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 
đấu, giữ vững bản chất cách mạng, vững 
vàng về chính trị, tư tưởng; thống nhất cao về 
ý chí, hành động, siết chặt đội ngũ; thực sự 
trong sạch về đạo đức, lối sống; gắn bó máu 
thịt với nhân dân. Hơn bao giờ hết, công tác 
xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết 
định vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong 
của chế độ.  

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh 
nhấn mạnh: Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi 
mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, 
để xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp 
công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc, 
nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm 
quyền, Đảng ta cần thực hiện tốt 7 vấn đề: 
Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị; Tiếp 
tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận; Tiếp 
tục đổi mới công tác tổ chức và công tác cán 
bộ, nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới 
và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm 
tra, giám sát, kỷ luật Đảng; đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác dân vận, tăng cường mối 
quan hệ giữa Đảng với nhân dân; đẩy mạnh 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 
đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức 
cầm quyền của Đảng.  

Tiếp nối truyền thống lịch sử 85 năm vẻ 
vang của Đảng, bước vào thời kỳ mới, toàn 
thể cán bộ, đảng viên cần nỗ lực phấn đấu, 
kiên quyết đấu tranh chống suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiếp tục đẩy 
mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực 
hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
không ngừng xây dựng Đảng trong sạch, 
vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng, xứng đáng với sự 
tin cậy của nhân dân.  

Hương Thủy 

http://www.baotintuc.vn 

H 
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hân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập 
Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-

2-2015), đón Xuân Ất Mùi 2015, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn 
của TTXVN, chia sẻ về những thành quả đã 
đạt được, cũng như những việc còn băn 
khoăn, trăn trở, cần phải làm tốt hơn để 
đất nước phát triển nhanh, bền vững, để 
Đảng ta mãi trường tồn cùng dân tộc. Báo 
SGGP xin trân trọng giới thiệu cùng bạn 
đọc. 

 

- Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, trong bối 
cảnh nhiều khó khăn, thách thức, việc triển 
khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các 
nghị quyết của Trung ương đã mang lại những 
kết quả gì nổi bật, những chủ trương, chính 
sách nào đã thực sự đi vào cuộc sống, mang 
lại hiệu quả tích cực? 

 

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG: 
Nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ khóa XI đến nay, có 
thể thấy đất nước ta đã trải qua một giai đoạn 
nhiều khó khăn, thử thách. Kinh tế thế giới 
suy giảm kéo dài, tình hình chính trị - an ninh 

quốc tế diễn biến phức tạp, bất ổn, căng 
thẳng gia tăng ở nhiều nơi. Ở trong nước, 
tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi, nhưng 
chưa ổn định, năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. 
Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tệ 
nạn xã hội vẫn là mối quan tâm, lo ngại lớn 
của xã hội. Tình hình trên biển Đông diễn biến 
phức tạp đã tác động bất lợi đến công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta.  

Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện các lĩnh 
vực của đời sống xã hội.  

Năm 2014 đã ghi dấu những chuyển biến 
tích cực của nền kinh tế. Tổng sản phẩm 
trong nước (GDP) tăng 5,98%, vượt mục tiêu 
Quốc hội đề ra. Đà tăng trưởng được phục 
hồi trong hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt trên 150 
tỷ USD, tăng 13,6% so với năm trước, đầu tư 
trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, với tổng vốn 
đăng ký mới đạt khoảng 21 tỷ USD. Ngành du 
lịch đã đón gần 8 triệu lượt khách du lịch quốc 
tế, phục vụ 37,5 triệu lượt khách nội địa, tổng 
thu đạt 230.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ 
trước tới nay… 13/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội 
đã được hoàn thành và vượt mức đề ra.  

Thực hiện chủ trương chủ động, tích cực 
hội nhập quốc tế, lần đầu tiên Việt Nam đã 
tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của 
Liên hiệp quốc, đi đầu trong việc triển khai các 
biện pháp xây dựng Cộng đồng ASEAN, kết 
thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do 
với Hàn Quốc, Liên minh Hải quan Nga - 
Belarus - Kazakhstan, đưa quan hệ giữa Việt 
Nam với các đối tác quan trọng đi vào chiều 
sâu, khẳng định vai trò, vị thế mới của Việt 
Nam tại các diễn đàn quốc tế, khu vực… 
Trước những diễn biến mới, phức tạp trên 
biển Đông, chúng ta đã xử lý kịp thời, đúng 
đắn, bằng mọi biện pháp khôn khéo, tỉnh táo, 
trên cơ sở luật pháp quốc tế, vừa bảo vệ 
vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ 
quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn 
định để phát triển đất nước, được cộng đồng 
quốc tế ủng hộ, đánh giá cao.  

Năm qua là năm đầu tiên triển khai thi 
hành Hiến pháp năm 2013, một số lượng lớn 
các đạo luật đã được xây dựng, ban hành. Tại 
các kỳ họp thứ 7 và 8 của Quốc hội khoá XIII, 
Quốc hội đã thảo luận, xem xét thông qua 29 

N 
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dự án luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu 
28 dự án luật. Đây là các văn bản pháp luật 
quan trọng nhằm cụ thể hoá những chủ 
trương, quan điểm mới của Đảng ta về thể 
chế kinh tế, tổ chức bộ máy nhà nước, cải 
cách hành chính - tư pháp, bảo đảm quyền 
con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân… để tinh thần, nội dung Hiến pháp 
nhanh chóng thấm sâu vào đời sống xã hội. 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị tiếp tục được tăng cường, gắn với 
đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. 
Không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội 
không ngừng được phát huy. Những thành 
quả đó đã tạo đà cho đất nước ta, dân tộc ta 
bước sang năm 2015 với một khí thế mới, 
xung lực mới.  

- Đi nhiều nơi, khảo sát thực tế tại 
nhiều cơ sở, Tổng Bí thư còn điều gì băn 
khoăn trăn trở, mong muốn làm tốt hơn, 
tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực tế 
cuộc sống?  

Sau gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi 
mới, những thành quả đạt được rất to lớn, 
đáng tự hào, nhưng băn khoăn, trăn trở cũng 
không ít. Đi nhiều nơi, đến với bà con ở cơ 
sở, điều day dứt nhất là đời sống của bà con 
còn khó khăn, nhất là ở miền núi, vùng sâu, 
vùng xa tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao. 
Đảng ta đã xác định rõ: Cùng với phát triển 
kinh tế, phải luôn chăm lo thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội. Mọi chủ trương của 
Đảng, chính sách của Nhà nước ta đều phải 
hướng tới mục tiêu cuối cùng là vì nhân dân, 
để đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn, 
sung túc hơn. Sắp tới, công tác xóa đói, giảm 
nghèo cần được chú trọng làm tốt hơn, hiệu 
quả hơn, để mọi người dân đều được hưởng 
lợi từ quá trình phát triển.  

Hay những vấn đề mới nảy sinh trong quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần phải 
được giải quyết thấu đáo, như: Vấn đề đào 
tạo nghề, chuyển đổi nghề cho nông dân ở 
những nơi chuyển đổi đất nông nghiệp để 
hình thành, phát triển các khu công nghiệp. Ở 
Hà Tĩnh, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp hiện 
vẫn còn 80%, trong khi nông, lâm nghiệp chỉ 
chiếm 18% trong cơ cấu kinh tế, do vậy 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế phải đồng bộ với 
chuyển đổi cơ cấu lao động. Những nơi có 
tiềm năng lớn về phát triển du lịch như Quảng 
Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Huế, Nha Trang, 
Phú Quốc... thì phải làm sao tránh được xung 
đột giữa phát triển du lịch với phát triển công 

nghiệp cùng với phát triển công nghiệp, nông 
nghiệp, phải hết sức chú trọng bảo vệ môi 
trường sinh thái...  

Trong điều kiện kinh tế thị trường, mở cửa 
hội nhập ngày càng sâu rộng, văn hóa nước 
ngoài du nhập ngày càng nhiều là điều không 
tránh khỏi, song cần hết sức chú ý giữ gìn 
bản sắc văn hóa dân tộc. Sự suy thoái về tư 
tưởng đạo đức, lối sống chính là một trong 
những nguyên nhân của tình trạng gia tăng 
các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Rồi việc 
chăm lo phát triển giống nòi, nâng cao thể 
chất, tâm hồn, trí tuệ con người Việt Nam... 
Do vậy, để đất nước phát triển nhanh và bền 
vững, cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa 
tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.  

- Ngay từ khi ra đời, Nghị quyết Trung 
ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã được 
đại bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân 
hết sức quan tâm, đồng tình hưởng ứng. 
Vậy trên thực tế, việc triển khai Nghị quyết 
này có mang lại kết quả như mong muốn, 
thưa Tổng Bí thư?  

Đến nay vừa tròn 3 năm kể từ ngày ban 
hành, có thể thấy Nghị quyết Trung ương 4 
khóa XI về xây dựng Đảng đã đi vào cuộc 
sống. Cả 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết đề 
ra đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong 
toàn Đảng, tạo chuyển biến rõ nét. Việc kiểm 
điểm tự phê bình và phê bình đã trở thành 
việc làm thường xuyên, gắn với sinh hoạt của 
từng tổ chức đảng từ cơ sở đến Trung ương, 
qua đó giúp mỗi tổ chức đảng và cán bộ, 
đảng viên tự nhìn nhận, soi xét lại mình, tự 
điều chỉnh suy nghĩ, hành động của bản thân, 
có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn 
chặn những sai phạm, tiêu cực. Nhưng không 
phải chỉ có kiểm điểm phê bình, Nghị quyết 
Trung ương 4 đề cập toàn diện những vấn đề 
xây dựng Đảng về tư tưởng, về tổ chức, về 
con người, bao gồm 3 nội dung, 4 nhóm giải 
pháp. Lấy phiếu tín nhiệm, xây dựng quy 
hoạch cán bộ cấp chiến lược, hoàn thiện các 
cơ chế, chính sách, rồi tập trung đẩy mạnh 
công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí, tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra, khởi tố, điều tra, truy tố, đưa một số vụ án 
tham nhũng lớn ra xét xử... chính là thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 4.  

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị 
và của toàn dân, công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí được triển khai khá đồng bộ 
và đã có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, 
đây là cuộc đấu tranh cực kỳ khó khăn, phức 
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tạp liên quan đến lợi ích, đụng chạm đến 
những người có chức, có quyền, đòi hỏi phải 
kiên trì, bền bỉ, quyết liệt, không thể nóng vội. 
Trong thời gian tới, công tác phòng, chống 
tham nhũng, lãng phí cần được tiếp tục đẩy 
mạnh, không phải bằng lời nói, hô hào chung 
chung, mà phải bằng những việc làm cụ thể, 
thiết thực. Đó là phải xây dựng cho được một 
cơ chế phòng ngừa để không thể tham 
nhũng, một cơ chế trừng trị, răn đe để không 
dám tham nhũng và một cơ chế bảo đảm để 
không cần tham nhũng. Đồng thời, phải tăng 
cường biện pháp tuyên truyền giáo dục để 
nâng cao đạo đức, xây dựng liêm chính, giáo 
dục tinh thần biết trọng liêm sỉ, danh dự mở 
rộng phạm vi tham gia của công chúng và 
phát huy vai trò của báo chí, công luận trong 
công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 
Khi đã xảy ra tham nhũng thì phải xử lý kiên 
quyết, xử lý thật nghiêm, đúng quy định của 
luật pháp, không có vùng cấm, không có 
ngoại lệ...  

Bất kỳ đường lối, chủ trương nào của 
Đảng muốn được thực hiện thành công, thì 
trước hết mỗi cán bộ, đảng viên phải gương 
mẫu đi đầu. Nghị quyết Trung ương 4 lại là 
nghị quyết về việc xây dựng, chỉnh đốn chính 
bản thân Đảng, nên không ai khác mà mỗi 
cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, với sự 
đồng lòng ủng hộ của nhân dân, phải quyết 
tâm thực hiện cho được các mục tiêu, giải 
pháp mà Nghị quyết đã đề ra, kiên trì, kiên 
quyết, bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm của 
người đảng viên cộng sản. Trong đấu tranh 
cách mạng, lưỡi lê, họng súng của quân thù 
đã không lung lạc được tinh thần, nhuệ khí 
của người cộng sản. Ngày nay, công cuộc đổi 
mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi mỗi 
cán bộ, đảng viên càng phải giữ vững và phát 
huy phẩm chất, đạo đức cách mạng của 
người cộng sản. Đảng ta đã xác định: Xây 
dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó 
yếu tố con người là quyết định, công tác cán 
bộ là then chốt của then chốt. Cán bộ, đảng 
viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý 
phải gương mẫu đi đầu, nói đi đôi với làm, nói 
ít làm nhiều, có hiệu quả cụ thể thì dân mới tin 
cán bộ có tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, 
đạo đức lối sống trong sạch, mới có thể thành 
công được. Trong suốt 85 năm qua, lịch sử 
đã chứng minh vai trò to lớn và sứ mệnh lịch 
sử trọng đại của Đảng ta. Càng tự hào về 
Đảng, chúng ta càng phải chăm lo công tác 
xây dựng Đảng, để Đảng ta ngày càng trong 
sạch vững mạnh, mãi mãi trường tồn cùng 
dân tộc.  

- Bước vào năm 2015, đất nước đứng 
trước những thời cơ, vận hội mới to lớn, 
nhưng khó khăn, thách thức vẫn còn 
nhiều, Tổng Bí thư có nhắn nhủ điều gì với 
đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta 
ở nước ngoài?  

Năm 2015 có ý nghĩa quyết định hoàn 
thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của 
Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2011 - 2015, năm có nhiều ngày lễ lớn 
của dân tộc, nhiều sự kiện quan trọng của đất 
nước, năm bắt đầu thực hiện các lộ trình, cam 
kết quốc tế, hội nhập sâu rộng hơn vào nền 
kinh tế khu vực và toàn cầu. Bối cảnh tình 
hình quốc tế và trong nước tạo ra nhiều thời 
cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó 
khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân 
và toàn quân ta phải nỗ lực rất cao, quyết tâm 
rất lớn để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ 
của năm 2015. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm 
là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy 
mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ 
cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc 
lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, giữ 
vững độc lập, chủ quyền và môi trường hoà 
bình, ổn định để phát triển đất nước, đẩy 
mạnh quan hệ đối ngoại. Đồng thời tập trung 
tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội XII của 
Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong 
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  

Mặc dù vẫn còn không ít khó khăn, thách 
thức, nhưng chưa bao giờ đất nước ta có 
được cơ đồ như ngày nay. Thời cơ, vận hội ở 
phía trước hết sức to lớn, đòi hỏi toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân ta phải đồng lòng nhất trí, 
phát huy cao nhất mọi nguồn lực và sức sáng 
tạo, đưa đất nước bứt phá mạnh mẽ hơn, tiến 
bước vững chắc trên con đường đổi mới và 
phát triển.  

Mừng Đảng ta tròn 85 tuổi, mừng Xuân Ất 
Mùi 2015 sắp đến, tôi xin thân ái gửi tới đồng 
bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước 
ngoài, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Đảng 
ta, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, mãi mãi 
trường tồn.  

- Xin trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư! 

Theo http://www.sggp.org.vn/ 
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NHÖÕNG MOÁC LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN ÑAÛNG BOÄ TÆNH BÌNH THUAÄNNHÖÕNG MOÁC LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN ÑAÛNG BOÄ TÆNH BÌNH THUAÄNNHÖÕNG MOÁC LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN ÑAÛNG BOÄ TÆNH BÌNH THUAÄNNHÖÕNG MOÁC LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN ÑAÛNG BOÄ TÆNH BÌNH THUAÄN    
 Nhân dân các dân tộc tỉnh Bình 
Thuận tiếp thu đường lối của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, một lòng đi theo 
Đảng trong suốt quá trình đấu tranh 
giành độc lập dân tộc. 

- Tỉnh Bình Thuận tiếp thu đường lối của 
Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 1930, 
khi đồng chí Dương Chước, đảng viên của 
chi bộ Hòn Khói, Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) 
đến làng Đại Nẫm, phủ Hàm Thuận (nay là 
xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết) và 
làng Phú Hội (nay là xã Hàm Hiệp, huyện 
Hàm Thuận Bắc) tuyên truyền chủ nghĩa 
Mác-Lênin cho thanh niên trong hai làng Đại 
Nẫm, Phú Hội. Sau một thời gian xây dựng, 
đồng chí kết nạp một số đảng viên mới: 
Nguyễn Tỵ, Phan Xích, Ngô Đức Tốn. 

Đồng chí Ngô Đức Tốn, sau khi vào 
Đảng đã về làng Tam Tân tập hợp quần 
chúng yêu nước thành lập tổ chức “Phản đế 
đồng minh Hội”. Từ những hạt nhân của 
“Phản đế đồng minh Hội”, 06 quần chúng tốt 
đã được kết nạp vào Đảng. Cuối năm 1930, 
tại dốc Ông Bằng ở Tam Tân (nay là xã Tân 
Tiến, thị xã LaGi), cuộc họp thành lập chi bộ 
được tiến hành, gọi là Chi bộ Tam Tân, do 
đồng chí Ngô Đức Tốn làm Bí thư. Đây là 
chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành 
lập ở Bình Thuận. 

- Cùng thời gian trên, đồng chí Hồ 
Quang Cảnh, một đảng viên cộng sản từ 
Sài Gòn về móc nối với một đảng viên 
người xứ Nghệ cũng từ Sài Gòn về xây 
dựng phong trào cách mạng ở Bình Thuận. 
Sau một thời gian hoạt động dưới hình thức 
tổ chức Nông Hội, năm 1931, các đồng chí 
Nguyễn Tương, Nguyễn Gia Tú, Trần 
Hoành… được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Việt Nam. 

Những đảng viên được kết nạp những 
năm đầu khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra 
đời là những hạt nhân của việc hình thành, 
phát triển cơ sở Đảng, đảng viên ngày càng 
lớn mạnh và lãnh đạo nhân dân đấu tranh 
chống thực dân Pháp xâm lược tại Bình 
Thuận. Tuy kẻ thù đàn áp tàn bạo, các đồng 
chí đảng viên và cơ sở đảng lần lượt sa vào 
cảnh tù đày, phong trào cách mạng luôn 
gặp khó khăn và tổn thất, nhưng phong trào 
cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ở 
Bình Thuận vẫn phát triển. 

Cuộc tổng khỏi nghĩa tháng 8-1945, 
nhân dân Bình Thuận đã cùng nhân dân cả 
nước giành chính quyền về tay nhân dân. 
Tuy nhiên, khi Pháp xâm lược lần thứ hai, 
Bình Thuận tiếp tục rơi vào tay thực dân 
Pháp. 

Khi Mỹ hất chân Pháp xâm lược miền 
Nam Việt Nam, nhân dân Bình Thuận tiếp 
tục cùng nhân dân cả nước đánh Mỹ cứu 
nước. Trong chặng đường chống Mỹ, cứu 
nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Bình Thuận đã không quản hy sinh, 
gian khổ, nêu cao truyền thống “Tự lực, tự 
cường, chiến đấu oanh liệt thắng lợi vẻ 
vang”, viết nên những trang sử hào hùng 
của quê hương, đóng góp xứng đáng vào 
sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chiến dịch 
Hồ Chí Minh lịch sử thắng lợi, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bình 
Thuận bắt tay xây dựng quê hương với vô 
vàn khó khăn, thử thách, nhưng luôn một 
lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, 
luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết một 
lòng, ra sức hàn gắn vết thương chiến 
tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân 
dân, cùng cả nước từng bước quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu quan 
trọng. 

2. Đảng bộ Bình Thuận hình thành và 
phát triển qua 12 lần Đại hội Đảng bộ 

- Đầu tháng 6/1945, năm đảng viên từ 
nhà tù Buôn Ma Thuột về nhóm họp tại khu 
rừng cách Trường Cao đẳng Thể thao Đông 
Dương (Căng Esepic) 4km về phía nam, 
quyết định thành lập Ban vận động Việt 
Minh lâm thời tỉnh Bình Thuận, do đồng chí 
Nguyễn Sắc Kim phụ trách chung. Sau khi 
giành chính quyền về tay nhân dân vào 
ngày 24/8/1945, Xứ ủy Trung Kỳ cử đồng 
chí Nguyễn Dân vào phụ trách Tỉnh ủy lâm 
thời. Khi đồng chí Dân bị bệnh mất, đồng 
chí Nguyễn Đức Dương được chỉ định thay 
thế đồng chí Dân. 

Tháng 4/1947, Hội nghị cán bộ Đảng 
tỉnh Bình Thuận tổ chức tại Triềng (nay 
thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận 
Bắc), bàn về công tác phát triển Đảng, củng 
cố chính quyền, đoàn thể quần chúng, 

1. 
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thống nhất lực lượng vũ trang, phát triển 
kinh tế kháng chiến. Hội nghị đã bầu Ban 
chấp hành gồm 9 đồng chí, trong đó có 3 
đồng chí Thường vụ, do đồng chí Trần 
Quỳnh làm Bí thư. Tháng 10/1947, đồng chí 
Trần Quỳnh chuyển công tác khác, đồng chí 
Nguyễn Đức Dương thay làm Bí thư. 

 
Sinh hoạt kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, giao 
lưu tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tiêu biểu-Ảnh 
Đình Hòa 

Sau một thời gian xây dựng và tổ chức 
được lực lượng cần thiết, tháng 8/1949, Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần 
thứ nhất  được tổ chức tại căn cứ Cốc 
Chua (nay là xã Hồng Phong, huyện Bắc 
Bình). Đại hội kiểm điểm đánh giá các mặt 
hoạt động thời gian qua và đề ra nhiệm vụ 
năm 1950 về công tác xây dựng Đảng, kiện 
toàn công tác Mặt trận và dân vận. Đại hội 
bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 11 ủy 
viên chính thức và 01 ủy viên dự khuyết. 
Đồng chí Nguyễn Diêu được bầu làm bí 
thư, đồng chí Nguyễn Đình Huề làm Phó Bí 
thư. Đến tháng 10/1950, Hội nghị cán bộ 
tỉnh đã bầu đồng chí Hồ Liên (Hoàng Bích 
Sơn) làm Bí thư, thay đồng chí Nguyễn 
Diêu. 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
II tổ chức vào tháng 8/1952 tại Triềng, căn 
cứ Khu Lê Hồng Phong (nay thuộc xã Hàm 
Đức, huyện Hàm Thuận Bắc). Đại hội thảo 
luận về công tác tư tưởng, đề ra nhiệm vụ 
mới và bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 
17 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Côn, Bí thư 
Ban Cán sự Cự Nam kiêm Bí thư Tỉnh ủy, 
đồng chí Nguyễn Gia Tú làm Phó Bí thư. 

Khi thực hiện Hiệp định Giơnevơ (1954), 
đồng chí Trần Lê thay đồng chí Nguyễn Côn 
làm Bí thư Ban Cán sự Liên tỉnh 3 và kiêm 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Tháng 6/1956, 
đồng chí Võ Dân thay đồng chí Trần Lê làm 
Bí thư Tỉnh ủy. Tháng 5/1958, đồng chí Võ 
Dân bị bệnh từ trần, đồng chí Nguyễn Gia 

Tú thay phụ trách Tỉnh ủy, sau đó được chỉ 
định làm Bí thư. Tháng 5/1961, đồng chí Lê 
Văn Hiền được cử làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng 
chí Nguyễn Gia Tú làm Phó Bí thư. Năm 
1968, đồng chí Lê Văn Hiền chuyển về công 
tác ở Khu VI, đồng chí Nguyễn Gia Tú được 
chỉ định làm Bí thư. 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ III được tổ chức vào ngày 
15/7/1970 tại căn cứ Salôn. Đại hội bầu Ban 
chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 19 ủy viên, 
đồng chí Lê Thứ (Mười Bắc) được bầu làm 
Bí thư, đồng chí Nguyễn Quý Đôn làm Phó 
Bí thư. Đầu năm 1974, đồng chí Lê Thứ 
chuyển về công tác ở Khu VI, đồng chí 
Nguyễn Quý Đôn thay làm Bí thư. 

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thuận 
Hải lần thứ nhất (Đại hội lần thứ IV của 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận) tiến hành từ 
ngày 26/02/1977 đến ngày 03/03/1977 tại 
thị xã Phan Rang. Dự Đại hội có 354 đại 
biểu thay mặt cho 5.300 đảng viên trong 
tỉnh. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh gồm 39 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Hiền 
được bầu làm Bí thư và đồng chí Trần Đệ, 
Trần Ngọc Trác làm Phó Bí thư. 

- Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thuận 
Hải lần thứ II (Đại hội lần thứ V của Đảng 
bộ tỉnh Bình Thuận) diễn ra từ ngày 16 
đến ngày 23/10/1979 tại thị xã Phan Thiết. 
Dự Đại hội có 331 đại biểu thay mặt cho 
7.885 đảng viên trong toàn tỉnh. Đại hội bầu 
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 45 đồng chí 
(41 chính thứ, 4 ủy viên dự khuyết). Ban 
Thường vụ có 13 đồng chí. Đồng chí Lê 
Văn Hiền được bầu làm Bí thư, đồng chí 
Trần Đệ và Trần Ngọc Trác làm Phó Bí thư. 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thuận 
Hải lần thứ III (Đại hội lần thứ VI Đảng bộ 
tỉnh Bình Thuận) diễn ra từ ngày 03/3 đến 
07/3/1983 tại thị xã Phan Thiết. Dự Đại hội 
có 392 đại biểu thay mặt cho 8.599 đảng 
viên trong tỉnh. Đại hội bầu Ban chấp hành 
Đảng bộ tỉnh gồm 45 đồng chí (41 chính 
thức, 4 dự khuyết), Ban Thường vụ 13 đồng 
chí. Đồng chí Lê Văn Hiền được bầu làm Bí 
thư, đồng chí Trần Đệ và Trần Ngọc Trác 
làm Phó Bí thư. 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thuận 
Hải lần thứ IV (Đại hội lần thứ VII của 
Đảng bộ tỉnh Bình Thuận) diễn ra từ ngày 
12/10 đến ngày 18/10/1986 tại thị xã Phan 
Thiết. Dự Đại hội có 517 đại biểu đại diện 
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cho gần 10.000 đảng viên trong tỉnh. Đại hội 
bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 56 
đồng chí, Ban Thường vụ 13 đồng chí. 
Đồng chí Mãn Tấn Dũng được bầu làm Bí 
thư, đồng chí Nguyễn Trung Hậu, Ngô Triều 
Sơn làm Phó Bí thư. Đến tháng 6/1987, 
đồng chí Nguyễn Trung Hậu làm Bí thư, 
thay đồng chí Mãn Tấn Dũng. 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ VIII diễn ra từ ngày 29 đến 
31/12/1992 tại thị xã Phan Thiết. Dự Đại hội 
có 234 đại biểu đại diện cho 8.500 đảng 
viên ở 9 huyện, thị và 4 đảng ủy trực thuộc. 
Đại hội đã ra nghị quyết cùng với các giải 
pháp quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc 
phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn 
thể nhiệm kỳ VII (1992-1995). Đại hội đã 
bầu Ban chấp hành có 38 ủy viên; Ban 
Chấp hành bầu Ban Thường vụ có 11 đồng 
chí; đồng chí Đinh Trung được bầu làm Bí 
thư, đồng chí Đặng Văn Hải làm Phí Bí thư 
và đồng chí Nguyễn Quang Tưởng Ủy viên 
Thường trực Đảng. 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ IX diễn ra từ ngày 25 đến 
ngày 27/4/1996 tại thị xã Phan Thiết. Dự 
Đại hội có 348 đại biểu đại diện cho 9.447 
đảng viên sinh hoạt ở 469 tổ chức cơ sở 
Đảng trong toàn tỉnh. Đại hội kiểm điểm 
đánh giá nhiệm kỳ Đại hội VII, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ IX (1996-
2000). Trong đó, nhiệm vụ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung 
tâm để phát triển kinh tế - xã hội làm tiền đề 
cho tỉnh nhà bước vào thế kỷ XXI. Đại hội 
bầu Ban Chấp hành có 43 ủy viên. Ban 
Chấp hành bầu Ban Thường vụ có 11 đồng 
chí. Đồng chí Đinh Trung được bầu làm Bí 
thư, đồng chí Đặng Văn Hải, Nguyễn Quang 
Tưởng làm Phó Bí thư. 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ X diễn ra từ ngày 13 đến 
ngày 16/02/2001 tại thành phố Phan Thiết. 
Dự Đại hội có 359 đại biểu đại diện cho hơn 
12 ngàn đảng viên sinh hoạt tại 534 tổ chức 
cơ sở Đảng trong toàn tỉnh. Đại hội tổng kết, 
kiểm điểm, đánh giá những kết quá đạt 
được, những yếu kém, tồn tại và rút ra 
những nguyên nhân, kinh nghiệm. Đại hội 
đã quyết định phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho 
nhiệm kỳ 2001-2005 nhằm đưa tỉnh nhà 

phát triển nhanh, bền vững theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban 
chấp hành và Ban Chấp hành đã bầu 9 
đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí 
Nguyễn Ánh Minh – Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó ban Tổ chức Trung ương được 
Bộ Chính trị cử về làm Bí thư Tỉnh ủy, Đồng 
chí Huỳnh Văn Tí được Ban Chấp hành bầu 
làm Phó Bí thư. 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XI  diễn ra từ ngày 7 đến 
ngày 9/12/2005 tại thành phố Phan Thiết. 
Về dự Đại hội có 298 đại biểu đại diện cho 
16.014 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội lần 
thứ XI Đảng bộ tỉnh đánh giá những kết quả 
thực hiện trong nhiệm kỳ X và đề ra nhiệm 
vụ nhiệm kỳ XI (2005-2010). Đại hội bầu 
Ban Chấp hành có 49 đồng chí và 13 đồng 
chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí 
Huỳnh Văn Tí làm Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí 
Lê Tiến Phương – Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy và đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó 
Bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh. 

 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Đ.H – 
Báo Bình Thuận 

- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình 
Thuận lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010-2015) 
được tổ chức từ chiều ngày 27/9 đến sáng 
ngày 30/9/2010 (Đại hội trù bị chiều 27/9) tại 
thành phố Phan Thiết, với sự tham gia của 
349 đại biểu đại diện cho ý chí, trí tuệ của 
hơn 22.000 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh. 
Đại hội đã bầu 53 đồng chí vào BCH và 
BCH bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy. Đồng chí Huỳnh Văn Tí tiếp tục 
được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 
2010-2015; hai đồng chí Lê Tiến Phương và 
Nguyễn Mạnh Hùng bầu giữ chức Phó Bí 
thư Tỉnh ủy. 

Tài liệu tuyên truyền 

Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 
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10 SÖÏ KIEÄN QUOÁC TEÁ NOÅI BAÄT TRONG NAÊM 201410 SÖÏ KIEÄN QUOÁC TEÁ NOÅI BAÄT TRONG NAÊM 201410 SÖÏ KIEÄN QUOÁC TEÁ NOÅI BAÄT TRONG NAÊM 201410 SÖÏ KIEÄN QUOÁC TEÁ NOÅI BAÄT TRONG NAÊM 2014    
ăm 2014 qua đi với rất nhiều biến động 
trong đời sống quốc tế trên tất cả các mặt 

kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội. Báo Quân 
đội nhân dân xin bình chọn 10 sự kiện quốc tế 
nổi bật trong năm 2014: 

1- Cuộc khủng hoảng U-crai-na, bán 
đảo Crưm sáp nhập vào Nga, khu vực miền 
Đông U-crai-na đòi ly khai dẫn tới những trận 
chiến đẫm máu, sau đó là liên tiếp các lệnh 
trừng phạt của Mỹ và EU nhằm vào Nga. 

 
Người dân Xê-va-xtô-pôn chào mừng việc bán đảo 
Crưm sáp nhập vào Liên bang Nga 

2- Sự hoành hành của tổ chức Nhà 
nước Hồi giáo IS tự xưng khiến cho cuộc 
chiến ở I-rắc và Xy-ri bùng nổ dữ dội; IS tiến 
hành chặt đầu nhiều con tin phương Tây dẫn 
tới việc Mỹ cùng các đồng minh phát động 
cuộc chiến chống IS. 

 
Lực lượng IS tấn công trên đường phố Cô-ba-ni ở 
biên giới Xy-ri - Thổ Nhĩ Kỳ. 

3- Mỹ và Cu-ba bất ngờ tuyên bố bình 
thường hóa quan hệ sau hơn 5 thập kỷ Mỹ 
thực hiện lệnh bao vây cấm vận đối với Cu-ba 

 
Người dân Cu-ba lắng nghe Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ-
rô thông báo việc Cu-ba và Mỹ bình thường hóa 
quan hệ. Ảnh: Tân Hoa Xã 

4- Sau gần 20 năm, lần đầu tiên các Bộ 
trưởng ngoại giao ASEAN ra tuyên bố 
riêng, bày tỏ sự lo lắng của khu vực trước 
những diễn biến phức tạp trên Biển Đông. 

 
Các ngoại trưởng ASEAN tại Hội nghị ở Mi-an-ma ra 
Tuyên bố riêng về tình hình Biển Đông. 

5- Những vụ bắt cóc con tin ở Xít-ni, 
tàn sát trường học ở Pa-ki-xtan do các 
phần tử khủng bố gây ra khiến cộng đồng 
quốc tế hết sức lo ngại về mối đe dọa khủng 
bố trên toàn thế giới. 

 
Một con tin thoát ra trong vụ bắt cóc ở Xít-ni, Ô-
xtrây-li-a. Nguồn: EPA 

III. THÀNH TỰU CHÍNH TRN –  XÃ HỘI – KINH TẾ NĂM 2014 

N 
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6- Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ dẫn tới 
kết quả Đảng Cộng hòa nắm cả hai viện 
Quốc hội, đặt ra những thách thức lớn cho 
Tổng thống B.Ô-ba-ma trong hai năm cuối 
nhiệm kỳ. 

 
Thông báo về việc Đảng Cộng hòa nắm giữ Thượng 
viện Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ. Nguồn: FoxNews 

7- Nhật Bản chính thức diễn giải lại 
điều 9 Hiến pháp về quyền phòng vệ tập 
thể, tạo ra bước ngoặt lớn trong chính sách 
quốc phòng của đất nước Mặt trời mọc. 

 
Theo diễn giải mới về Hiến pháp, quân đội Nhật Bản 
có thể được triển khai ở nước ngoài. 

8- Dịch bệnh Ê-bô-la hoành hành trong 
suốt cả năm, đặc biệt nghiêm trọng ở một số 
quốc gia châu Phi, sau đó lan ra nhiều nước 
trên thế giới với tổng số tử vong lên đến gần 
7000 người, đã tạo nên một cơn khủng hoảng 
trầm trọng về y tế, kinh tế, xã hội. 

9- Giá dầu hỏa thế giới lao dốc, liên tục 
phá đáy khiến các quốc gia phụ thuộc nhiều 

vào xuất khẩu dầu lửa như Nga, I-ran, Vê-nê-
du-ê-la gặp nhiều khó khăn, trong khi một số 
quốc gia khác lại hưởng lợi. 

 

Giá dầu liên tục giảm. Nguồn: State Times. 

10- Những vụ tai nạn máy bay liên tiếp 
xảy ra khiến cho năm 2014 trở thành năm 
thảm họa của hàng không thế giới, đặc biệt là 
hàng không Ma-lai-xi-a với vụ mất tích bí ẩn 
của chiếc máy bay MH 370 (chưa tìm thấy) 
vào tháng 3, chiếc MH 17 bị bắn rơi (chưa rõ 
ai bắn) vào tháng 7, máy bay mang số hiệu 
QZ8501 của hãng hàng không AirAsia 
(Malaysia) rơi tại vùng biển ngoài khơi 
Indonesia ngày 28-12.  

 
Sơ đồ giả định đường bay chiếc máy bay MH370 của 
hãng Hàng không Ma-lai-xi-a bị mất tích một cách bí 
ẩn. Nguồn: The Aviationist. 

http://www.qdnd.vn 

_________________________________________ 

10 S ÖÏ KIEÄN KINH TEÁ XAÕ HOÄI  NOÅI BAÄT NAÊM 20 1410 S ÖÏ KIEÄN KINH TEÁ XAÕ HOÄI  NOÅI BAÄT NAÊM 20 1410 S ÖÏ KIEÄN KINH TEÁ XAÕ HOÄI  NOÅI BAÄT NAÊM 20 1410 S ÖÏ KIEÄN KINH TEÁ XAÕ HOÄI  NOÅI BAÄT NAÊM 20 14     
 Biển Đông “dậy sóng” 

Ngày 2/5, biển Đông bắt đầu “nóng” 
khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải 

Dương 981 cùng 100 tàu hộ vệ di chuyển vào 
vùng biển Việt Nam và hạ đặt giàn khoan 
thăm dò trên vùng biển Việt Nam. 

Trước hành vi vi phạm chủ quyền nghiêm 
trọng của Trung Quốc, liên tiếp những ngày 
sau đó, các tàu kiểm ngư, cảnh sát biển của 
Việt Nam đã tiến hành tuyên truyền, ngăn 
cản, xua đuổi. Cùng với đó là hàng loạt các 
cuộc điện đàm, gặp gỡ làm việc giữa lãnh đạo 
cấp cao hai nước. 

1. 
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Bất chấp những phản đối mạnh mẽ của 
Việt Nam, Trung Quốc vẫn ngang nhiên xâm 
phạm vùng biển Việt Nam. Thậm chí, Trung 
Quốc nhiều lần hung hăng, chủ động dùng vòi 
rồng tấn công tàu kiểm ngư cũng như tàu 
đánh cá của Việt Nam, gây tổn thất về người 
và tài sản. 

Sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền cũng 
như quyền tài phán của Việt Nam và vi phạm 
nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Trung 
Quốc đã tạo nên làn sóng phản đối Trung 
Quốc ở trong nước cũng như trên thế giới. 

Phương châm cương quyết bảo vệ chủ 
quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, vừa 
kiên quyết, vừa mềm dẻo của Việt Nam đã 
nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. 
Đầu tháng 8, Trung Quốc buộc phải kéo giàn 
khoan Hải Dương 981 ra khỏi thềm lục địa 
Việt Nam. 

2. Ban hành nhiều luật quan trọng triển 
khai thi hành Hiến pháp 2013 

Trong năm, Quốc hội đã thông qua 29 
luật, nhằm hoàn thiện thể chế kinh tế, tổ chức 
bộ máy Nhà nước, cải cách hành chính – tư 
pháp, bảo đảm quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân, đẩy mạnh hội 
nhập quốc tế… 

Bên cạnh đó, Quốc hội đã tiến hành đánh 
giá tín nhiệm đối với các vị lãnh đạo chủ chốt 
trong bộ máy Nhà nước do Quốc hội bầu 
hoặc phê chuẩn và thông qua nghị quyết về 
vấn đề này. 

3. Tăng trưởng kinh tế vượt mục tiêu 
đề ra 

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn nhiều 
khó khăn và thách thức lớn, năm 2014 tổng 
sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam 
ước tính tăng 5,98% so với năm trước, vượt 
mục tiêu 5,8% đã được Quốc hội thông qua. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả 
năm ước tăng 4,09% so với năm 2013. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu ước đạt 150 tỷ USD, 
tăng 13,6% so với năm trước. Tuy nhiên, bội 
chi ngân sách còn cao; còn nhiều khó khăn 
trong giải quyết nợ công và nợ xấu. 

4. Ban hành Nghị quyết về xây dựng và 
phát triển văn hóa con người Việt Nam 

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XI đã thông qua Nghị quyết 
về xây dựng và phát triển văn hóa, con người 
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững đất nước. 

Nghị quyết là sự kế thừa và tiếp nối Nghị 
quyết Trung ương 5, khóa VIII, về xây dựng 
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc. 

5. Nhiều quyết sách đổi mới giáo dục 
và đào tạo 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa 
XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo, nhiều quyết sách đã được ban hành 
như tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc 
gia từ năm 2015; quy định về đánh giá học 
sinh tiểu học; đổi mới chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông từ năm học 2018 – 
2019… 

6. Chống tham nhũng không có vùng 
cấm 

Năm 2014 là năm ghi dấu về sự tăng 
cường công khai, giám sát tài sản cán bộ, 
công chức, đặc biệt là tài sản của cán bộ cấp 
cao, một khâu được xem là hiệu quả nhất 
trong phòng chống tham nhũng, nhưng nhiều 
năm qua thực thi còn rất yếu. 

Theo đó, lần đầu tiên vi phạm về nhà đất 
của một vị nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 
từng đứng đầu một cơ quan quan trọng của 
Chính phủ, đã được làm rõ, đưa ra xử lý, 
công khai trên báo chí. 

Ông Trần Văn Truyền, nguyên ủy viên 
Trung ương Đảng, nguyên Tổng thanh tra 
Chính phủ đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương 
đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật 
bằng hình thức cảnh cáo. 

Năm 2014 cũng là một năm xử nhiều “đại 
án”, nhiều cá nhân đã bị kết án trong các vụ 
án tham nhũng lớn đã phải nhận hình phạt 
thích đáng, nhất là trong lĩnh vực tài chính, 
ngân hàng như Nguyễn Đức Kiên, Huỳnh Thị 
Huyền Như và nhiều bị cáo khác… 

7. Giải cứu thành công nạn nhân vụ 
sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng 

Hồi 16 giờ 30 phút ngày 19/12, với sự nỗ 
lực cao nhất của các lực lượng cứu hộ, sau 
81 giờ, 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm 
Thủy điện Đạ Dâng-Đa Chôm (thôn Păng 
Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm 
Đồng) bị sập đá được giải cứu an toàn. 

8. Hoàn thành nhiều công trình quan 
trọng 

Nhiều công trình quan trọng được đưa 
vào sử dụng, có ý nghĩa đối với phát triển kinh 
tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Điển 
hình là các công trình tuyến cáp điện ngầm 
xuyên biển dài nhất Đông Nam Á; đường cao 
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tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – 
Dầu Giây; đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai; 
dự án cầu Nhật Tân… 

9. Nhiều bước tiến trong hội nhập kinh 
tế 

Năm 2014, Việt Nam đã kết thúc đàm 
phán hiệp định thương mại tự do (FTA) song 
phương với Hàn Quốc và FTA với Liên minh 
Hải quan Nga – Belarus – Kazakhstan, đồng 
thời đạt được thỏa thuận về định hướng kết 
thúc đàm phán FTA với Liên minh châu Âu 
(EU). 

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tham gia 
đàm phán ba FTA khu vực, gồm Hiệp định 
Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP); 
Hiệp định thương mại tự do Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương (TPP); và Hiệp định thương 

mại tự do với Hiệp hội Thương mại Tự do 
châu Âu (EFTA) 

10. Thêm ba di sản được tôn vinh 

Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh 
Bình) đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công 
nhận là Di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của 
Việt Nam, đạt cả tiêu chí văn hóa và thiên 
nhiên. 

Đồng thời, Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 
được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể 
đại diện của nhân loại và Châu bản triều 
Nguyễn được công nhận là Di sản tư liệu 
Chương trình Ký ức thế giới Khu vực châu Á 
– Thái Bình Dương. 

P.Linh 

Gia đình Việt Nam Xuân 2015 

_____________________________________ 

10 SÖÏ KIEÄN VAÊN HOÙA, THEÅ THAO VAØ DU LÒCH TIEÂU BIEÅU NAÊM 201410 SÖÏ KIEÄN VAÊN HOÙA, THEÅ THAO VAØ DU LÒCH TIEÂU BIEÅU NAÊM 201410 SÖÏ KIEÄN VAÊN HOÙA, THEÅ THAO VAØ DU LÒCH TIEÂU BIEÅU NAÊM 201410 SÖÏ KIEÄN VAÊN HOÙA, THEÅ THAO VAØ DU LÒCH TIEÂU BIEÅU NAÊM 2014    
gày 30-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức 
Bình chọn 10 sự kiện VHTTDL tiêu 

biểu năm 2014 cùng sự tham gia của 133 
nhà báo đại diện 116 cơ quan báo chí của 
T.Ư, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đã chính 
thức công bố 10 sự kiện Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch tiêu biểu năm 2014. 

1- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp 
hành Trung ương Khóa XI (Nghị quyết 33-
NQ/TW) về Xây dựng và phát triển văn hóa, 
con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững đất nước. 

2- Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh 
Bình) được UNESCO ghi danh vào Danh mục 
Di sản Thế giới. 

 

3- Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh được 
UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật 
thể đại diện của nhân loại. 

 

4- Sự hưởng ứng mạnh mẽ của dư luận 
và xã hội đối với chủ trương của Bộ VHTTDL 
trong việc khuyến cáo, ngăn chặn và loại bỏ 
các hiện vật ngoại lai không phù hợp tại các di 
tích lịch sử văn hóa, công sở, nơi công cộng... 
trên cả nước. 

 

N 
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5- Sự kiện "Đại gia đình các dân tộc Việt 
Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc" năm 2014 tại Làng Văn hóa - Du lịch 
các dân tộc Việt Nam, với nhiều hoạt động 
hướng về biển đảo, khẳng định chủ quyền 
thiêng liêng bất khả xâm phạm trên từng tấc 
đất quê hương. 

 

6- Thể thao Việt Nam đạt thành tích xuất 
sắc tại Đại hội Thể thao người khuyết tật 
Châu Á lần thứ II - Asian Paragames II tại 
Incheon, Hàn Quốc, tháng 10-2014 (xếp thứ 
10/43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự). 

 

7- Đại hội Thể dục - Thể thao Toàn quốc 
lần thứ VII năm 2014 đã tổ chức thành công 
với sự tham gia của 65 tỉnh, thành phố, 
ngành. Có 57 kỷ lục quốc gia và 158 kỷ lục 
Đại hội được phá. 

 

8- Vận động viên Bắn súng Hoàng Xuân 
Vinh xác lập kỷ lục thế giới ở nội dung 10m 
súng ngắn hơi, với 202.8 điểm, đoạt HCV tại 

Cúp bắn súng thế giới tổ chức tại Mỹ, tháng 
3-2014. 

 

9- Tổng thu từ du lịch năm 2014 đạt 230 
nghìn tỷ đồng (tăng 15% so với năm 2013), 
cao nhất từ trước tới nay trong hoàn cảnh gặp 
nhiều khó khăn. 

 

10- Việt Nam được tạp chí du lịch Travel 
and Leisure (Mỹ) bình chọn đứng thứ 6 trong 
số 20 điểm đến tốt nhất thế giới dựa trên độ 
an toàn và thân thiện của người dân dành cho 
khách du lịch. 

 

THIÊN HƯƠNG 

http://www.nhandan.com.vn 
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BÌNH THUAÄN BÌNH THUAÄN BÌNH THUAÄN BÌNH THUAÄN –––– 10 SÖÏ KIEÄN TIEÂU BIEÅU NAÊM 2014 10 SÖÏ KIEÄN TIEÂU BIEÅU NAÊM 2014 10 SÖÏ KIEÄN TIEÂU BIEÅU NAÊM 2014 10 SÖÏ KIEÄN TIEÂU BIEÅU NAÊM 2014    
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm 
và làm việc tại tỉnh Bình Thuận 

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo chủ 
chốt tỉnh Bình Thuận. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) 

Tổng Bí thư đánh giá, những kết quả đạt 
được trong thời gian qua khẳng định tỉnh Bình 
Thuận đã phát triển đúng hướng. Địa phương 
đang khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh 
của mình. Đội ngũ cán bộ chủ chốt ngày càng 
có thêm nhiều kinh nghiệm quản lý, điều hành 
và quyết tâm đưa địa phương vươn lên. Kết 
thúc năm 2014, tổng sản phẩm nội tỉnh 
(GRDP) tăng 8,75%, vượt kế hoạch. 

2. Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vĩnh 
Tân 2 hòa lưới điện quốc gia 

 
Tổ máy số 1 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã hòa 
lưới điện tháng 1-2014-Báo QĐND 

Tổ máy số 1 có công suất 622 MW của 
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã chính thức 
hòa điện thành công vào lưới điện quốc gia, 
vào rạng sáng 15/1/2014. Sau khi đưa vào 
khai thác chính thức, nhà máy sẽ chung cấp 
sản lượng điện là 7,2 tỉ kWh/năm. Sau đó, 
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh tân 4 cũng được 
khởi công. 

3. Bình Thuận đã hoàn thành sớm công 
tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, mở 
rộng quốc lộ 1A 

Đoạn quốc lộ 1A đi qua tỉnh Bình Thuận 
xấp xỉ 170km, dài nhất nước. Giải phóng mặt 
bằng thi công quốc lộ 1A, hơn 500 hộ dân 
phải tái định cư, lớn nhất nước. Với quyết tâm 
chính trị đặt lên cao nhất, Bình Thuận là một 
trong 10 tỉnh, thành bàn giao mặt bằng đúng 
kế hoạch, được Thủ tướng Chính phủ biểu 
dương. 

4. Bình Thuận đứng thứ 22/63 tỉnh, 
thành phố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) 

Công bố vào quý 1 năm 2014, chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bình Thuận 
bứt phá ngoạn mục, tăng 25 bậc, từ vị trí 47 
lên xếp thứ 22/63 tỉnh, thành trong cả nước. 
Bình Thuận nằm trong nhóm dẫn đầu các tỉnh 
xếp loại khá. Đáng chú ý nhất, tiêu chí tính 
năng động của chính quyền tỉnh đã có sự 
chuyển biến tích cực. 

5. TPHCM và tỉnh Bình Thuận ký kết 
chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã 
hội giai đoạn 2015 – 2020 

Giai đoạn 2015 – 2020 TPHCM và Bình 
Thuận tiếp tục hợp tác toàn diện trên nhiều 
lĩnh vực. Việc hợp tác nhằm khai thác và phát 
huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa 
phương, đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh 
vực kinh tế xã hội, đặc biệt là trong thu hút 
đầu tư. 

6. Thanh long Bình Thuận xuất khẩu 
sang thị trường Nhật Bản 

 
Ảnh minh họa 

Trái thanh long Bình Thuận vào thị trường 
Nhật bản sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, 
với sản lượng 3.000 tấn/năm. Như vậy, xuất 
khẩu thanh long chính ngạch của tỉnh Bình 
Thuận đã tiến thêm một bước rất quan trọng, 
hạn chế dần sự lệ thuộc vào thị trường Trung 
Quốc. 

1. 
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7. Thi công dự án trọng điểm đường 
Hòa Thắng – Hòa Phú 

Dự án trực đường ven biển Hòa Thắng – 
Hòa Phú (trên địa bàn hai huyện Bắc Bình và 
Tuy Phong), một công trình trọng điểm, dài 
trên 23km, Tuyến đường này sẽ tạo điều kiện 
cho các huyện phía bắc tỉnh khai thác tốt tiềm 
năng để phát triển, góp phần giữ vững an 
ninh quốc phòng. 

8. Mở kênh tiếp nước từ hồ Sông Móng 
về hồ Đu Đủ và Tân Lập 

Kênh tiếp nước từ hồ Sông Móng về hồ 
Đu Đủ và Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam 
chính thức mở nước vào quý 1 năm 2014. 
Đây là công trình trọng điểm, cấp bách chống 
hạn. Từ đây, hồ Sông Móng phát huy hiệu 
quả, bổ sung nguồn nước cho các hồ chứa và 
những vùng thiếu nước ở hạ lưu. 

9. Bình Thuận đưa trạm cân lưu động 
vào hoạt động 

Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh 
Bình Thuận luôn duy trì hoạt động 24/24 giờ 
và 7 ngày/tuần với đầy đủ thành phần liên 
ngành. Trung ương đánh giá đây là một trong 

những Trạm hoạt động đạt hiệu quả cao trong 
cả nước. 

10. Huyện đảo Phú Quý có điện 24/24h 

 
Ảnh Internet 

Kể từ ngày 1/7/2014, huyện đảo Phú Quý 
đã có điện 24/24h. Đây là bước ngoặc mang 
tính lịch sử, có tầm quan trọng đặc biệt đối với 
việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo 
Phú Quý. Nhân dân huyện đảo cũng đang 
hưởng giá điện bằng với đất liền. 

Hữu Tưởng 

Người làm báo số xuân Ất Mùi 2015 

_____________________________________ 

Böùc tranh kinh teá Vieät Nam: 

AÁN TÖÔÏNG 2014 THAÙCH THÖÙC 2015 
inh tế Việt Nam đi qua năm 2014 với 
nhiều cung bậc thăng trầm. Nhưng một 

điều cần phải khẳng định, trong hơn 1 thập kỷ 
cố gắng “ghìm cương” lạm phát, lần đầu tiên 
chỉ số lạm phát đã được Chính phủ duy trì ở 
con số thấp dưới 5%. Mặc dù đây đó vẫn còn 
những ý kiến bất đồng với những chỉ số của 
nền kinh tế vĩ mô đã đạt được năm 2014, 
nhưng vẫn cần phải thừa nhận các chính 
sách chúng ta đang thực hiện đã và đang đưa 
nền kinh tế đi đúng hướng, tránh được nhiều 
biến động như những nhăm trước. Năm 2015, 
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,2% và 
lạm phát tiếp tục được giữ dưới 5%. Liệu các 
mục tiêu trên có thể thực hiện được và sẽ 
thực hiện theo hướng nào? Đại Đoàn Kết đã 
có cuộc trao đổi với các chuyên gia kinh tế 
hàng đầu của Việt Nam xung quanh nội dung 
này. 

Một năm nhiều ấn tượng 

PV: Năm 2014 đã đi qua, như thường lệ, 
Đại Đoàn Kết có cuộc gặp gỡ đầu năm với 

các vị chuyên gia để mong nhận được các ý 
kiến đánh giá xác đáng nhất về tổng quan của 
nền kinh tế Việt Nam đã gặt hái được những 
thành tựu gì? 

PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH – Trưởng 
Bộ môn Quản trị Tài chính quốc tế Học Viện 
Tài chính: Năm 2014, nền kinh tế Việt Nam 
được đánh giá là đang phục hồi quá trình gặp 
khó khăn do khủng hoảng tài chính và trì trệ 
kinh tế toàn cầu. Các chỉ tiêu chính đạt được 
theo đánh giá của các tổ chức quốc tế cũng 
như của Việt Nam có thể tóm lược lại một số 
điểm nổi bật: Thứ nhất, tăng trưởng GDP đạt 
5,6% cao hơn năm ngoái. Chỉ số lạm phát 
thấp (khoảng gần 4%), đây là một thắng lợi 
lớn của chúng ta, bởi giữ được lạm phát thấp 
thì nền kinh tế vĩ mô mới có thể ổn định. Tỷ 
giá giữa đồng USD và đồng Việt Nam khá ổn 
định, tỷ giá chỉ tăng khoảng 2% nghĩa là đồng 
đồng Việt Nam không bị mất giá nhiều. Một 
thành tựu cũng rất nổi bật đó là trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu, 2014 là năm thứ 3 liên tiếp 
Việt Nam xuất siêu. Năm nay, tỷ lệ xuất siêu 

K 
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tương đối cao (đạt tới 2 tỷ USD). Trong đó, có 
một yếu tố rất nổi bật đó là xuất khẩu lần đầu 
tiên cán mốc 150 tỷ USD, tăng 12,1% so với 
năm 2013. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất nghiệp 
được công bố năm 2014 chỉ khoảng 2,2%. 
Đây là đánh giá của cơ quan chức năng, có 
thể con số này trong thực tế cao hơn, song tôi 
cho rằng, kể cả tỷ lệ này có gấp đôi lên thì 
cũng là rất thấp. Và đó là một thắng lợi giúp 
ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, bởi ai cũng 
biết vấn đề giải quyết việc làm ở tất cả các 
nước đều là vấn đề trọng yếu, nó quyết định 
sự ổn định hay không của nền kinh tế. 

 

Ảnh minh họa 

Thu hút đầu tư nước ngoài vượt các năm 
trước và cũng được coi là một điểm nổi bật 
đáng chú ý của nền kinh tế. Thị trường chứng 
khoáng của Việt Nam đã tăng trưởng và trở 
thành 1 trong 5 thị trường tăng trưởng mạnh 
nhất của năm 2014. 

Nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam đã 
giảm một cách đáng kể – giảm 5% và hiện 
nay nợ xấu còn khoảng 4.17%. Riêng các tổ 
chức tín dụng đã xử lý được khoảng 33 ngàn 
tỷ nợ xấu, còn đối với công ty mua bán nợ 
của ngân hàng (VAMC) mua được khoảng 80 
ngàn tỷ đồng, giúp cho nợ xấu trong hệ thống 
ngân hàng có phần “nhẹ gánh”. 

Những yếu tố trên chính là tiền đề tạo nên 
những hồi phục ấn tượng của nền kinh tế Việt 
Nam trong 2014 và đi vào chiều hướng ổn 
định. Và với những gì trải qua của năm 2014, 
Việt Nam cũng đã được các tổ chức tín dụng 
quốc tế nâng điểm trong bảng xếp hạng tín 
nhiệm. 

Chuyên gia kinh tế BÙI KIẾN THÀNH: Tôi 
cũng muốn điểm thêm một “cái được” nữa 
của năm 2014, đó là ngân hàng đã đưa ra 
một số giải pháp mới để cung cấp tín dụng 
cho các vùng Tây Nguyên, Đồng bằng sông 
Cửu Long hay việc đặt mục tiêu đáp ứng vốn 
cho hoạt động nông nghiệp. Các chính sách 

liên kết nhà nông, ngân hàng, doanh nghiệp 
đều là những chính sách rất tốt đã và đang 
giúp cho việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp 
và người dân bước đầu hợp lý hơn. 

Chẳng hạn về tiếp cận vốn đã có cách hỗ 
trỡ cho cộng đồng doanh nghiệp chạm được 
vốn qua các hỗ trợ, qua cam kết ưu đãi của 
Chính phủ. Hay như 6 lĩnh vực ưu tiên cũng 
được chỉ đạo lãi suất phải mền hơn…Đó là 
những định hướng mới cho tín dụng có thể 
chảy đến lĩnh vực sản xuất. 

Về lãi suất, trên lý thuyết năm 2014 cũng 
đã giảm nhiệt rất nhiều. Lại suất huy động tiền 
gửi tiết kiệm chỉ còn 5,5%, rồi lãi vay cũng 
dao động ở mức 9 – 1,2%. 

Bên cạnh những mặt được, tất nhiên vẫn 
cỏn cả những tồn tại cần phải nhìn nhận để 
năm 2015 này chúng ta không vấp phải? 

Chuyên gia kinh tế BÙI KIẾN THÀNH: 
Năm 2014, vẫn ghi nhận con số doanh nghiệp 
phá sản là không hề nhỏ. Điều này rõ ràng 
cho thấy môi trường kinh doanh cũng không 
thuận lợi như mong đợi. Doanh nghiệp “chết” 
nhiều rất nguy hiểm, vì nó là hàn thử biểu cho 
thể trạng của nền kinh tế. 

Trở lại câu chuyện chính sách tiền tệ. Một 
câu hỏi trong năm 2014 chưa tìm được đáp 
án là: Cho ai vay? Vay làm gì? Chất lượng tín 
dụng vẫn bỏ ngỏ? Nhìn chung, chính sách 
tiền tệ năm qua không có gì rõ ràng. Lãi suất 
được ép xuống nhưng tại sao doanh nghiệp 
vẫn “chết” nhiều, rồi ngân hàng ứ vốn. 

 

Ảnh minh họa 

Lạm phát của chúng ta trong năm vừa qua 
đã giảm rất mạnh. Có phải do chính sách tiền 
tệ hay vì lí do gì? Nếu chúng ta nói do chính 
sách tiền tệ thì cũng chỉ đúng một phần. Tôi 
cho là, chính các chính sách tiền tê đã khiến 
nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất và 
không ai dám vay vốn nữa. Kinh tế đi xuống, 
cả cầu tín dụng và cầu tiêu dùng đều đi 
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xuống. Đặt trong mối quan hệ tổng cầu toàn 
nền kinh tế nghẹt lại, khiến giá đi xuống và 
lạm phát xuống. Song điều đáng lo là tồn kho 
nhiều đồng thời doanh nghiệp giảm sản xuất. 
Rõ ràng, trong cái được của việc kiềm chế 
lạm phát, giữ được ở mức thấp thì cái quan 
ngại vẫn là nền kinh tế chưa hoàn toàn phát 
lên được. 

PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH: Bên cạnh 
những mặt được vẫn phải khẳng định rằng 
nền kinh tế còn tồn tại những thách thức 
không nhỏ: Nợ xấu tuy đã giảm nhưng tỷ lệ 
hiện trạng của nợ xấu vẫn là một con số rất 
lớn, và con số hiện tại trên thực tế có thể lớn 
hơn. Do việc đảo nợ cũng như việc thực hiện 
các biện pháp chuyển hóa nợ làm cho nợ của 
các ngân hàng giảm đi. Nói chung, vấn đề nợ 
xấu vẫn luôn là điểm nghẽn lớn cua 3ne62n 
kinh tế Việt Nam.Đây được coi là một trong 
những vấn đề làm cho nguồn vốn vào khu 
vực sản xuất bị cản trở. 

Thách thức lớn nhất mà tôi nhận thấy năm 
2014 chưa làm được gì nhiều đó chính là đề 
án tái cơ cấu nền kinh tế. Thời gian qua, 3 
lĩnh vực chủ chốt đã được “tái” khá tập trung, 
song theo quan điểm của tôi thì tốc độ vẫn 
rất…từ từ. Riêng đối với cải cách ngành ngân 
hàng rõ ràng vẫn chưa đạt được như mong 
muốn của các nhà quản lý, cũng như mục tiêu 
đề án đưa ra. Thực tế số lượng các ngân 
hàng nhỏ của Việt Nam còn rất nhiều, và tính 
an toàn cũng như độ thanh khoản của các 
ngân hàng vẫn là nổi lo của nền kinh tế. Vì 
những tồn tại này mà dòng tiền ra sản xuất 
vẫn không được trôi chảy, gây ra những ách 
tắc trong sản xuất, kinh doanh của cộng đồng 
doanh nghiệp. 

Tiếp đến là lĩnh vực cải cách doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN), mặc dù thời gian 
qua theo khẳng định của nhiều Bộ, đã tái cơ 
cấu được khoảng 70 DNNN nhưng con số 
này so với kế hoạch vẫn quá chậm. Còn nếu 
theo yêu cầu của hội nhập khu vực thì với tộc 
độ này chúng ta sẽ bị tụt hậu. 

Một điều nữa năng suất lao động của 
chúng ta quá thấp, chỉ bằng 1/1 – 1/5 so với 
các nước trong khu vực. Đây là một vấn đề 
đáng quan ngại, vì nó phản ánh rõ nét sức 
khỏe của nền kinh tế. 

Kỳ vọng sự khởi sắc 

Có thể khẳng định, cộng đồng DN nhỏ và 
vừa đóng góp lón vào tăng trưởng kinh tế, 
song năm 2014, khu vực DN này vẫn đang 
gặp không ít khó khăn trong sản xuất, kinh 
doanh (số DN phá sản vẫn gia tăng). Theo 

các công, ngoài công cụ lãi suất, chùng ta cần 
phải có những giải pháp gì để giúp cộng đồng 
DN này cải thiện hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong thời gian tới? 

Chuyên gia BÙI KIẾN THÀNH: Thành 
phần kinh tế Việt Nam (doanh nghiệp) trong 
bản đồ kinh tế Việt Nam trong năm 2014 sẽ là 
cái gì? Cái nào là mạnh khỏe. Cái nào bị ốm 
yếu. Cái nào ngủ đông? Nhà nước đưa ra các 
thông tin rất tích cực. Cho rằng, Việt Nam có 
chiều hướng qua khỏi sự mất ổn định về kinh 
tế vĩ mô, đi vào ổn định, tạo ra chu kỳ phát 
triển mới nhưng ta phải xem lại. Bởi cộng 
đồng doanh nghiệp như tối nói ở trên đang rất 
khó khăn. Ngoài công cụ lãi suất thì việc tạo 
ra môi trường kinh doanh là quan trọng. 

TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU: Hiện tại, Ngân 
hàng Nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo 
để tăng cường quỹ bảo lãnh tín dụng. Tôi 
nghĩ nếu quỹ bảo lãnh tín dụng được tái cơ 
cấu, được tập trung cải thiện sẽ là cơ hội để 
các DN có thể tiếp cận dễ hơn với quỹ này. 
Đây có thể là một giải pháp tốt để các DN 
không chỉ dựa vào một cái “phao” duy nhất là 
lãi suất. Song, tôi cũng đồng ý với ý kiến của 
ông Bùi Kiến Thành. Môi trường kinh doanh 
ra sao mới là yếu tố quan trọng để các DN 
hoạt động hiệu quả. Công cụ lãi suất hay các 
hỗ trợ vể chính sách chỉ là các yếu tố bên lề. 
Và để có một môi trường kinh doanh tốt, 
chúng ta phải có sự thay đổi về thể chế. Có 
nghĩa, nền kinh tế Việt Nam phải thực sự đi 
vào nền kinh tế thị trường. Hiện tại, rất nhiều 
quốc gia ở phương Tây không công nhận nền 
kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Do 
đó, các DN Việt Nam thường gặp rất nhiều 
rào cản thương mại khi bước chân ra thế giới. 
Qua những hiệp định thương mại quốc tế tới 
đây, đưa Việt Nam hội nhập sâu hơn nó sẽ là 
yếu tố mồi kích để Việt Nam tiến đến nền kinh 
tế thị trường thực thụ. Nhưng mặt khác, trong 
nền kinh tế thị trường thực thụ các DN Việt 
Nam buộc phải tăng cường năng lực sản xuất 
kinh doanh, phải thay đổi trong tư duy điều 
hành, hoạt động mới mong có thể cạnh tranh 
được khi hội nhập. 

PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH: 93% DN 
của chúng ta hoạt động chủ yếu dựa vào vốn 
vay để tồn tại. Bình quân mỗi DN Việt Nam 
trong cơ cấu vốn của họ, cứ một phần vốn tự 
có thì họ phải vay đến 5 phần hoặc nhiều 
hơn, thậm chí là vay đến 8,10 phần. Tuy 
nhiên, tới 70% DN hiện nay lại không tiếp cận 
được vốn vay ngân hàng. Về thực tế này, 
chúng ta không thể trách ngân hàng. Bởi về 
nguyên tắc, DN nào còn nợ lãi vay ngân hàng 
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thì không thể được vay vốn tiếp. Đây là lý do 
phần lớn các DN không thể tiếp cận được, vì 
họ chưa giả hết được lãi vay chứ chưa nói 
đến giả gốc. Một vấn đề nữa,  DN muốn vay 
còn phải dựa vào thế chấp. Hiện đã bắt đầu 
có quỹ cho DN vừa và nhỏ, nên các DN có 
thể vay vốn từ quỹ này. Thêm nữa, Nhà nước 
đang mở ra rất nhiều cơ hội, tạo nhiều điều 
kiện cho các DN có thể dễ dàng tiếp cận 
nguồn vốn hơn. Có thể khẳng định trong năm 
2015 này, các DN sẽ có nhiều nguồn, quỹ hỗ 
trợ để vay vốn hơn. Tuy nhiên, ở đây tôi cũng 
muốn nhấn mạnh một điều, trong điều kiện 
kinh tế hiện nay lãi suất cho vay không tác 
động nhiều đến hiệu quả kinh doanh của DN, 
nhưng tại sao DN vẫn kêu? Là bởi, vì DN có 
một nhưng lại vay 10 nên lợi nhuận của DN 
giảm. Điều quan trọng là DN phải biết cách sử 
dụng vốn có hiệu quả, còn không thể trông 
chờ vào lãi suất. 

Lâu nay, DNNN vẫn luôn được ưu ái hơn 
DN tư nhân, điều này đang tạo ra sự bất bình 
đẳng trong hoạt động của hai khu vực DN, 
khiến cho môi trường kinh doanh bị méo mó? 

PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH: Tôi nghĩ, 
đây chính là một trong những điểm quan trọng 
mà chúng ta đang hướng tới trong vấn đề cải 
cách môi trường kinh doanh. Tới đây,nền kinh 
tế sẽ phải xóa bỏ ưu đãi DNNN, cũng như tiến 
tới xóa bỏ bất bình đẳng giữa hai khu vực DN 
này. Trong Luật Doanh nghiệp mới cũng đã 
có những điểm hướng tới mục tiêu này. Đó là, 
DN phải 100% vốn Nhà nước mới được coi là 
DNNN.Còn đối với những DN kể cả có 99% 
vốn Nhà nước thì vẫn là DN cổ phẩn,sẽ được 
cư xử giống như DN tư nhân. Dần dần số 
DNNN sẽ còn rất ít. Luật Doanh nghiệp mới 
tạo môi trường kinh doanh bình đẳng hơn cho 
cộng đồng DN. Và chúng ta kì vọng vào 
những đổi mới từ luật này. Lúc đó,tất cả các 
DN sẽ hoạt động ngang bằng, không DN nào 
được ưu ái hơn DN nào, và “sức khỏe” của 
DN: DN yếu hay mạnh, có thể tồn tại hay 
không sẽ do thị trường quyết định. 

Với những gì đã trải qua của năm 2014, 
Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,2% và 
lạm phát sẽ duy trì dưới 5% năm 2015. Theo 
các vị, liệu các mục tiêu nói trên có thể thực 
hiện được? 

TS NGUYỄN TRÍ HIẾU: Theo tôi, mức 
tăng trưởng 6,2% như mục tiêu đề ra của 
Chính phủ và Quốc hội vẫn là mức thấp so 
với yêu cầu của một nước đang phát triển 
như Việt Nam. Mục tiêu cần phải tăng trưởng 
GDP nên đặt ở mức 7% đối với Việt Nam mới 
là phù hợp. Vì lẽ đó, cộng với những diễn biến 

khá thuận lợi của nền kinh tế, tôi tin chúng ta 
hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu tăng 
trưởng 6,2%. Thứ nhất, thị trường bất động 
sản đang hồi phục và được dự báo là sẽ khởi 
sắc trong năm 2015. Khi thị trường này hồi 
phục chắc chắn sẽ kéo theo sự phát triển 
nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Bên cạnh đó, hội 
nhập khu vực và các ký kết hiệp định thương 
mại tự do. Tôi cho đó là những cơ hội để năm 
2015 này, nền kinh tế Việt Nam thực sự có 
những bước chuyển mình rõ nét. Thứ nữa, 
nếu mức lạm phát vẫn giữ được mức thấp 
dưới 5% như năm nay thì sang năm lãi suất 
huy động sẽ có thể tiếp tục giảm thêm 0,5%. 
Và khi huy động giảm tiếp thì cho vay giảm 
thêm 1-2%, kích thích nền kinh tế rất nhiều. 
Bởi vì, chi phí vốn giảm đi, tín dụng sẽ được 
đẩy mạnh ra cho khu vực sản xuất. 

PGS.TS ĐINH TRỌNG THỊNH: Mặc dù 
trong 2015 tới đây, nền kinh tế được đánh giá 
là tiếp tục giữ vững ổn định và sẽ tăng trưởng 
cao hơn so với 2014, nhưng tôi cho là cũng 
không cao hơn nhiều như ý kiến của một số 
chuyên gia. Tôi cho là mức 6,2% như mục 
tiêu đặt ra của Quốc hội là hợp lý và có thể 
đạt được. Còn lại chúng ta không thấy một sự 
đột biến để tạo ra tăng trưởng mạnh mẽ hơn. 
Nếu đẩy mạnh hơn tái cơ cấu DNNN, đẩy 
mạnh hơn quá trình tái cơ cấu ngân hàng, xử 
lý nợ xấu để nguồn vốn có thể chảy mạnh 
hơn vào khu vực sản xuất…Đó mới thực sự là 
những yếu tố làm nên sự khác biệt, tạo ra 
những thay đổi. 

Tiền đề để chúng ta có thể khẳng định 
được con số tăng trưởng nói trên, theo tôi, đó 
là chúng ta có điều kiện để có thể nhận được 
vốn đầu tư nước ngoài nhiều hơn, đặc biệt 
với hàng loạt các cải cách về chính sách, Luật 
Doanh nghiệp, đầy là điều kiện để môi trường 
kinh doanh được cải thiện, và sẽ là yếu tố tạo 
ra cơ hội cho các dòng vốn tư nhân chảy vào 
nền kinh tế. 

Với sự kiên định về chính sách của Chính 
phủ trong việc ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm 
phát, cũng như khả năng thu hút vốn ODA, 
FDI nói trên…kể cả việc ký kết các hi65p định 
thương mại quốc tế, cánh cửa hội nhập rộng 
mở sẽ tạo ra hàng loạt các cơ hội để nền kinh 
tế có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hư 
Quốc hội đề ra. Tất nhiên không ngoại trừ 
những yếu tố tác động bên ngoài từ nền kinh 
tế thế giới. Ví dụ ngân sách Nhà nước đang 
hụt thu khi giá dầu thế giới giảm, nhưng theo 
tôi đây lại là cơ hội để các DN thuộc mọi lĩnh 
vực kinh tế có thể phục hồi sản xuất (do gánh 
nặng đầu vào là xăng dầu đã nhẹ đi rất 
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nhiều). Từ đó, thị trường tiêu dùng sẽ tăng 
trưởng hơn, đó chính là điều kiện để nền kinh 
tế tăng trưởng và phát triển. Đó là những dữ 
liệu cho thấy mục tiêu tăng trưởng 6,2% là 
hoàn toàn trong tầm tay. 

Chuyên gia BÙI KIẾN THÀNH: Những 
điều mà Thủ tướng cam kết, hay các nội dung 
được vạch ra trong năm 2015 rất hay, rất đẹp. 
Nhưng từ cam kết đến thực hiện còn cả một 
quá trình và khác xa nhau rất nhiều. Do đó, tôi 

cũng chưa thể nói trước hay dự đoán trước 
được điều gì nên xin không bàn luận về vấn 
đề này. 

Trân trọng cảm ơn các vị chuyên gia đã 
tham gia trao đổi đầu năm với báo Đại Đoàn 
Kết! 

Phương Thảo, Thúy Hằng 

Báo Đại đoàn kết Xuân Ất Mùi 2015

_____________________________________ 

40404040 MUØA XUAÂN THOÁNG NHAÁT 
rong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước 
và giữ nước của dân tộc, có rất nhiều 

chiến công chói lọi giành được vào mùa 
xuân, trong đó có cuộc Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa Xuân 1975 với đỉnh cao là 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

 

Để có được thắng lợi vĩ đại mùa xuân 
năm 1975 ấy, dân tộc ta đã phải trải qua 21 
năm trường kỳ kháng chiến chống đế quốc 
Mỹ xâm lược. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt 
và tài tình của Đảng, nhân dân ta thực hiện 
đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách 
mạng: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giành 
được những thắng lợi quan trọng trong 
công cuộc cải tạo và xây dựng xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc, đánh bại các chiến lược 
“Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, 
“Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, 
đánh bại các cuộc chiến tranh phá hoại 
bằng không quân, hải quân trên miền Bắc, 
buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút hết 
quân Mỹ và quân các nước chư hầu ra khỏi 
miền Nam, tạo điều kiện cơ bản nhất để 
dân tộc ta giành thắng lợi cuối cùng. 

Cuối năm 1974, những điều kiện cho 
việc giải phóng hoàn toàn miền Nam đã 
chín muồi, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng đã họp tháng 10/1974 và 
tháng 1/1975 quyết định. Tổng tiến công và 
nổi dậy mùa Xuân 1975, bắt đầu từ ngày 
4/3 bằng ba đòn tiến công chiến lược: 
Chiến dịch Tây Nguyên mở đầu bằng trận 
đột phá đánh chiếm Buôn Ma Thuộc, giải 
phóng Tây Nguyên; chiến dịch giải phóng 
Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử giải phóng Sài Gòn – Gia Định. Đúng 
11 giờ 30 ngày 30/4/1975, lá cờ Cách mạng 
được cắm trên nóc Dinh Độc lập, đánh dấu 
thành phố Sài Gòn – Gia Định hoàn toàn 
giải phóng. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn 
thắng. 

Sau chiến thắng mùa xuân lịch sử, giai 
đoạn 1975 – 1985, cả dân tộc bắt tay vào 
khôi phục phát triển kinh tế, khắc phục hậu 
quả chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta đã vượt qua những khó 
khăn, thách thức và đạt được những thành 
tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Nông 
nghiệp tăng bình quân 4,9%, sản xuất 
lương thực từ 13,4 triệu tấn lên 17 triệu tấn. 
Thu nhập quốc dân tăng bình quân 6,4%. 
Nhiều công trình quan trọng về dầu khí, dệt, 
giao thông, thủy lợi… được xây dựng. 

Tháng 12/1986, Đảng ta tiến hành Đại 
hội lần thứ VI, quyết định thực hiện đường 
lối đổi mới. Trải qua gần 30 năm thực hiện 
đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và hơn 20 năm thực hiện Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội (năm 1991) đến nay, Việt 
Nam đã thu được những thành tựu to lớn, 

T 
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hết sức quan trọng, toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực. 

Về kinh tế: Giai đoạn 1986 – 1990, Đảng 
ta chủ trương phát triển kinh tế hàng hóa 
nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nền 
kinh tế dần dần khắc phục được những yếu 
kém và có những bước phát triển. Giai đoạn 
1991 – 1995, nền kinh tế tiếp tục đạt được 
những thành tựu quan trọng, khắc phục 
được tình trạng trì trệ, suy thoái, hầu hết 
các lĩnh vực kinh tế đều tăng trưởng tương 
đối khá. Nước ta đã ra khỏi cuộc khủng 
hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng và kéo 
dài, chuyển sang một thời kỳ phát triển mới: 
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Giai đoạn 1996 – 2000, đây là giai đoạn 
đánh dấu bước phát triển quan trọng của 
kinh tế thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Mặc dù cùng 
chịu tác động của khủng hoảng tài chính – 
kinh tế khu vực (giai đoạn 1997 – 1999) và 
thiên tai nghiêm trọng xảy ra liên tiếp, đặt 
nền kinh tế nước ta trước những thử thách 
khốc liệt, tuy nhiên, Việt Nam vẫn duy trì 
được tốc độ tăng trưởng khá. GDP bình 
quân của cả giai đoạn 1996 – 2000 vẫn đạt 
7%. Từ 2001 đến nay, sự nghiệp đổi mới 
ngày càng đi vào chiều sâu, CNH, HĐH 
ngày càng được đẩy mạnh, nền kinh tế vẫn 
duy trì mức tăng trưởng khá (5 – 7%), tiềm 
lực và quy mô nền kinh tế tăng lên, nước ta 
đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, từ 
nhóm nước thu nhập thấp đã trở thành 
nước có thu nhập trung bình. 

Về văn hóa – xã hội: Gần 30 năm thực 
hiện đường lối đổi mới, Đảng và Nhà nước 
không ngừng đầu tư cho lĩnh vực văn hóa – 
xã hội, giải quyết có hiệu quả mối quan hệ 
giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn 
hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 
Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển mới 
về quy mô, đa dạng hóa về loại hình trường 
lớp từ mầm non, tiểu học đến cao đẳng, đại 
học, năm 2000 cả nước đã đạt chuẩn quốc 
gia về xóa nạn mù chữ. Công tác chăm sóc 
sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ, bảo 
hiểm y tế được mở rộng đến khoảng gần 
60% dân số, các chỉ số sức khỏe cộng đồng 
được nâng lên. Tuổi thọ của người dân 

ngày càng tăng với chỉ số phát triển con 
người (HDI) thuộc nhóm trung bình cao của 
thế giới. Hoạt động khoa học và công nghệ 
có bước tiến đáng ghi nhận. Công tác dạy 
nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm 
nghèo thu được những kết quả ấn tượng. 
Thu nhập bình quân đầu người liên tục 
tăng. Phúc lợi và an sinh xã hội được coi 
trọng và từng bước mở rộng. Công tác 
chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, 
người có công với cách mạng được Đảng, 
Nhà nước và cả xã hội quan tâm. 

Về an ninh – quốc phòng và đối ngoại: 
Các lực lượng vũ trang nhân dân đã bảo vệ 
vững chắc thành quả cách mạng, chế độ 
XHCN, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống 
nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ 
vững vai trò lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh 
phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin 
của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới, xây 
dựng và phát triển tiềm lực quốc phòng theo 
hướng chính quy, tinh nhuệ, từng bước 
hiện đại. Về đối ngoại, chúng ta phá vỡ thế 
bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối 
ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng 
hóa. Gia nhập Tổ chức Thương mại quốc tế 
(WTO), là Ủy viên không Thường trực Hội 
đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 
– 2009, có quan hệ kinh tế, thương mại và 
đầu tư với trên 160 quốc gia và 70 vùng 
lãnh thổ, tranh thủ có hiệu quả ODA, thu hút 
FDI, mở rộng thị trường ngoài nước, chủ 
động hội nhập kinh tế quốc tế. 

40 năm kể từ Đại thắng mùa Xuân 1975, 
bằng những thành quả tạo dựng được, 
nhân dân Việt Nam luôn yêu mến, tin tưởng 
tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng: cho dù 
hiện nay đất nước đang gặp phải những 
khó khăn, thách thức về phát triển kinh tế, 
xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, chủ 
quyền quốc gia, nhưng với truyền thống lịch 
sử cha ông và tinh thần của mùa Xuân đại 
thắng, nhân dân Việt Nam vẫn vững tin rằng 
Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lãnh đạo thắng 
lợi sự nghiệp đổi mới, với những thành tựu 
to lớn và vững chắc hơn. Đảng sẽ đem đến 
cho dân tộc những mùa xuân ấm no, hạnh 
phúc hơn trong tương lai. 

Xuân Minh 

Lao động xã hội.- 2015.- Số 1  
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THÔØI GIAN BIEÅU TRONG GIA ÑÌNH NGAØY TEÁT 

ết Nguyên đán là dịp lễ trọng mà từng thời 
gian biểu được diễn ra trong dịp này của 

gia đình luôn thể hiện rõ ràng hất tình đoàn 
kết, sum họp cùng ước mong về một cuộc 
sống ấm no, hạnh phúc ngập tràn! 

Ngày ông Táo về trời (23 tháng Chạp): 
Đây là thời điểm đánh dấu mùa Tết bắt đầu. 
Theo quan niệm của người Việt, ông Táo là 
người có rách nhiệm ghi chép tất cả những gì 
gia chủ làm trong năm để báo cáo với Ngọc 
Hoàng và cầu xin Ngọc Hoàng tiếp tục ban 
cho gia đình một cuộc sống ấm no trong năm 
sắp tới. Lễ cúng tiễn ông Táo về trời ngoài 
hương, nến, hoa quả, vàng mã còn có hai mũ 
đàn ông, một mũ đàn bà và con cá chép, cá 
chép sẽ đưa ông Táo vượt qua Vũ Môn để lên 
Thiên đình gặp Ngọc Hoàng. Bên cạnh yếu tố 
tâm linh, đây còn được coi như là một lễ tổng 
kết của gia đình, để từng thành viên nhìn lại 
trong năm qua, nhà mình đã đạt được những 
gì gọi là ấm yên, hạnh phúc, những gì còn tồn 
tại cần phải tiệp tục sửa chữa, khắc phục 
trong năm sau! 

 
Ảnh: Internet 

Cúng Tất niên: Diễn ra vào ngày 30 
tháng Chạp (nếu là năm đủ) hoặc ngày 29 
tháng Chạp (nếu là năm thiếu). Ngày trước, lễ 
này thường được hiểu như là hoàn tất (công 
việc) trong năm. Những người thợ thường 
cúng các tổ nghề đã phù hộ cho công việc 
làm ăn của họ. Về sau vì không phải thợ nào 
cũng có vị tổ nghề rõ ràng nên dần dần mọi 
người, mọi nhà đều cúng. 

Ngày nay, các thành viên trong gia đình 
dù có đi đâu xa cũng đều cố gắng trở về. Mọi 

người cùng làm mâm cơm cúng tổ tiên. Tùy 
theo điều kiện gia đình cũng như phong tục 
tập quán mỗi vùng co thể thịnh soạn hay 
thanh đạm, tuy nhiên một số thành phần bắt 
buột phải có khi cúng theo phong tục của 
người Việt Nam gồm: hương hoa, vàng mã, 
đèn nến, trầu cau, rượu, trà, bánh chưng, cỗ 
mặn được bầy biện đầy đặn, trang 
nghiêm…Sau lễ cúng, mọi người quây quần 
bên nhau, ăn bữa cơm gọi là bữa cơm sum 
họp gia đình trong ngày cuối năm. 

Lễ cúng giao thừa (còn gọi là lễ trừ 
tịch): Diễn ra vào đêm 30 tháng Chạp – 
d0u1ng thời khắc chuyển giao năm cũ và năm 
mới. Cả gia đình ngừng mọi công việc, hội tụ 
đông đủ, sum vầy trước bàn thờ gia tiên thắp 
hương bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên và cùng cầu 
khẩn năm mới khỏe mạnh, vạn sự may mắn 
tốt lành. 

Lễ xuất hành, hái lộc cầu may: Ngay 
sau Giao thừa, mọi người hay làm lễ xuất 
hành lên chùa lễ Phật, hái lộc, cầu may. 
Thường, nam giới sẽ là những người đảm 
nhận phần “xông đất” hoặc còn gọi là “đạp 
đất”. Thời xưa chỉ có 2 cách chọn người tốt 
vía xông đất ngày đầu năm: Kẻ làm quan, 
người có học chọn người xông đất có tuổi 
hợp tuổi với chủ nhà, người xông đất phải là 
người đàn ông trụ cột trong gia đình. Đối với 
người dân lao động thì đơn giản hơn, người 
được chọn xông đất phải khỏe mạnh, tốt tính 
và gia cảnh khấm khá, hòa thuận. Ngày nay, 
nhiều gia chủ không còn quá cầu kỳ, mọi 
người có thể chọn một thành viên trong chính 
gia đình mình xông đất, mong sẽ mang lại 
niềm vui, may mắn cho cả nhà trong suốt một 
năm. 

Chúc Tết và lì xì: Sáng mồng Một Tết còn 
gọi là ngày Chính đán, con cháu tụ họp ở nhà 
tộc trưởng để lễ tổ tiên và chúc tết ông bà, 
các bậc huynh trưởng. Theo quan niệm, năm 
mới tới, mỗi người tăng lên một tuổi, bởi vậy 
ngày mồng Một Tết là ngày con cháu “chúc 
thọ” ông bà và các bậc cao niên (ngày xưa, 
các cụ thường không nhớ rõ ngày tháng sinh 
nên chỉ biết Tết đến là thêm 1 tuổi). 

Thăm hỏi, chúc tụng nhau: Việc này 
thường diễn ra trong suốt 3 ngày Tết và nhiều 
nơi được diễn ra theo trình tự “Mồng một tết 

IV. TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA NGÀY XUÂN 

T 
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cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy” 
(Ngày mồng Một đi chúc tết họ hàng bên nhà 
nội, mùng Hai tết sang họ nhà ngoại, mùng 
Ba tết thì đến nhà thầy cô giáo hoặc mở rộng 
ra là bạn bè thân hữu…). Khi gặp, những lời 
chúc dành cho nhau thường là mong sức 
khỏe tốt, phát tài phát lộc, gặp nhiều may 
mắn, mọi ước muốn đều thành công…; 
những người năm cũ gặp rủi ro thì động viên 
nhau “tai qua nạn khỏi” hay “của đi thay 
người” nghĩa là trong cái họa cũng tìm thấy 
cái phúc, hướng về sự tốt lành… 

Lễ “đưa ông bà”: Theo truyền thống xưa, 
sau khi mở Tổ tiên về dự 3 ngày Tết với con 
cháu vào ngày 30 Tết(nếu tháng thiếu thì vào 
ngày 29 Tết), đến ngày mùng 3 Tết hoặc ngày 
khai h5 mùng bảy Tết, là ngày cuối cùng, tiệc 
xuân đã mãn, con cháu lại cáo lễ để tiễn đưa 
tổ Tiên trở về âm cảnh. Lễ này, tục gọi là “đưa 

ông bà”, lễ hóa vàng cho Tổ tiên, hay lễ tạ 
năm mới. 

Lễ vật dâng cúng trong lễ tạ năm mới 
gồm: Nhang, hoa, ngủ quả, trầu cau, rượu, 
đèn nến, bánh kẹo, mâm lễ mặn hoặc chay 
cùng các món ăn ngày Tết đầy đủ, tinh khiết. 

Trải qua bao thời gian cùng biến thiên của 
xã hội, nhiều phong tục, lễ nghi trong đời sống 
gia đình cũng dần mai một. Những lễ nghi, 
thời gian biểu trong ngày Tết truyền thống có 
liên quan đến thang giá trị gia đình, những 
quy định hướng mọi người về đạo lý, giúp 
từng thành viên thực hiện tốt hơn niềm mong 
ước về cuộc sống sum vầy, thuận hòa, no ấm 
thì cũng phải có ý thức gìn giữ mới bảo tồn 
được. 

Giao Long 

Báo Phụ nữ Việt Nam số Xuân Ất Mùi 2015
_____________________________________ 

NGAØY XÖA CAÙC CUÏ KIEÂNG KÎ THEÁ NAØO DÒP TEÁT 

 

ưa Tết cổ truyền có hàng loạt điều kiêng 
kị để không bị “rông” cả năm. Tùy từng 

vùng miền mà có kiêng kị khác nhau, nhưng 
xã hội ngày càng phát triển nên tới nay có cái 
còn, có cái đã mai một.  

Kiêng xuất hành mùng 1 Tết 

Tục xông đất đầu năm quan niệm người 
đầu tiên bước vào nhà trong ngày mùng 1 Tết 
sẽ đem lại may mắn, hay xui xẻo cho gia đình 
ấy cả năm. Vì vậy, người xông đất thường 
được chọn trước, và cần hội đủ các điều kiện 
như khỏe mạnh, tình tình nhu hòa, hiếu thuận, 
đặc biệt là đang ăn nên làm ra… để xông đất. 

Sáng mùng 1 Tết nếu người không được 
chọn mà cứ tự nhiên đến thì gia chủ sẽ không 
vui, sự tiếp đón cũng bớt niềm nở, chu đáo. 

Do đó, những người “nặng vía”, xung tuổi 
với gia chủ đừng nên đến xông nhà ngày đầu 
năm. 

Kiêng chúc Tết người đang nằm ngủ 

Trước kia nhà cửa không chia riêng phòng 
ngủ, phòng ăn, phòng khách… nên khách tới 
chúc Tết có khi vẫn thấy người nằm trên 
giường ngủ nướng vì đêm giao thừa phải 
thức khuya. 

Vì vậy khi khách tới chúc Tết thấy người 
nằm ngủ thì nên đợi họ dậy hãy nói ra lời 
chúc, chớ dại xởi lởi chúc lúc họ đang nằm 
ngủ vì rất có thể lời chúc tốt đẹp sẽ bị coi là 
trù ẻo, muốn cho người ta phải nằm trên 
giường bệnh (bởi tư thế đang nằm ngủ là tư 
thế bệnh, nên chụp ảnh, chúc tụng bị coi như 
trù ẻo - trừ nằm tạo dáng chụp ảnh). 

Nếu không thể đợi người ta ngủ dậy để 
tặng những lời chúc tốt đẹp thì khách nên chờ 
dịp khác, chứ đừng đánh thức họ, bởi ngày 
Tết không nên đánh thức bất cứ ai để tránh bị 
thúc giục cả năm. 

Có thai kiêng đi chúc Tết 

Phụ nữ Việt xưa có bầu thường tránh đi 
chúc Tết, bởi quan niệm bà bầu tới nhà sẽ 
đem lại xui xẻo (lẽ ra tốn một thì lại tốn kém 
gấp đôi), chưa kể đứa bé trong bụng sau này 
sẽ kém duyên). 

X 
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Ngày nay nhiều phụ nữ vẫn kiêng đi chúc 
Tết đầu năm. 

Nhưng đầu năm các bà bán hàng ở chợ 
lại rất thích được bà bầu tới mua hàng, với 
mong muốn buôn may, bán đắt cả năm (bởi lẽ 
ra bán được một, nhưng bà bầu mua sẽ thành 
hai). 

Kiêng về nhà ngoại vào ngày mùng 1, 
4, 5 Tết 

Xưa con gái và con rể chỉ được về nhà 
ngoại chúc Tết vào mùng 2 hoặc mùng 3 Tết. 

Còn các ngày mùng 1, mùng 4 và mùng 5 
thì kiêng, không được về nhà ngoại. Nguyên 
nhân là ngày mùng 1 Tết quan trọng nhất 
trong 3 ngày Tết, họ phải tỏ lòng hiếu đễ với 
bố mẹ, tổ tiên họ nội trước. Có về ngoại thì 
mùng 2, mùng 3 và khác những ngày kể trên 
thì mới đem lại vận may cho gia đình bên 
ngoại. 

Kiêng 'yêu' dịp Tết vì sợ xui xẻo 

Thời khắc chuyển giao giữa hai năm là lúc 
khiến cơ thể như lấy lại tinh khí và thắm nồng 
tình cảm vợ chồng. Nhưng tục xưa lại kiêng 
“yêu” ngày Tết, vì sợ nếu có thai thì con cái 
sinh ra sẽ ốm yếu, sức khỏe hai người cũng 
bị ảnh hưởng. Có quan niệm cổ còn cho rằng 
“yêu” những ngày Tết sẽ gặp vận đen, thậm 
chí là đại hạn. 

Ngày nay quan niệm này đã bớt nặng nề 
hơn, nhưng một số cặp vợ chồng vẫn kiêng 
“chuyện ấy” ngày Tết. 

Kiêng ăn một số món đầu năm 

Ngày Tết người Việt xưa nay kiêng ăn thịt 
chó, cá mè, thịt vịt, quả chuối… vì sẽ xúi quẩy 
cả năm. 

Ở miền Bắc người ta cầu may năm mới 
bằng cách ăn cá chép 3 ngày đầu năm để 
được hanh thông chuyện học hành, thăng tiến 
(vì cá chép – loài cá vượt vũ môn hóa rồng). 
Nhưng người ta lại tránh ăn phần đuôi với 
mong muốn để tăng sự may mắn, luôn có dư 
thừa, tích lũy của cải trong năm mới. 

Người miền Trung ngày Tết lại kiêng các 
món chết biến từ tôm vì sợ… đi giật lùi và 
công việc sang năm sẽ lùi chứ không thể tiến 
tới. 

Một số vùng còn kiêng ăn trứng vịt lộn, thịt 
vịt ngày Tết vì cho là sẽ gặp xui xẻo cả năm. 

Kiêng để cối xay gạo trống vào ngày 
đầu năm 

Ở một số vùng quê Nam bộ còn có tục 
kiêng không để cối xay gạo trống vào những 
ngày đầu năm. Điều này tượng trưng cho việc 
thất bát, mất mùa năm tới. Chính vì vậy, 
người ta thường đổ một ít lúa vào cối xay, ngụ 
ý cầu mong năm mới lúa gạo đầy tràn. 

Ngày Tết có lệ ai đến nhà, bất kể giờ giấc 
nào, gia chủ cũng dọn cỗ, mời uống rượu, ăn 
bánh. Khách không được từ chối bữa ăn, dù 
no cũng phải nhấm nháp chút ít. 

Kiêng quét nhà 3 ngày Tết 

Tục kiêng quét nhà 3 ngày Tết vì sợ sẽ 
quét đi tài lộc. Ở Nam bộ quét dọn xong phải 
cất hết chổi, bởi bị mất chổi ngày Tết có nghĩa 
là năm đó nhà sẽ bị trộm vào vét sạch của 
cải. 

Kỵ mai táng 

Ngày Tết Nguyên đán là ngày vui, ngày 
mở đầu cho vận hội hanh thông của cả một 
năm, có ý nghĩa rất thiêng liêng. Nếu chẳng 
may nhà có tang, gia đình phải tạm gác 
chuyện buồn riêng. Vì vậy có tục lệ cất khăn 
tang 3 ngày Tết. 

Chẳng may nhà có người chết vào ngày 
30 tháng chạp, thì nên chôn cất cho kịp trong 
ngày đó. Bởi đa số các gia đình kiêng để sang 
ngày mùng Một đầu năm. 

Nếu người chết đúng ngày mùng 1 Tết thì 
gia chủ chưa phát tang vội, mà cứ chuẩn bị 
mọi thứ để sáng mùng 2 mới làm lễ phát tang. 

Nhà có tang không nên xông đất nhà 
người khác, kiêng đi chúc Tết để tránh xui 
xẻo. Nhưng bà con chòm xóm lại tới nhà chúc 
Tết và an ủi gia đình bất hạnh. 

Kiêng xõa tóc 

Ở vùng quê Việt Nam kị việc để tóc xõa 
ngày Tết, bởi cho rằng tóc xõa sẽ rũ rượi như 
những hình ảnh ma quái, cõi âm. Vì vậy, ngày 
Tết phụ nữ nên chọn các kiểu tóc buộc, tết, 
kẹp gọn gàng khi ra đường. 

Dân gian còn kiêng kị rất nhiều như: Kiêng 
giặt quần áo vào mùng 1, mùng 2 vì sợ quần 
áo để không mạo phạm đến thủy thần, dẫn 
đến gặp xui xẻo; Kiêng mở tủ vào mùng 1 vì 
sẽ làm thất thoát tiền tài và vận may suốt cả 
năm; Tránh nói điều không hay vì có thể đem 
lại sự không may; Kiêng trượt ngã để tránh sự 
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xui xẻo, trục trặc trong công việc; Kiêng ngồi 
hoặc đứng trước cửa dịp Tết vì vừa vô duyên, 
vừa cản vượng khí tốt lành của năm mới trên 
đường vào nhà; Kiêng vỗ vai, quàng vai 
người khác vào dịp Tết để tránh xui xẻo, gặp 
chuyện buồn về tình duyên hay hạnh phúc gia 
đình; Kiêng quên khăn tay ở nhà người khác 
trong ngày Tết để tránh bỏ lại sự xui xẻo, khó 
khăn cho gia chủ: Người miền Trung thường 
kiêng mặc đồ màu trắng cả tháng Giêng vì sợ 
các màu tẻ nhạt u trầm, đặc biệt là trắng - đen 
là màu của tang lễ, chết chóc bị kiêng triệt để. 

Một số tục kiêng kỵ từ ngày xưa vẫn còn 
được lưu truyền đến hôm nay cũng tạo nên 
những nét riêng cho ngày Tết. Tuy nhiên, 
những tập tục mê tín, những quan niệm 
không có tính khoa học cũng nên được loại 
bỏ. 

Ngày Tết kiêng không cho: 

- Không cho người khác đến xin lửa, vì sợ 
cho lửa đỏ là mất may mắn, 

- Không cho nước đầu năm vì nước được 
ví như nguồn tài lộc, cho nước là sẽ mất tài 
lộc. 

- Không vay mượn hay trả nợ, cho vay. 

- Không treo những tranh “xui xẻo” như: 
đánh ghen, kiện tụng… trong nhà dịp Tết. 

Trà Giang (tổng hợp) 

Báo Gia đình và Xã hội 

_____________________________________ 

MAÂM COÃ TEÁT COÅ TRUYEÀN THÖÔØNG COÙ NHÖÕNG MOÙN GÌ?MAÂM COÃ TEÁT COÅ TRUYEÀN THÖÔØNG COÙ NHÖÕNG MOÙN GÌ?MAÂM COÃ TEÁT COÅ TRUYEÀN THÖÔØNG COÙ NHÖÕNG MOÙN GÌ?MAÂM COÃ TEÁT COÅ TRUYEÀN THÖÔØNG COÙ NHÖÕNG MOÙN GÌ?    
âm cỗ Tết cổ truyền Việt Nam tùy theo 
vùng miền mà có các món ăn đặc trưng. 

Trong khi miền Bắc thường có nhiều món 
canh thì miền Nam lại có nhiều đồ nguội do 
thời tiết nắng nóng. 

 

Ảnh minh họa 

Mâm cỗ Tết cổ truyền miền Bắc thường 
tính theo bát, đĩa: 4 bát, 4 đĩa, cỗ lớn thì 6 bát, 
6 đĩa hoặc 8 bát, 8 đĩa… Bát gồm: Bát móng 
chân giò hầm măng lưỡi lợn, bát canh bóng 
nấu thập cẩm, bát miến nấu lòng gà, bát mọc. 
Đĩa gồm: đĩa xôi hoặc bánh chưng, đĩa thịt gà 
luộc, đĩa thịt đông, đĩa giò lụa, đĩa giò xào, 
thêm đĩa nộm và đĩa dưa hành muối. 

Ngoài ra có thể có thêm đĩa lạp xưởng, 
đĩa trứng muối, đĩa cá kho riềng, đĩa nộm sứa 
hoặc nộm rau quả.... 

Món tráng miệng đặc trưng thì có mứt 
sen, mứt quất, mứt gừng, hồng khô, ô mai 
mơ, gừng.... Đặc biệt món chè kho có tính giải 
độc và giải rượu. 

Mâm cỗ Tết miền Trung có cả bánh 
chưng, bánh tét và có nhiều món ăn được chế 
biến gồm đủ các thành phần gồm: đĩa dưa 
món, đĩa giò lụa Huế, đĩa thịt đông, đĩa gà bóp 
rau răm, đĩa chả Huế, đĩa thịt heo luộc, giá 
chua, bát ninh măng khô, bát miến Huế, đĩa 
cá chiên hay đĩa ram… 

Ở nhiều nơi, người ta còn làm cả các món 
như: cuốn diếp gỏi ngó sen, gỏi bao tử, bánh 
răng bừa hay các món đặc biệt xà lách gân 
bò, chả tôm, nem lụi… để dâng lên tổ tiên 
ngày Tết. 

Cỗ tết miền Nam thường có nhiều đồ 
nguội do thời tiết nắng nóng. Cỗ có bánh tét 
kèm với đĩa củ cải ngâm nước mắm; canh 
măng nấu (dùng măng tươi thay cho măng 
khô), thêm bát canh khổ qua nhồi thịt, thịt kho 
tàu (thịt heo, trứng với nước dừa); đĩa thịt heo 
luộc, đĩa gỏi tôm thịt, đĩa nem, đĩa chả giò, đĩa 
dưa giá, củ kiệu. 

Món tráng miệng có các loại mứt như: mứt 
dừa, mứt me, mứt khoai, mứt ổi, mứt mãng 
cầu, mứt củ năng, bánh ít ngọt, kẹo thèo lèo 
và kẹo chuối,... 

Theo http://www.xaluan.com/

M 
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CHOÏN NGUÕ QUAÛ THEÁ NAØO ÑEÅ MANG LAÏI TAØI LOÄC CAÛ NAÊM?CHOÏN NGUÕ QUAÛ THEÁ NAØO ÑEÅ MANG LAÏI TAØI LOÄC CAÛ NAÊM?CHOÏN NGUÕ QUAÛ THEÁ NAØO ÑEÅ MANG LAÏI TAØI LOÄC CAÛ NAÊM?CHOÏN NGUÕ QUAÛ THEÁ NAØO ÑEÅ MANG LAÏI TAØI LOÄC CAÛ NAÊM?    
ù giàu hay nghèo, ngày Tết nhà nào 
cũng mua hoa quả về để bày lên bàn 

thờ để cúng Tổ tiên, ông bà. Tuy nhiên, 
việc lựa chọn mâm ngũ quả như thế nào 
để mang lại tài lộc cho gia chủ cả năm và ý 
nghĩa của từng loại là điều không phải ai 
cũng biết.  

Mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên dịp 
Tết mang một ý nghĩa chung sâu sắc, theo 5 
sắc màu tượng trưng cho mong ước được 
ngũ phúc: giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe 
mạnh, bình yên. Theo thuyết ngũ hành: Kim 
màu trắng, Mộc màu xanh, Thủy màu đen, 
Hỏa màu đỏ, Thổ màu vàng. Mâm ngũ quả 
thường theo 5 sắc màu đó để phối trí. 

 

Thực tế cho thấy, tùy theo đặc điểm tự 
nhiên, phong tục tập quán và quan niệm của 
mỗi vùng miền khác nhau mà người dân có 
cách chọn các loại quả đặc trưng mang ý 
nghĩa riêng. 

Ở miền Bắc, trên mâm ngũ quả thường có 
5 loại quả với 5 màu khác nhau, cụ thể là: 
chuối/táo màu xanh; bưởi (hoặc phật thủ), 
cam, quýt màu vàng; hồng hoặc táo tây, ớt 
màu đỏ; roi, mận, đào hoặc lê màu trắng; 
hồng xiêm (sapôchê) hoặc nho đen, măng 
cụt, mận màu đen. 

Cách trình bày truyền thống thường gặp là 
nải chuối được đặt ở dưới cùng, ở giữa để đỡ 
lấy toàn bộ các cây trái khác. Mâm ngũ quả 
đẹp là mâm ngũ quả có đủ màu sắc rực rỡ. 
Chính giữa nải chuối xanh thẫm là quả bưởi 
căng mọng hoặc quả phật thủ chín vàng nổi 
bật. 

Những quả chín đỏ đặt xung quanh. 
Những chỗ khuyết đặt xen kẽ quýt vàng, táo 
màu xanh hoặc những trái ớt đỏ mọng, hoàn 
thiện những nét trang trí cuối cùng. 

Khác với người miền Bắc, ở miền Nam, 
mâm ngũ quả thường là: mãng cầu, dừa, đu 

đủ, xoài, sung, đọc chệch thành các tên "cầu 
vừa đủ xài" hoặc "cầu vừa đủ sung". Do cách 
phát âm gần giống với từ “chúi” (thể hiện sự 
nguy khó) nên chuối là thứ quả không bao giờ 
xuất hiện trong mâm quả cúng gia tiên của 
người miền Nam. Cũng bởi câu nói: “Cam làm 
quýt chịu” nên người Nam không bày những 
trái cam lên mâm ngũ quả ngày Tết. 

Ở miền Trung, người dân không quá câu 
nệ hình thức ý nghĩa của mâm ngũ quả, mà 
chủ yếu có gì cúng nấy, thành tâm dâng kính 
tổ tiên. 

Mặt khác, người miền Trung do chịu sự 
giao thoa văn hóa 2 miền Bắc - Nam nên 
mâm ngũ quả vẫn bày biện đủ: chuối, mãng 
cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài… 

Ý nghĩa một số loại trái cây trong mâm 
ngũ quả ngày Tết 

 
Mâm ngũ quả truyền thống với 5 loại quả, số quả lẻ 
thể hiện sự sinh sôi, nảy nở, phát triển. Ảnh minh 
họa. 

Lê (hay mật phụ): vị ngọt thanh ngụ ý việc 
gì cũng trơn tru, suôn sẻ. 

Lựu: nhiều hạt tượng trưng cho con đàn 
cháu đống. 

Đào: thể hiện sự thăng tiến. 

Mai: hạnh phúc, không cô đơn. 

Quả phật thủ: giống như bàn tay đức 
Phật, luôn chở che cho các số phận con 
người. 

Táo: có nghĩa là phú quý. 

Hồng, quýt: tượng trưng cho sự thành đạt. 

Thanh long (rồng mây hội tụ) thể hiện sự 
phát tài phát lộc. 

Bưởi, dưa hấu: căng tròn, mát lành, hứa 
hẹn sự ngọt ngào, may mắn. 

D 
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Nải chuối xanh như bàn tay ngửa: hứng 
lấy may mắn, bao bọc và chở che. 

Quả trứng gà (hay Lê-ki-ma) như hình đào 
tiên: lộc trời. 

Sung: gắn với biểu tượng sung mãn về 
sức khỏe và tiền bạc. 

Đu đủ: mang đến sự thịnh vượng đủ đầy. 

Xoài có âm na ná như “xài”: để cầu mong 
cho việc tiêu xài không thiếu thốn. 

Ngày nay, hoa trái ngày càng nhiều và 
phong phú. Vì vậy mâm ngũ quả theo đó mà 
có thể trở thành thập quả, tuy vậy, cái tên gọi: 
“ngũ quả” đã đi sâu vào tiềm thức, tâm linh 
người Việt bao đời. 

Tại sao lại là ngũ quả?  

Ngũ, con số 5 là con số chỉ trung tâm. 
Người ta tìm thấy nó ở ngăn giữa Lạc thư. Tự 
dạng chữ “ngũ” nguyên thể có hình chữ thập 
của bốn nguyên tố, cộng với điểm trung tâm. 
Sau này, hai vạch song song được chêm vào 
đấy, tức trời và đất mà giữa chúng, âm và 
dương tạo nên năm nguyên tố tương tác sinh 
khắc của vạn vật, gọi là ngũ hành. 

Theo quan niệm cổ đại phổ biến trong khu 
vực chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, 
thường cho rằng các quy luật phổ biến đều 

gộp vào con số 5. Trong Đại từ điển, “ngũ” có 
đến mười hai nghĩa và một ngàn một trăm 
bốn mươi tám từ kép ghép với nó. Phổ biến, 
chúng ta có ngũ phương (Đông, Tây, Nam, 
Bắc và Trung ương), ngũ sắc, ngũ vị, ngũ âm, 
ngũ tạng, ngũ kim, ngũ quan, ngũ luân, ngũ 
cốc,… Như vậy, số 5 là biểu hiện chung của 
sự sống và ở đây “ngũ quả” tự nó biểu trưng 
một tập thành được coi là đầy đủ của loại lễ 
vật dâng cúng là quả. 

Đối với cư dân nông nghiệp, ngũ cốc 
(đạo/nếp hương, lương/gạo, thúc/đậu, mạch/ 
lúa mì, tắc/kê) là lương thực chủ đạo và ngũ 
quả (trái cây nói chung) là thứ yếu. Do đó, 
theo Chiêm thư người ta thường quan sát sự 
tốt xấu của “ngũ quả” sau đây để dự đoán 
việc được mùa của ngũ cốc: 1) Mận chủ vào 
đậu; 2) Hạnh chủ về lúa mì; 3) Đào chủ vào 
tiểu mạch; 4) Lật (hạt dẻ) chủ vào nếp hương; 
5) Tảo (táo) chủ vào lúa. Theo sự xác tín đã 
trở thành tập tục phổ biến trong dân gian nên 
có thể “ngũ quả” nêu trên là “chuẩn” của năm 
thứ quả dùng làm lễ vật bởi lẽ việc dâng lễ vật 
nào đều có thể là cách biểu thị sự cầu mong 
của người dâng lễ. Ở đây, đối với người nông 
dân thời cổ thì điều cầu mong lớn nhất là 
được mùa ngũ cốc. 

Theo Báo Gia đình và Xã hội Xuân Ất Mùi 
2015

_____________________________________ 

NG AØY ÑEÏP ÑEÅ MÔÛ HAØNG, X UAÁT HAØNH, ÑI LEÃ ÑAÀU NAÊM AÁT MUØING AØY ÑEÏP ÑEÅ MÔÛ HAØNG, X UAÁT HAØNH, ÑI LEÃ ÑAÀU NAÊM AÁT MUØING AØY ÑEÏP ÑEÅ MÔÛ HAØNG, X UAÁT HAØNH, ÑI LEÃ ÑAÀU NAÊM AÁT MUØING AØY ÑEÏP ÑEÅ MÔÛ HAØNG, X UAÁT HAØNH, ÑI LEÃ ÑAÀU NAÊM AÁT MUØI     
ó thể mở hàng, ký kết ngay từ mùng 1 
Tết. Ngày đi lễ từ mùng 2 đến mùng 10. 

Ngày xuất hành đẹp là mùng 1, 2, 6, 8, 10. 

 
Ảnh: Tuvisomenh. 

Trong ngày đầu năm mới người Việt Nam 
thường chọn ngày giờ, tốt để mở hàng, đi lễ, 
hay chỉ đơn giản là xuất hành trong ngày, với 
mong muốn "vạn sự khởi đầu nan", "đầu xuôi, 
đuôi lọt", đầu năm thuận lợi thì cả năm sẽ gặp 

may mắn. Trong đó mở hàng liên quan đến tài 
lộc, khác với đi lễ cầu may mắn, còn xuất 
hành, đi đâu xa cần đến sự thuận lợi và an 
toàn. 

Có nhiều cách chọn ngày giờ. Dưới đây là 
phương pháp chung, được nhiều người áp 
dụng: 

- Mùng 1 Tết (19/2, thứ 5): Có thể xuất 
hành, mở hàng, không lợi đi lễ. Xuất hành 
chọn hướng Đông. 

- Mùng 2 Tết (20/2, thứ 6): Có thể xuất 
hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng 
Đông. 

- Mùng 3 Tết (21/2, thứ 7): Có thể đi lễ, 
không lợi mở hàng, xuất hành. Nếu cần xuất 
hành chọn hướng Bắc. 

- Mùng 4 Tết (22/2, chủ nhật): Có thể đi lễ, 
không lợi mở hàng, xuất hành. Nếu cần xuất 
hành chọn hướng Nam. 

C 
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- Mùng 5 Tết (23/2, thứ 2). Có thể đi lễ, 
không lợi mở hàng, xuất hành. Nếu cần xuất 
hành chọn hướng Tây Nam. 

- Mùng 6 Tết (24/2, thứ 3): Có thể xuất 
hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng 
Tây Nam. 

- Mùng 7 Tết (25/2, thứ 4): Có thể đi lễ, 
không lợi mở hàng, xuất hành. Nếu cần xuất 
hành chọn hướng Tây. 

- Mùng 8 Tết (26/2, thứ 5): Có thể xuất 
hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng 
Tây. 

- Mùng 9 Tết (27/2, thứ 6): Có thể mở 
hàng, đi lễ, không lợi xuất hành. Nếu cần xuất 
hành chọn hướng Đông Nam. 

- Mùng 10 Tết (28/2, thứ 7): Có thể xuất 
hành, mở hàng, đi lễ. Xuất hành chọn hướng 
Đông Nam. 

Chú ý: Hướng tốt cho xuất hành là hướng 
Tài thần, nhiều người không hiểu lấy hướng 
Hỷ thần (lợi cho cưới gả) là nhầm lẫn cơ bản 
trong chọn ngày giờ. 

Qua liệt kê trên có thể thấy: 

- Ngày tốt cho xuất hành, gặp mặt đầu 
năm: Mùng 1 (19/2), mùng 2 (20/2), mùng 6 
(24/2), mùng 8 (26/2), mùng 10 (28/2). 

- Ngày tốt cho mở hàng, giao dịch ký kết 
đầu năm: Mùng 1 (19/2), mùng 2 (20/2), mùng 
6 (24/2), mùng 8 (26/2), mùng 9 (27/2), mùng 
10 (28/2). 

- Ngày tốt cho cúng tế, đi lễ đầu năm: Từ 
mùng 2 (20/2) đến mùng 10 (28/2). 

Nguyễn Mạnh Linh 

Trưởng Phòng Phong thủy Kiến trúc 

Viện Quy hoạch & Kiến trúc Đô thị - ĐHXD 

Theo http://doisong.vnexpress.net/ 

_____________________________________ 

NAÊM MUØI VAØ NHÖÕNG CHUYEÄN LAÏ VEÀ LOAØI DEÂ 

ê vốn là một trong nhửng loài động vật 
được con người thuần dưỡng sớm nhất. 

Đầu dê với bộ sừng lớn uốn cong là một trong 
những hình tượng thường được khắc, vẽ trên 
vách đá trong nhiều hang động cách đây từ 
10-20 nghìn năm. 

 

Con dê đã được nuôi ở hầu hết các nơi 
trên thế giới, trong đó có khoảng 20% ở vùng 
nhiệt đới. Dê là một giống vật tham ăn, nó ăn 
được nhiều loại cây, cỏ hơn trâu bò. Vì vậy, 
dê được nuôi ở các vùng đất kém màu mỡ, 
thường là vùng núi và bán sơn địa, ít có khả 
năng phát triển các ngành chăn nuôi khác. Dê 
cung cấp sữa cho trẻ em, thị cho người lớn, 
da và lông dùng làm chăn ấm, áo đẹp. Sừng 
dê được đem làm đồ mỹ nghệ. Móng dê làm 
keo dán. Lông còn để làm bút vẽ, bàn chải, 
dệt thảm.. 

Do được thuần dưỡng từ rất sớm, sử 
dụng phổ biến, liên tục, lâu dài, mang giá trị 
vật chất đa dạng và mật thiết nên dê cũng tạo 
ra giá trị tinh thần phong phú, ảnh hưởng sâu 
rộng đến tâm linh và đời sống văn hóa nghệ 
thuật của người Việt. Quan niệm tín ngưỡng 
còn cho rằng, người sinh năm Dê (tuổi Mùi) 
thường mưu trí, nhiệt tình, năng động, tài giỏi, 
thành đạt và gặp nhiều may mắn, hạnh phúc 
trong đời. Câu ca dao: “Người ta tuổi Ngọ tuổi 
Mùi/Riêng tôi ngậm ngùi mang lấy tuổi Thân” 
có ý nghĩa xuất phát từ đó. 

Ngôn ngữ luôn là nền tảnh của đời sống 
tinh thần và văn hóa con người. Trong ngôn 
ngữ Việt Nam, hình ảnh dê xuất hiện khá đa 
dạng, sinh động, hấp dẫn và đầy ngụ ý. 
Chúng ta gặp “dê” (dương) ở nhiều lĩnh vực 
ngôn từ: tự nhiên và xã hội, lý thuyết sách vở 
và giao tiếp thực tiễn. “Máu dê” thể hiện khả 
năng sinh dục mạnh mẽ; “râu dê” mô tả bộ 
phận râu rặm dưới cằm, vừa dài, vừa cong; 
“thói dê” khái quát bản tính ham chinh phục 
người khác giới…Dê hiện diện trong nhiều 
loại địa danh: từ  núi đồi, sông suối, bến đảo, 
ga chợ đến tên lãnh thổ hành chính các cấp: 
làng xã Dương Xá (Hà Nội), huyện Sơn 
Dương (Tuyên Quang), huyện Đơn Dương 
(tỉnh Lâm Đồng), tỉnh Bình Dương…Dê vốn 
được dùng phổ biến làm thực phẩm và dược 
liệu nên có cũng được đặt cho nhiều loại thực 

D 
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vật, nhất là những cây trồng để ăn và chế 
thuốc: cây tiết dê, cỏ móng dê, cây sừng dê, 
dâm dương hoắc, dương tử ô, dương đề, tỏa 
dương… 

Dê còn được lấy làm đối tượng cho hàng 
trăm câu ngạn ngữ, phương ngữ, tục ngữ, 
thành ngữ, ca dao sinh động, dân dã mà thân 
thúy. “Bán bò tậu ruộng mua dê về cày” mỉa 
mai cách thức làm ăn trái khoáy, không biết 
tính toán hoặc việc bỏ vật hữu ích để chuốc 
lấy thứ chẳng ra gì. “Cà kê dê ngỗng” đánh 
giá sự kể lể lan man, dài dòng, huyên thuyên 
những chuyện lặt vặt, vớ vẩn. “Chăn dê uống 
tuyết” ngầm chỉ người có nghị lực cao, sẳn 
sàng chịu đựng lâu dài đói khổ, thiếu thốn, tủi 
nhục để giữ vững lòng trung thành hoặc thực 
hiện mục tiêu cơ bản của mình. “máu bò cũng 
như tiết dê” nhìn nhận xem hai chuyện, hai sự 
việc, sự vật chẳng khác gì nhau mấy về mọi 
phương diện. “Giàu nuôi chó, khó nuôi dê, 
không nghề nuôi ngỗng” là kinh nghiệm về 
thời điểm chăn nuôi những con vật có ích cho 
điều kiện kinh tế của bản thân, gia đình hoặc 
xác định, lựa chọn những hoạt động phù hợp 
với năng lực, hoàn cảnh. 

Dê cũng là hình ảnh tiêu biểu đi vào văn 
thơ, góp phần tạo nên những tác phẩm nổi 
tiếng thuộc nhiều thể loại và ở mọi thời đại. 
Từ các áng văn chính luận sắc bén chống 
giặc như Hịch tướng sĩ (thế kỷ XIII) của Hưng 
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn có câu: “Tắc lưỡi 
cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê 
chó mà bắt nạt tể phụ” hay Văn tế nghĩa sĩ 
Cần Giuộc (thế kỷ XIX) của nhà thơ yêu nước 
Nguyễn Đình Chiểu có câu “Hai vầng nhật 
nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê bán chó”, 
đến thơ ca lãng mạng trữ tình như bài Dê cỏn 
(thế kỷ XVIII) của bà chúa thơ Nôm – nữ sĩ tài 
hoa Hồ Xuân Hương “Khéo khéo đi đâu lũ 
ngẫn ngơ/Lại đây cho chị dạy làm thơ/Ong 
non ngứa nọc châm hoa rữa/Dê cỏn buồn 
sừng húc dậu thưa” hoặc thi phẩm “Cung oán 
ngâm khúc” của văn thần Nguyễn Gia Thiều 
có câu “Phải duyên hương lửa cùng nhau/Xe 
dê lọ rắc lá dâu mới vào”… Còn trẻ em Việt 
Nam khi chơi trò dung dăng dung dẻ thường 
thuộc lòng bài đồng dao vui nhộn: “Dung dăng 
dung dẻ/Dắt trẻ đi chơi/Đến cửa nhà trời/Lạy 
câu lạy mợ/Cho cháu về quê/Cho dê đi 
học/Cho cóc ở nhà/Cho gà bới bếp…”. Hình 
ảnh dê trở nên sinh động, gần gũi hơn qua 
những trờ chơi và lễ hội truyền thống. Phổ 
biến mà đặc sắc nhất vẫn là trò “bịt mắt bắt 
dê”. Trò chơi này thường tổ chức trong những 
ngày vui (hội đầu xuân, trung thu…) hoặc các 
cuộc chơi thể thao văn hóa dân gian, cới cách 
khác nhau tùy thuộc đối tượng tham dự. 

Ngoài ra dê còn dùng làm hình tượng 
trong kiến trúc, tạo hình, trang trí khi được thể 
hiện khá đa dạng trên tranh, bia, miếu, đình, 
đền, chùa, nhà, công sở với đủ loại chất liệu: 
đất, đá, vữa, bạc, đồng, gỗ, mực…và bằng 
nhiều kỹ thuật: tạc, đắp. Nặn, xâm, chạm, 
khắc, đúc, nung, vẽ…Trong lục súc (trâu, gà, 
chó, lợn, dê, ngựa), có lẽ dê là hình tượng 
tiên phong xuất hiện ở các chùa chiền cổ xưa 
– nơi vốn thường chỉ thấy hình ảnh các loài 
vật linh thiêng, cao quý (rồng, hổ…). Chẳng 
hạn, tại bệ đá đặt tượng Phật của 3 chùa Bối 
Khê, Trung, Quế Dương ở Hà Nội (niên đại 
cuối thế kỷ XIV) đều có khắc hình dê vui tươi, 
miệng ngậm cành lộc, đầu ngoảnh về phía 
sau. Tại bệ đá chùa Vắp ở Yên Bái cũng khắc 
hình dê tương tự. Chùa Bút Tháp ở Bắc Ninh 
(niên đại đầu thế kỷ XVII) hiện diện hơn 50 
bức chạm nổi trên lan can đá, trong đó một 
bức bên trái thượng điện chạm rất tinh tế ba 
con dê: một con nằm nhởn nhơ trên cỏ, hai 
con còn lại với tư thế sinh động khác nhau 
đang ngẩng nhìn bầu trời cao rộng có vầng 
dương lấp ló sau áng mây. Cùng niên đại này, 
tại nhiều chùa khác còn thấy trang trí những 
hình tượng dê đang đùa giỡn vui nhộn trên 
bia và khánh đá. Trong nhóm tượng đất, 
tượng gốm, tượng gỗ cổ truyền thường gặp 
bức Tô Vũ chăn dê ghi lại cảnh sứ giả nhà 
Hán không chịu hàng phục bạo chúa Hung Nô 
nên phải uống tuyết để đỡ đói khát, bị ép 
buộc đi chăn dê, chịu cực nhục gần 19 năm 
vẫn giữ trọng lòng trung quân ái quốc; bức 
Hai dê qua cầu diễn tả hai chú dê hút nhau 
giữa chiếc cầu cong do chẳng con nào chịu 
nhường đối phương; bức Mẹ con nhà dê thể 
hiện sự âu yếm của dê mẹ đối với đứa con 
hiếu động. Tranh vẽ dê cũng xuất hiện khá 
sớm, đặc sắc nhất là bức Lục hợp đồng xuân 
của dòng tranh Hàng Trống (Hà Nội) vẽ cảnh 
ông già ngắm xem 6 cháu đang nô đùa với dê 
và bức “Bịt mắt bắt dê” của làng tranh Đông 
Hồ (Bắc Ninh) vẽ cảnh một chú dê vừa chạy 
trốn vừa ngoái nhìn đôi thanh niên nam nữ 
mắt bịt kín đang lần mò tìm bắt nó. 

Những thập niên gần đây, tranh dê còn 
thu hút năng lực sáng tạo của không ít họa sĩ 
Việt Nam hiện đại, thuộc mọi trường phái thể 
hiện dưới nhiều bút pháp. Tiêu biểu nhất là 
họa sĩ Phạm Văn Tư, đầu năm 1991, anh 
triễn lãm 120 bức tranh vẽ toàn về dê với đủ 
đề tài, bằng những sáng tạo độc đáo, mới lạ, 
đem lại nụ cười hóm hỉnh và ấn tượng bất 
ngờ khó quên cho người xem. 

Như Quỳnh 

Báo Đại đoàn kết xuân 2015 
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YÙ NGHÓA CUÛA CAÂY NEÂU TRONG NGAØY TEÁT NGUYEÂN ÑAÙN 

ừ bao đời nay, đối với người Việt Nam, 
hình ảnh cây nêu được coi là biểu tượng 

thiêng liêng nhất của ngày Tết Nguyên đán. 
Nó gắn liền với một sự tích huyền thoại mang 
đậm tính nhân văn sâu sắc. 

 
Ảnh minh họa 

Về sự tích của cây nêu 

Theo truyền thuyết và Phật thoại, xa xưa, 
Người và Quỷ cùng sống trên mặt đất. Quỷ 
cậy mạnh chiếm đoạt toàn bộ đất đai và bắt 
Người đi làm thuê cho chúng với những điều 
kiện ngày càng khắt khe. 

Với trò “ăn ngọn cho gốc”, đến mùa gặt 
Quỷ lấy hết phần ngọn (những bông thóc), 
còn Người chỉ được phần gốc (rạ). Phật 
thương Người, mách bảo Người đừng trồng 
lúa mà trồng khoai lang. Mùa thu hoạch ấy, 
Người lấy hết củ, Quỷ chỉ được dây và lá 
khoai. 

Quỷ tức tối, mùa sau quy định lại là “ăn 
gốc, cho ngọn”. Người liền trở về trồng lúa 
như cũ. Vẫn thất bại, Quỷ đòi “lấy cả gốc lẫn 
ngọn”. Phật mách Người nên trồng ngô. 
Người làm theo và lại thắng (vì bắp ngô ở 
khoảng giữa thân cây). Uất ức, Quỷ tịch thu 
toàn bộ ruộng đất, không thuê Người trồng 
cấy gì nữa. 

Phật bảo Người thương lượng với Quỷ để 
mua một miếng đất chỉ bằng bóng chiếc áo cà 
sa. Người sẽ trồng một cây tre, trên đó mắc 
áo cà sa, đất của Người là phần đất giới hạn 
bởi bóng áo ấy. Quỷ nghĩ chẳng đáng là bao 
nên đồng ý, và hai bên giao ước: đất trong 

bóng áo là của Người, ngoài bóng áo là của 
Quỷ. 

Khi Người trồng xong cây tre, Phật đứng 
trên ngọn, tung áo cà sa bay tỏa ra thành một 
miếng vải tròn. Rồi Phật hóa phép làm cho 
cây tre cao vút mãi lên, đến tận trời. Tự nhiên 
đất trời trở nên âm u: bóng của áo cà sa dần 
dần che kín khắp cả mặt đất.  

Quỷ không ngờ có sự phi thường như thế, 
mỗi lần bóng áo lấn dần vào đất của chúng, 
chúng phải dắt nhau lùi mãi lùi mãi. Cuối cùng 
Quỷ không có đất ở nữa, phải chạy ra biển. 

Quỷ tập hợp lực lượng phản công hòng 
chiếm lại đất. Cuộc chiến diễn ra hết sức ác 
liệt. Biết quân của Quỷ sợ máu chó, lá dứa, 
tỏi, vôi bột nên Phật và Người sử dụng những 
thứ ấy làm vũ khí. Quỷ bị đại bại, bị Phật bắt, 
đày ra biển. Chúng van xin Phật, hàng năm, 
cho chúng vào thăm đất liền vài ba ngày. Phật 
thương tình, đồng ý. 

Vì thế, hàng năm cứ đến ngày Tết Nguyên 
đán là ngày Quỷ vào thăm đất liền, thì người 
ta theo tục trồng nêu để cho Quỷ không dám 
bén mảng vào chỗ người đang ở. 

Trên ngọn cây nêu, Người ta treo khánh 
đất nung để mỗi khi gió rung thì có tiếng động 
phát ra để luôn nhắc bọn Quỷ nghe mà tránh. 
Cũng trên đó có buộc một bó lá dứa hoặc 
cành đa mỏ hái để cho Quỷ sợ. Ngoài ra, 
người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi 
nhọn về phía đông và rắc vôi bột xuống đất 
vào những ngày Tết để cấm cửa Quỷ. 

Những ý nghĩa sâu sắc 

Trồng cây nêu đã trở thành tục lệ Tết phổ 
biến của các dân tộc Việt Nam: từ Kinh, Thái, 
Mường đến Ba Na, Gia Rai... Trên ngọn nêu, 
người ta thường treo một túm lá dứa, lông gà, 
cành đa, lá thiên tuế, những chiếc khánh và 
con cá bằng đất nung, cùng một tán tròn bằng 
tre nứa dán giấy đỏ. 

Ngoài ra có nơi còn treo những chiếc đèn 
lồng, đèn xếp hoặc vài xấp tiền, vàng mã... Dù 
với dụng ý khác nhau, nhưng những vật treo 
đều tượng trưng cho mong muốn bảo vệ con 
người, tạo lập hạnh phúc cho con người. Ví 
như lá dứa để dọa ma quỷ (vì ma quỷ sợ gai), 
không cho chúng vào quấy phá. 

Cái khánh đồng âm với “khánh” có nghĩa 
là “phúc”: năm mới đem lại hạnh phúc cho gia 
đình. Cành đa tượng trưng cho điều lành và 

T 
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tuổi thọ. Tiền vàng mã để cầu tài, cầu lộc. 
Lông gà là biểu tượng chim thần (một sức 
mạnh thiên nhiên giúp người). 

Đặc biệt, cây nêu còn coi là cây vũ trụ - 
nối liền Đất với Trời. Tán tròn bằng giấy đỏ 
tượng trưng cho Mặt Trời và ngọn nêu là nơi 
chim thần (sứ giả của Mặt Trời) đậu. Cuối 
năm (cuối mùa đông) mới trồng cây nêu để 
đầu năm ngọn nêu vươn lên đón ánh nắng 
xuân, sức sống xuân. 

Nghi thức thờ cúng tổ tiên của dân tộc 
Việt Nam 

Nghi thức thờ cúng tổ tiên của người Việt 
Nam được coi là độc đáo, trở thành hệ thống 
và có ý nghĩa riêng của nó. Khởi đầu những 
ngôi mộ trong hang động ở vùng trung du Bắc 
Bộ có những vật dụng đem theo cho người 
chết với sự tin tưởng người chết vẫn sống ở 
thế giới vĩnh hằng. Con người, ông bà, tổ tiên 
mình có thể thành Tiên, thành thần, thành 
thánh, thành Phật. 

Chính vì vậy, người ta lập bàn thờ, nhà 
thờ một cách trang trọng. Khi cúng tế, người 
ta luôn cầu ân đức, tổ tiên phù hộ độ trì cho 
con cháu. Không chỉ ngày giỗ, ngày Tết mà 
còn có những dịp trong đại của con người 
như đám cưới, đám tang hay khi gặp hoạn 
nạn, làm ăn, đều khấn vái, kính cáo Tổ tiên. 

Các nhà nho trước đây cho rằng thờ cúng 
tổ tiên chỉ để thể hiện chữ hiếu, với tinh thần 
chim có tổ, người có tông, uống nước nhớ 
nguồn. 

Ngày nay, mọi gia đình người Việt Nam 
đều thờ tổ tiên và hầu hết đều có bàn thờ gia 
tiên, đó chính là quốc đạo, lấy con người làm 
chủ vạn vật, coi trọng âm đức, cái đức thiêng 
liêng của con người./. 

Đình Trung 

http://www.vietnamplus.vn 

_____________________________________ 

MAÏN ÑAØM TEÁT VIEÄT 
iệt Nam có rất nhiều tết, lớn nhất và 
thiêng liêng nhất là tết năm mới âm lịch. 

Vậy nên, nói đến các tết khác trong năm phải 
gọi đầy đủ “họ tên” (tết Đoan Ngọ, tết Trung 
Thu, tết Tây…). Tết năm mới âm lịch vốn 
cũng có nhiều tên gọi (tết Cả, tết cổ truyền, tết 
dân tộc, tết Nguyên đán, tết ta…), nhưng đối 
với người Việt, chỉ cần nói “tết” là đủ. 

 
Ảnh Internet 

1. Ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa 
trong đời sống văn hóa Việt Nam, trong đó có 
văn hóa tết, là một thực tế lịch sử và cũng là 
điều bình thường, có tính quy luật trong giao 
lưu, tiếp biến văn hóa. Nhưng cần nhìn sâu 
hơn về cội nguồn của tết Việt. Theo GS. Trần 
Ngọc Thêm: “Thời cổ, năm mới của phương 
Nam bắt đầu từ tháng Tý, tức tháng Một (= 

11) bây giờ, về sau ta chịu ảnh hưởng của 
Trung Hoa, mới lấy tháng Dần(tháng giêng) 
làm tháng đầu năm”. Như vậy, trước khi chịu 
ảnh hưởng của Trung Hoa, người Việt đã có 
nền tảng lễ của mình và sự chọn ăn tết vào 
đầu tháng Dần là sản phẩm của giao thoa văn 
hóa, trong đó chiều sâu lễ tết vẫn là tâm thức 
Việt. Nhà khảo cứu phong tục Toan Ánh cũng 
nhận định: “Thực ra tết Nguyên đán bắt đầu 
vào tháng Dần là rất phải, vì lúc đó mùa đông 
vừa qua, tiết lạnh vừa hết, ngày xuân ấm áp 
tới, hoa cỏ đua mới, khiến cho con người 
cũng hầu như biến đổi cả tâm hồn sau một 
năm làm ăn vất vả”. 

2. Thời điểm khởi đầu của một năm bao 
giờ cũng gợi nên những bâng khuâng, những 
nôn nao khó tả trong lòng người, nhất là thời 
điểm gắn với truyền thống của cả một dân tộc, 
của chiều sâu tâm thức cộng đồng, cụ thể hóa 
trong bao nghi thức, lễ tiết, phong tục. Có lẽ ý 
nghĩa văn hóa đầu tiên của bước giao thừa 
năm cũ đi năm mới đến là sự giao hòa giữa 
thiên nhiên và con người, là cảm thức của 
con người trước nhịp đi của thời gian, trước 
chuyển vận của đất trời. Mùa xuân đến, đất 
trời nhuận thấm, hồi sinh và mở ra bao sức 
sinh sôi mới (xuân sinh); năm mới đến mở ra 
trong lòng người bao hy vọng, nhìn lại để đi 
tới. Có thể nói, mùa xuân và sự mở đầu một 

V 
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chu kì mới đã làm thanh lọc hóa tâm hồn con 
người, con người cả thấy thanh nhẹ hơn, có 
sức sống hơn. Nếu khoảng cuối năm lo toan 
dày lên gấp bội thì đó cũng là sự dồn nén để 
có sự giải phóng thần kỳ trong lòng người 
trong thời điểm khởi đầu năm mới. Trong 
những ngày lễ tết, con người vị tha hơn, 
hướng về nhau hơn. Nói một cách khác, mỗi 
đầu chu kỳ mới của đất trời, con người như tự 
gội rửa tâm hồn mình để lớn lên, để nhân văn 
hơn. Chính vì vậy, chờ đợi tết, cảm nhận tết 
đến bao giờ cũng mang màu sắc đặc biệt. 

3. Chính vì ý nghĩa quan trọng của tết và 
nao nao của lòng người mà tháng Chạp cũng 
mang một màu sắc tâm trạng đặc biệt. Người 
Việt chuẩn bị cho tết từ trước đó ít nhất một 
tuần, đánh dấu bằng lễ đưa ông Táo về trời. 
Thực ra, đấy không thuần túy là sự chuẩn bị. 
Lễ đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp) chính 
là nằm trong một “tổ hợp” của tết Cả, tết lớn. 
Không phải ngẫu nhiên người Việt gọi lễ thức 
đưa ông Táo về trời cũng là tết – tết ông 
Công, ông Táo về trời. Đây gần như là thời 
điểm đánh dấu sự ngưng hoạt động đời 
thường của một năm, con người chính thức 
bước vào không gian thiêng, không gian lễ 
tiết, lễ hội (Hội Xuân), con người hướng đến 
giá trị thiêng liêng, hướng đến tổ tiên và cảm 
thấy gần hơn bao giờ hết với hồn dân tộc. 
Cùng với lễ cúng ông Công, ông Táo bao giờ 
cũng là lễ cúng tổ tiên, ông bà. Trước đó, các 
nhà đều đi “chạp mả”, thắp hương trên các 
mộ phần, khấn khứa mời tổ tiên về cùng sum 
họp với cháu con. Trong những ngày cuối 
tháng chạp, trong và sau tết ông Táo, ông 
Công, cũng là dịp người Việt thể hiện đạo lý 
truyền thống của mình qua việc “gửi tết” – con 
cháu gần xa “gửi tết” về nhà chính thờ cúng tổ 
tiên và “biếu tết” thể hiện lòng trân trọng, biết 
ơn đối với những người có ân nghĩa với mình. 

Cùng với những sinh hoạt có tính lễ nghi 
là hội. Những ngày này, đâu đâu người Việt 
cũng tổ chức những bữa tiệc tất niên, là lễ mà 
cũng là hội, người thân, bạn bè gặp gỡ vui 
chúc nhau những điều tốt đẹp trong năm tới 
chứ không đợi đến những ngày đầu năm mới 
chúc nhau. Người Việt, nhất là những bạn bè 
thân thiết, thường “lên kế hoạch” tổ chức tất 
niên không trùng ngày, để thay nhau đến với 
nhau, để “hội hè” có thể kéo dài triền miên 
đến tận phút trước giao thừa. Ở một không 
gian rộng hơn, đó là chợ tết, là hội hoa xuân. 
Khắp thành thị, nông thôn đều có những hội 
xuân, những sinh hoạt ngày xuân và đón tết. 
Đâu đâu trên đất nước cũng tươi tắn sắc 
xuân, cũng thể hiện tính hòa nhập cộng đồng, 

nối kết với truyền thống thiêng liêng của dân 
tộc… 

4. Cùng với sự hòa nhập giữa con người 
và tự nhiên, nói đến tết Cả/ tết Nguyên đán…, 
trong sự so sánh với các lễ tết, lễ hội khác, 
trước hết là nói đến tính chất đoàn viên của 
tết. Tết gần như là dịp duy nhất trong năm gợi 
nên tâm thức về sự đoàn viên, sự sum họp 
gia đình, không những thế, còn là dịp “sum 
họp” giữa con cháu và tổ tiên, giữa người 
sống và người đã khuất. Một học giả nước 
ngoài, từ đầu thế kỷ XX, đã có nhận xét thú vị 
và rất đúng về một trong những đặc điểm của 
gia đình Việt Nam. Đó là sự hiện diện của 
người đã chết trong thế giới người sống, nhất 
là trong phạm vi gia đình: “Sự trường tồn của 
tổ tiên, sự hiện diện của các ngài ở giữa gia 
đình, không phải là một sáo ngữ, một lối nói, 
một cách bóng gió thi vị, mà là một thực tại 
sâu xa, ai ai cũng thừa nhận”. Ai đi xa cũng cố 
gắng về sum họp gia đình, đúng hơn là về 
quê cha đất tổ, để lễ bái tổ tiên, để có được 
cảm giác gắn bó với cội nguồn, và hơn nữa, 
để thực thi trách nhiệm đạo lý – tâm linh của 
mình. Quả thật, không gian gia đình ngày tết 
là không gian rất thiêng. Ông bà đã được 
“rước” về từ 23 tháng chạp, sáng đầu năm và 
trong suốt những ngày tết, ông bà tổ tiên 
“cùng ăn tết” với cháu con, bàn thờ bao giờ 
cũng có hương đèn, hoa quả, thức ăn. Những 
ai không về được cũng không tránh được cảm 
giác có lỗi, cảm giác “tha hương”. 

5. Tết, lễ tết như đúng tên gọi của nó, 
trước hết là sự thiêng liêng, nhưng nói như 
Trần Ngọc Thêm, tết gồm hai phần: cúng ông 
bà tổ tiên (lễ) và ăn uống bù cho những ngày 
làm lụng đầu tắt mặt tối (tết). Tết là phải ăn, ta 
vẫn nói “ăn tết”. Quả vậy, tết là sự trình diễn 
các món ăn dân tộc. Có thể nói, văn hóa ẩm 
thực, triết lý ẩm thực của người Việt thể hiện 
rõ hơn đâu hết trong những ngày tết. Người 
nghèo khổ mấy đi nữa cũng cố gắng chuẩn bị 
đủ cái ăn “rất tết” trong những ngày tết, vẫn 
có đủ thức tối thiểu của ba ngày tết để dâng 
ông bà, để con cháu “ăn tết” bù vào những 
thiếu đói thường nhật. Món ăn dân tộc thể 
hiện trong ba ngày tết có thể khác nhau theo 
đặc trưng vùng miền, nhưng khắp Việt Nam 
hầu như không nhà nào thiếu bánh tét, bánh 
chưng, thịt muối, dưa hành trong ba ngày tết. 
Đây cũng là những món ăn đi kèm nhau, vừa 
ngon, vừa tiện lợi. Bánh tét, bánh chưng giản 
dị là vậy nhưng không kém công phu và mỹ 
thuật. Người ta phải chuẩn bị từ trước gạo 
nếp, đậu xanh vào hàng tốt nhất, và nhất là lá, 
lá dong (thường dành cho bánh chưng) và lá 
chuối (cho bánh tét) phải được xử lý làm sao 
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cho vừa dễ gói, vừa để cho da bánh có được 
màu xanh dịu dàng khi bóc lá. Nấu bánh phải 
canh lửa thật mạnh, thật đều để bánh chín tới, 
mềm mại, không bị “sống lại” ít nhất trong 
khoảng một tuần đến mươi ngày… Ngày nay, 
món ăn đã phong phú lên rất nhiều, Tây Tàu 
đủ cả, kỹ thuật nấu ăn phần nào đã có phần 
“tuyệt kỹ”, nhưng đa số gia đình người Việt 
trong những ngày tết vẫn hướng về món ăn 
dân tộc. 

6. Sẽ thật không đầy đủ và thiếu sót nếu 
nói đến “ăn tết” mà không nói đến “mặc tết”, 
“chơi tết”. 

Mặc tết là phần dễ nhận thấy nhất trong 
sắc màu và trong ý vị tết. Chiếc áo mới, bộ 
quần áo mới, quần áo tết, nói chung là trang 
phục mới, là phần không thể thiếu trong tâm 
thức đón tết, trong ứng xử với chính mình và 
ứng xử cộng đồng những ngày đầu năm. Một 
trong những tâm trạng nao nao nhất của các 
em tuổi học trò là chờ bố mẹ sắm quần áo 
mới. Ngay cả những người lớn tuổi cũng đầy 
tâm trạng khi sắm sanh quần áo tết. Có một 
nhà thơ tiền chiến, Chế Lan Viên, viết về xuân 
đã từng ngậm ngùi: “Có một người nghèo 
không biết tết/ Mang lì chiếc áo độ thu tàn!”. 
Văn hóa trang phục tết quả trở thành một 
trong những bộ phận không thể thiếu của tết 
và bộc lộ nhiều đặc điểm văn hóa dân tộc, 
văn hóa tết, nhất là đối với trang phục của 
phái đẹp. Nicole, sinh viên người Salvador, kể 
lại một kỷ niệm “buồn cười” với một gia đình 
người Việt: “Họ đã chuẩn bị một bữa cơm tối 

đặc biệt, thuê một người thợ ảnh đến chụp và 
sắp xếp mọi thứ hết sức trang trọng… Bữa 
cơm thịnh soạn và ngon tuyệt vời. Tôi đã hơi 
bối rối khi đang ngồi ở bàn ăn, chủ nhà tới 3 
lần xin lỗi và vào nhà trong thay những chiếc 
áo dài khác nhau”. Hóa ra “Người chủ nhà 
muốn trưng diện những chiếc áo đẹp để chụp 
ảnh”. 

*** 

Không phải đây đó không có những đề 
xuất nên bỏ tết Ta, chỉ ăn tết Tây Dương lịch. 
Nghe ra không phải không có lý, vì vừa đỡ tốn 
kém, đỡ mang tiếng ảnh hưởng Trung Hoa, 
vừa thể hiện sự hòa nhập với thế giới… 
Nhưng dường như khi nảy ra những ý nghĩ 
tương tự, người Việt lại càng thấy gắn bó hơn 
với cái tết cổ truyền, với cái tết Cả của dân 
tộc. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và giao thoa 
văn hóa hiện nay, nhiều nét văn hóa tết cổ 
truyền hẳn sẽ bị mai một, nhất là những gì 
không còn phù hợp với nếp sống văn minh, 
với thời đại khoa học. Song toàn cầu hóa và 
giao thoa văn hóa cũng là quá trình làm cho ý 
thức về bản sắc văn hóa mạnh mẽ hơn, sắc 
nét hơn, qua đó góp phần làm nổi bật hơn tết 
Việt với tư cách là một trong những biểu hiện 
tiêu biểu của dân tộc tính, của phần hồn và 
tâm thức của người Việt chúng ta. 

TS. NGUYỄN VĂN HIỆU  

(Trưởng khoa văn học, Trường ĐH 
KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM) 

Báo Khoa học phổ thông Xuân 2015
_____________________________________ 

NGAØY XUAÂN NOÙI CHUYEÄN THÖÔÛNG TRAØ 

 
Ảnh minh họa 

ác loại trà đã được sử dụng làm thuốc 
cách đây hơn 4.000 năm. Theo Đông y, lá 

trà có vị đắng, chát, tính mát, tác dụng thanh 
nhiệt, giải khát, tiêu thực, lợi tiểu, an định tâm 
trí, làm cho tinh thần thư thái, da thịt mát mẻ, 

trừ mụn nhọt, cầm tả lỵ, giúp giảm chứng 
chóng mặt xây xẩm. Dùng ngoài, nấu nước 
trà để ngâm rửa vết bỏng, hay lở loét, có tác 
dụng sát khuẩn, giúp mau lên da non… 

Từ lá trà, người ta chế biến thành nhiều 
loại trà khác nhau, nhưng chủ yếu là ba loại: 
trà xanh, trà đen và trà ôlong. Trà xanh là loại 
trà chế biến mà không ủ lên men, trà đen là 
loại trà được chế biến bằng cách để cho lên 
men, trà ôlong được sản xuất trên quy trình 
lên men một nửa, có tác dụng của trà xanh và 
trà đen, có hương vị đặc biệt hơn. Trà xanh là 
loại trà còn giữ được màu xanh của diệp lục 
và có mùi vị đặc biệt. Vitamin C trong trà xanh 
nhiều gấp 10 lần trong trà đen, chất tanin hòa 
tan thì nhiều gấp 2 lần. Trà xanh có giá trị 

C 
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dinh dưỡng cao, vì các hoạt chất trong trà ít bị 
biến đổi. 

Các loại trà cần tới những điều kiện chế 
tác đặc biệt để không làm mất đi các chất dinh 
dưỡng quý giá trong trà. Người xưa thường 
chọn dùng các thứ nước sạch ở đầu nguồn, ở 
khe núi cao, nước sông sạch và trong, nước 
ngòi không bị vẫn đục, nước mưa sạch… để 
pha trà. Ngày nay, người ta chọn các loại 
nước càng có ít muối khoáng càng tốt, tránh 
dùng nước máy. Nước để pha trà phải đạt 4 
tiêu chuẩn: không đục, không màu, không 
mùi, không vị. Không dùng nước đang sôi 
100oC, hoặc sôi quá lâu để pha trà, sẽ làm 
mất phẩm chất của trà. Chỉ dùng nước mới 
đun sôi lần đầu, để nguội khoảng 2-3 phút 
(còn nóng khoảng 70-80oC), sau đó dùng pha 
trà và ngâm thêm khoảng 2-3 phút. 

Hiện nay, người ta biết được trong lá trà 
có chứa gần 400 hoạt chất, được xếp làm 13 

nhóm. Các nghiên cứu khoa học về tác dụng 
của trà đối với sức khỏe đã cho biết tanin 
trong trà có tác dụng như một kháng sinh 
mạnh. Do đó uống trà sẽ giúp ngừa được tiêu 
chảy và lỵ trực trùng. Các loại đường khoáng 
chất vô cơ trong trà là nguồn bổ sung năng 
lượng cho cơ thể, ngăn ngừa nhiều loại bệnh, 
có lợi cho việc hấp thụ các chất dinh dưỡng 
cần thiết, chống loãng xương hiệu quả. Gần 
đây một số công trình nghiên cứu còn ghi 
nhận rằng trà có tác dụng làm giảm nguy cơ 
bệnh ung thư, cao huyết áp, béo phì, chống 
phóng xạ. Như vậy, thường xuyên uống các 
loại nước trà 4-10 tách (400-1.000ml) trong 
một ngày, sẽ rất có ích cho cơ thể trong việc 
phòng và chữa bệnh, chống lão hóa và kéo 
dài tuổi thọ. 

Đinh Công Bảy 

Sài Gòn giải phóng Xuân 2015

____________________________________ 

THUÙ CHÔI HOA, CAÂY CAÛNH NGAØY TEÁT 
gười Việt Nam luôn hướng về ngày Tết 
với ý nghĩa thiêng liêng, trang trọng. Bên 

cạnh việc ăn Tết, nghỉ Tết bao giờ cũng gắn 
liền với thưởng Tết. Trong đó, thú chơi hoa, 
cây cảnh ngày Tết đã trở thành một nghệ 
thuật, một nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa 
dân tộc. 

Một năm trôi qua, dù bận rộn đến đâu 
nhưng dịp Tết đến, người Việt luôn dành thời 
gian làm đẹp cho căn nhà mình bằng những 
chậu hoa đầy màu sắc. Hoa không chỉ để 
trang trí cho căn nhà thêm rực rỡ, mà trên bàn 
thờ ông bà tổ tiên, ngoài mâm ngũ quả với 
màu sắc rực rỡ bên cạnh đó không thể thiếu 
bình hoa được đặt ở vị trí trang trọng nhất. 

 
Hoa Đào rực rỡ (Ảnh: Thế Dương) 

Bao giờ cũng vậy, không khí Tết đến sớm 
nhất tại các chợ hoa. Chợ hoa mỗi năm chỉ 

họp một lần, trong đó có rất nhiều chợ hoa 
họp bất kể ngày đêm cho đến tận khi giao 
thừa báo hiệu xuân sang mới kết thúc. Đối với 
những người có thú chơi cây cảnh và hoa 
ngày tết thì Chợ hoa ngày Tết là lựa chọn đầu 
tiên vì đây không đơn thuần chỉ là hoạt động 
mua và bán mà còn là nét văn hóa truyền 
thống của dân tộc và cũng là dịp để mọi 
người giao lưu, gặp gỡ nhau 

Đi chợ hoa, có những người ngắm hoa rất 
kỹ, rất lâu và tỉ mỉ mới mua, đặc biệt là các cụ 
già. Nhiều cụ cho rằng mua hoa kiểng phải 
chọn cả thế và dáng đứng của cây, thế cây 
vững chãi, cành lá sum suê, có cả lá, lộc, 
chồi, nếu có quả thì phải đủ quả chín, quả 
xanh… như vậy mới hội tụ đủ nét tứ quý cho 
một năm. Điều đó cũng biểu hiện sự an 
khang, thịnh vượng cho gia chủ. Cũng có 
những người đi chợ hoa không quan trọng 
việc mua hoa mà để thưởng thức, để ngắm 
nhìn không khí tết. Đặc biệt, vào những buổi 
tối, trong tiết trời xuân, có nhiều người đi chợ 
hoa chỉ để ngắm nghía những chậu cây, chậu 
hoa đủ màu sắc và thể loại, khi ấy có thể cảm 
nhận rất rõ không khí Tết. 

Tùy theo lứa tuổi mà mỗi người lại chọn 
những loại hoa có những màu sắc khác nhau. 
Người già thì thích hoa Mai, Đào… vì đây là 
hai loài hoa tượng trưng cho sự mạnh mẽ và 
cao thượng. Giới trẻ thì thích chưng một vài 
chậu hoa Hồng, chậu Thược Dược… có màu 

N 
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sắc vui mắt, thể hiện được sự trẻ trung và sôi 
động. Tuy nhiên, dù chọn loại hoa nào thì mỗi 
gia đình đều sắm cho mình một cành Đào, 
cành Mai hay cây Quất. Trong đó, Đào được 
xem là tinh hoa của Ngũ hành. Hoa Đào còn 
là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi 
phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, Quất trong 
quan niệm dân gian là biểu tượng sức khỏe, 
bình an, trường thọ và sự may mắn trong tình 
duyên. Thông thường một cây Quất đẹp phải 
có gốc to, thân ngắn chẻ làm nhiều nhánh nhỏ 
thể hiện sự sum vầy của nhiều thế hệ gia 
đình. Đặc biệt, nếu trên cây có cả quả xanh, 
quả ương thì rất tốt, bởi nó tượng trưng cho 
các thế hệ trong một gia đình đề huề, hạnh 
phúc. Đối với người miền Nam, Mai vàng là 
loài hoa biểu tượng của ngày tết. Mai đẹp 
không chỉ ở hoa mà quý ở dáng cây. Những 
cành mai có dáng đẹp, với gốc to, da sần sùi, 
mọc rong rêu càng tốt, nhánh khẳng khiu và 
có thể có những hình thể như: Chân quỳ, hạc 
bay, phụng hoàng… 

 
Bonsai cũng là lựa chọn trong dịp tết  

(Ảnh: Thế Dương) 

Ngoài hai các loại cây biểu tượng thiêng 
liêng của ngày tết là Đào, Quất ở miền Bắc và 
Mai vàng ở miền Nam thì theo quan niệm 
xưa, trồng một số loại hoa khác trong nhà sẽ 
mang đến những điều tốt đẹp cho gia đình 
trong năm mới. Những loài hoa có màu sắc 
tươi sáng, rực rỡ như vàng, đỏ... thường là 
lựa chọn tối ưa cho ngày Tết. Vì những gam 
màu này thường mang ý nghĩa tượng trưng 
cho sức sống, sự may mắn..., hơn thế nữa, 
nó còn tạo cảm giác ấm áp cho ngôi nhà trong 
những ngày Xuân. 

Người Việt Nam rất chú ý đến phong thủy 
khi chọn hoa trưng vào dịp tết. Theo những 
người chơi hoa, một số loại hoa có tác dụng 
phong thủy như: hoa Thủy Tiên được xem là 
loài hoa thanh tao, quyền quý. Trồng hoa 
Thủy Tiên có tác dụng khử tà, mang lại cát 

tường, như ý cũng như tăng thêm tài khí cho 
gia đình; hoa Hải Đường thể hiện cho sự giàu 
sang và phú quý; hoa Mẫu Đơn có thể vừa 
làm cảnh, ngày tết có thể ngắt làm hoa cúng; 
hoa Trạng Nguyên mang ý nghĩa thể hiện sự 
thành đạt; hoa Tầm Xuân với màu sắc rực rỡ, 
tươi sáng đi kèm với hoa Mai, hoa Đào với ý 
nghĩa báo mùa Xuân đã sang… Bên cạnh đó, 
một số loại cây khác sẽ có ý nghĩa sung túc, 
tuổi thọ cao như: Bách Tán, hoa Sống Đời… 
cầu chúc một năm mới dồi dào sức khỏe cho 
cả gia đình; Hoa Cúc có sức sống lâu, nhiều 
người rất thích sử dụng hoa Cúc trong những 
ngày Tết để trang trí nhà cửa như mong muốn 
đem thêm sức sống…  

Khi chọn hoa chơi tết, không đơn thuần 
chỉ chọn hoa đẹp, màu sắc tươi mà công phu 
hơn người Việt còn rất chú tâm đến tên gọi 
của loài hoa. Dễ dàng nhận thấy, đa số các 
loại cây được chuộng vào dịp Tết có tên gọi 
khiến người trưng bày cây thêm tin tưởng vào 
may mắn đến qua cái tên của cây. Ví dụ như: 
"Phát Tài", "Kim Ngân" thể hiện lời cầu chúc 
tài lộc ngân lượng tuôn chảy dạt dào, hay "Đỗ 
Quyên" mong ước đỗ đạt, "Hồng Môn" cầu 
chúc tươi thắm duyên tình, "Cát Tường" mang 
ý nghĩa may mắn, hạnh thông mọi việc…  

Chọn hoa chơi tết đã rất cầu kỳ nhưng 
cách chọn cây cảnh trưng tết còn cầu kỳ hơn 
nhiều. Đối với những người am hiểu phong 
thuỷ, việc chọn cây không đơn giản là việc 
đến ngắm cây và chọn. Một số loại cây được 
ưa chuộng như: cây Sung cảnh, khá dễ trồng 
và dễ sống. Chọn một cây Sung có dáng đẹp 
và nhiều quả trang trí trong nhà vào ngày Tết 
cũng có thể mang đến sự no đủ và nhiều điều 
tốt lành cho năm mới. cây Bách Tán là loại 
cây ngụ ý cho sự sống lâu, trường tồn, là một 
cây có ý nghĩa có thể làm quà tặng cho các vị 
cao niên. Cây Kim Tiền là loại thường được 
trồng trong chậu, đặt trong nhà, với hy vọng 
về sự giàu sang và tiền bạc… Theo nhiều tài 
liệu chuyên về phong thuỷ các loại cây: Đào, 
Quất, Mai, Hải Đường... thường được coi là 
những cây mang lại điều may mắn, an lành, 
sức khoẻ cho gia chủ. Không chỉ vậy, những 
người chơi cây cảnh thường quy định bộ tứ 
linh (thực vật) gồm Đa – Sung – Sanh – Si, bộ 
tứ quý gồm Tùng – Cúc – Trúc – Mai. Khi bày 
biện cây cối cho hợp cách thì cây tượng trưng 
cho nam quân tử bày bên ngoài (đối ngoại) là 
Tùng và Trúc, cây tượng trưng nữ khuê 
phòng bày bên trong (đối nội) là Cúc và Mai.  

Bên cạnh đó, với các loại bonsai phải lấy 
gốc làm trọng, rồi đến bộ rễ nổi và thân mềm. 
Có những dáng cây được tạo tác theo các 
nhóm biểu tượng trong văn hóa Việt Nam và 



Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân AÁt Muøi 2015                      - 59 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – tænh Bình Thuaän 

phương Đông. Ví dụ như: tam đa là thế cây 
tượng trưng cho ba ông Phúc, Lộc, Thọ; ngũ 
phúc là thế cây có năm tán, gồm bốn cành và 
một ngọn, không có tán quá to hay quá bé, 
tượng trưng cho Phú, Quý, Thọ, Khang, Ninh. 
Thất hiền là thế cây gồm bảy thân cùng một 
gốc, tượng trưng cho bảy người hiền giữa 
rừng trúc hay rừng thông… Ngày nay, nhiều 
người chơi cây tạo dáng theo kiểu cách tân, 
có giá trị thẩm mỹ khá cao như cây được uốn 
theo thế hạn phụ thạch (cây ôm đá) hay như 
kiểu cây liền rễ (còn gọi là qua cầu)… 

Theo quan miện của người Việt Nam, 
trong không khí giao hòa, trời đất sang xuân, 
những bông hoa, nhành cây, chậu cảnh đem 
đến cho con người sức sống rạo rực và 
những gì tươi đẹp nhất cho một năm mới. Thú 
chơi hoa và cây kiểng ngày tết không những 
thể hiện sự tinh tế của tâm hồn người Việt, nó 
còn mang ý nghĩa sâu xa: Mùa xuân sẽ mang 
tài lộc đến cho con người. 

Theo http://dangcongsan.vn/ 

_____________________________________ 

Neân chöng hoa gì ñeå röôùc taøi loäc vaø may maén? 
rong ngũ hành, mùa Xuân thuộc hành 
Mộc; còn theo luật tứ tượng của kinh 

Dịch, mùa Xuân ở vào thời Thiếu Dương. Mộc 
thì mềm dẻo kết hợp với ánh sáng của Thiếu 
Dương là ánh sáng buổi bình minh nhiều sinh 
khí nên những loài hoa sinh trưởng vào mùa 
Xuân là những loài hoa có nhiều sinh khí 
nhất, chứa đựng những yếu tố ngũ hành 
mạnh nhất. Mỗi loại hoa lại có một đặc tính 
ngũ hành riêng biệt, nếu khéo léo chọn loại 
hoa có ngũ hành hỗ tương hay cộng hưởng 
được với ngũ hành mệnh vận của bạn thì yếu 
tố hấp thu tài khí và sự may mắn trong năm 
mới sẽ tăng lên rất nhiều. 

Những loại hoa dùng chung cho tất cả 
các hành mệnh 

 
Ảnh minh họa 

Hoa mai: Hoa mai chỉ nở vào mùa Xuân, 
hoa có màu vàng kim, hương thơm nhẹ, ngũ 
hành đóng ở Trung cung thuộc Thổ, là loại 
hoa tích tụ sinh khí trời đất nhiều nhất. Với 
hoa mai, dù hành mệnh của bạn là Kim, Mộc, 
Thủy, Hỏa, Thổ thì hoa cũng giúp mang lại 
vận may, hấp thu tài khí khi bạn chọn chưng 
một chậu mai trong phòng khách gần cửa 
chính. Nếu bạn kỳ công chọn được một cội 
lão mai nụ hoa xum xuê, nở hoa vào đúng 
mồng Một Tết thì ngoài yếu tố may mắn, hoa 

mai còn biểu tượng cho sức khỏe và sự 
trường thọ. 

Hoa đào: Chỉ nở vào mùa Xuân, được 
xem là tinh hoa của trời đất, ngũ hành thuộc 
Hỏa trung tính nên phù hợp với các hành 
mạng mà không sự kiêng kỵ. Hành mạng nào 
khi chưng hoa đào cũng được ảnh hưởng tốt. 
Theo phong thủy, hoa đào có thể trừ tà, do đó 
khi đón năm mới, mọi nhà hay chưng đào 
trước cửa. Hoa đào còn là biểu tượng cho sự 
đổi mới và sự sinh sôi phát triển. Cũng có thể 
treo một bức tranh hình tượng cây đào trong 
phòng ngủ của vợ chồng hoặc phòng khách 
để mang đến sự thuận lợi, may mắn trong 
tình cảm. 

Những loại hoa mang lại may mắn cho 
người mệnh Thủy 

Những người mệnh Thủy gồm các tuổi 
Giáp Dần, Ất Mão, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính 
Tý, Đinh Sửu, Nhâm Thìn, Quý Tỵ, Nhâm 
Tuất, Quý Hợi là những người trong năm Ất 
Mùi 2015 được hưởng lợi nhiều nhất từ việc 
mệnh được sinh nhập của ngũ hành năm. Vì 
thế để gia tăng sự may mắn và tài khí thêm 
mạnh mẽ, người mệnh Thủy nên chọn những 
loại hoa hành kim để được sinh nhập như 
mai, cúc vàng đại đóa, cúc đồng tiền, hoa ly 
hoặc những hoa chứa yếu tốt hành hỏa để 
được khắc xuất như trạng nguyên đỏ, cát 
tường, thược dược cam, cây thạch lựu có 
quả, đỗ quyên. Người mệnh Thủy ít bị các loại 
hoa khắc hành mệnh. 

Những loại hoa mang lại may mắn cho 
người mệnh Hỏa 

Những người mệnh Hỏa gồm các tuổi 
Giáp Thìn, Ất Tị, Giáp Tuất, Ất Hợi, Bính Dần, 
Đinh Mão, Bính Thân, Đinh Dậu, Mậu Tý, Kỷ 
Sửu, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi cũng là những người 
được hưởng thế thắng trong năm nay do 

T 
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hành mệnh khắc xuất cho hành của năm. Để 
gia tăng khí thế, người mệnh Hỏa nên chọn 
những loại hoa đồng hành hay được sinh 
nhập cho mình như mai vàng, cúc đại đóa, 
cúc mâm xôi, huệ đỏ, cát tường, đỗ quyên, 
cúc đồng tiền các màu, cây quất và thạch lựu 
đỏ hoặc kết hợp được các loại hoa trên trong 
trang trí một chậu hoa tết thì rất tốt. Người 
mệnh Hỏa nên tránh những loại hoa mang 
yếu tố hành Thủy như cẩm tú cầu, các loại 
hoa lan có màu tím, hoa hồng xanh, các loại 
cây có cành lá quá xum xuê. 

Những loại hoa mang lại may mắn cho 
người mệnh Thổ 

Những người mệnh Thổ gồm các tuổi như 
Bính Thìn, Đinh Tỵ, Bính Tuất, Đinh Hợi, Mậu 
Dần, Kỷ Mão, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tý, 
Tân Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, do năm Ất Mùi 
là năm hành bản mệnh sinh xuất cho hành 
của năm nên họ bị yếu thế so với người mệnh 
Thủy và Hỏa. Do đó họ cần chú trọng gia tăng 
các yếu tố may mắn cho mình bằng cách 
củng cố hành mệnh vững vàng, nếu mệnh 
vững thì có thể chuyển xấu thành tốt. Các loại 
hoa người mệnh Thổ nên chọn chưng trong 
năm 2015 là những hoa phù sinh hay đồng 
hành với mệnh như hoa đào, huệ đỏ, hồng 
đỏ, cúc đồng tiền cam, trạng nguyên, cát 
tường cam, đỏ và hầu hết những loại hoa cả 
màu cam đỏ, quanh năm nên trồng cây thạch 
lựu trước nhà. Không nên chưng các loại cây 
chỉ có cành lá xum xuê mang nhiều yếu tố 
Mộc. Nếu chọn chưng quất thì nên chọn cây 
quất có quả chín màu đỏ cam chứ không nên 
chọn cây quất chỉ có trái xanh. 

Những loại hoa mang lại may mắn cho 
người mệnh Kim 

Những người mệnh Kim gồm các tuổi như 
Giáp Tý, Ất Sửu, Giáp Ngọ, Ất Mùi, Canh 
Thìn, Tân Tỵ, Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm 
Dần, Quý Mão, Nhâm Thân, Quý Dậu. Những 
người mệnh Kim nói chung năm nay tốt trung 
bình vì hành mệnh đồng hành với ngũ hành 
của năm Mùi. Họ nên chọn các loại hoa màu 
sắc mang yếu tố hành Kim hoặc Thổ là tốt 
nhất: những loại hoa có màu vàng hoàng kim 
như mai vàng, cúc vàng hoặc trắng, hoa ly 
trắng, cát tường, thược dược có màu cam 
đất. Những người mệnh Kim năm nay nên 
tránh dùng các loại hoa mang yếu tố hành 
Hỏa như đào, cây quất trái chín cam, tránh 
các hoa có màu sắc đỏ cam sặc sỡ vì những 
màu này thuộc hỏa, càng làm suy yếu hành 
Kim của bản mệnh. 

Những loại hoa mang lại may mắn cho 
người mệnh mộc 

Những người mệnh Mộc gồm các tuổi như 
Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh Dần, Tân Mão, Canh 
Thân, Tân Dậu, Nhâm Tý, Quý Sửu, Nhâm 
Ngọ, Quý Mùi, năm nay ngũ hành mệnh bị 
ngũ hành năm khắc nhập, vì thế nên sẽ yếu 
thế nhất so với các hành khác. Để củng cố 
hành mệnh vững càng chuyển yếu thành 
mạnh, họ nên gia tăng bằng các loài hoa đồng 
hành và phù sinh cho mệnh gồm: các loại hoa 
mang yếu tố Thủy mạnh như cẩm tú cầu, các 
loài lan tím; đặc biệt hỗ trợ mạng Mộc mạnh 
nhất là cây quất trái xanh xum xuê, đầu Xuân 
nên chưng cây quất trước nhà hoặc trong 
phòng khách để gia tăng sự may mắn. Năm 
Mùi 2015, người mệnh Mộc nên kỵ những loại 
hoa có màu sắc trắng và vàng kim, cam đỏ. 

Chính vì “hoa xuân” có những giá trị ngũ 
hành rất cụ thể và mạnh nên nó có giá trị hỗ 
trợ cho hành bản mệnh của mỗi người. Nó 
giúp mang đến sự may mắn, bình an và tài 
lộc. Ngược lại, nếu chưng những loại hoa 
xuân tuy có hương lẫn sắc nhưng lại khắc với 
hành bản mệnh thì lại mang đến vận rủi cho 
gia chủ. 

Năm mới là thời điểm khởi động cho 
những dự án mới nên Tết được xem là khởi 
đầu cho một vòng quay mới. Lực đạp của 
vòng quay mạnh sẽ tạo cơ hội cho năm đó 
được nhiều may mắn và bình an. Việc chọn 
một bình hay chậu hoa xuân vừa có ý nghĩa 
làm đẹp nhà cửa đón Xuân, vừa giúp tiếp 
thêm lực cho vòng khởi động đầu năm. 
Chúng ta hãy cùng chọn cho mình những 
bình hoa thật đẹp, phù hợp những giá trị 
phong thủy để đón vận may và sự bình an. 

“Chưng hoa tết” được xem là tập tục truyền 
thừa và cũng là một niềm vui của người 
mình. Năm mới tết đến nhà nào cũng phải 
đi mua hoa. Trong nhà tối thiếu phải có bình 
hoa, cầu kỳ hơn thì thêm chậu hoa trước 
nhà. Người ta tin rằng có bình hoa tươi, 
chậu hoa đẹp, ngoài yếu tố trang trí nhà 
cửa đón xuân thì một số loại hoa, cây cảnh 
còn mang đến sự may mắn, tài lộc và sự 
bình an suốt năm. Theo truyền thống phong 
thủy cổ á đông thì hoa, cây cảnh có những 
giá trị ngũ hành thực tế mang đến vận may 
hay vận rủi cho người sở hữu nó căn cứ 
vào tính chất ngũ hành của loại hoa đó. Các 
phong thủy sư phương đông đã quan sát, 
chiêm nghiệm và đúc kết nên những điều 
lành cũng như những cấm kỵ khi chọn 
chưng hoa trong nhà. 

Đỗ Biên Thùy 

Phụ nữ Tp Hồ Chí Minh Xuân 2015 
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ÑAÏI VÖÔNG KHAÛ KÍNHÑAÏI VÖÔNG KHAÛ KÍNHÑAÏI VÖÔNG KHAÛ KÍNHÑAÏI VÖÔNG KHAÛ KÍNH    

 
Ảnh minh họa 

rong văn hóa Việt Nam, con dê hiện ra 
như một loài động vật hữu ích và dễ 

thương, đặc biệt xứng đáng để đàn ông… 
học hỏi. 

Con dê thuộc tuổi Mùi, được xếp với các 
can Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý theo âm lịch. 
Sinh vật học xếp dê vào họ Bovidae, thuộc 
loài nhai lại, chân có móng. Dê là động vật 
giỏi leo cao nhưng chỉ để kiếm ăn chứ 
không nhằm tranh giành quyền hạn. Dê 
hiền lành, có tính bầy đàn cao dù sống 
trong thiên nhiên hoang dã hay được nuôi 
tập trung. Đại để, lý lịch của dê khá rõ ràng, 
có thể nói đây là loài động vật đáng tin cậy. 

Trong Hán văn, chữ Dương (con dê) 
được viết với lối tượng hình gồm 6 nét: 2 
nét trên giương cao (tượng hình cặp sừng), 
3 nét ngang (chữ Tam – tượng hình thân 
dê) và 1 nét sổ dọc (cột sống cùng cái đuôi). 
Viết như vậy là Hán văn mô tả con dê Đực 
– bởi chỉ dê đực mới có sừng. Tuy nhiên, 
xin chị em đừng bực mình bởi chỉ có dê cái 
mới đem lại cho phụ nữ nguồn sữa tắm quý 
giá. 

Văn minh Trung Hoa coi con dê là biểu 
tượng của thái bình. Họ có cây Tam dương 
khai thái – 3 con dê mở ra thời thái bình 
thịnh trị. Người Quảng Đông sùng tín con 
dê, lập ra hẳn một công viên để biểu dương 
loài này, gọi là Ngũ Dương khâu – đồi Năm 
Dê - ở giữa Tp Quảng Châu. Thời Chiến 
quốc, Quảng Đông được gọi là đất Việt, 
phía Tây nhiều đồi núi, phía Đông là biển 
phèn mặn nên sản xuất nông nghiệp không 
đủ ăn. Trời thương dân Quảng Đông nghèo 
túng, ban cho 5 con dê xuống trần để họ 
gầy giống chăn nuôi, phát triển kinh tế. Nhờ 

vậy mà Quảng Đông khá lên và Ngũ Dương 
khâu ra đời. 

Trong văn hóa Việt Nam, con dê hiện ra 
như một loài động vật hữu ích và dễ 
thương, đặc biệt xứng đáng để đàn ông 
kính trọng và… học hỏi. Đầu tiên là câu hát 
ru em dịu dàng, nội dung tuy tức cười 
nhưng tình ý thì quá đỗi thắm thiết: Ru em 
buồn ngủ buồn nghê/ Con tằm chín đỏ, con 
dê chín mùi. Thịt dê là một thứ thực phẩm 
ngon lành, bổ dưỡng mà hình như toàn thể 
đàn ông (và cả phụ nữ) đều tin tưởng. Các 
món lẩu dê, dê hầm thuốc bắc hay vú dê 
nướng được coi là tráng dương bổ thận, 
đến nỗi nhiều quý ông bị vợ ép phải ăn. 

Thịt dê chấm với tương gừng/ Ăn vô mấy 
miếng phừng phừng như dê – thơ tiếu lâm 
đời mới khẳng định. Tuy nhiên, tình hình 
phừng phừng ấy lại được tin cậy hơn cả ở 
“bộ thầy” của dê đực. “Bộ thầy” gồm 2 hòn 
ngoại thận và dương vật của chàng dê, 
được dân gian tin là có giá trị tích cực trong 
việc phục vụ chăn gối của đàn ông. Chẳng 
vậy mà có nhiều người đàn ông “yếu pin” 
thường xúi giục vợ mình ra chợ lùng mua 
cho kỳ được “bộ thầy”, đem về ướp, tẩm, 
sao rồi ngâm rượu làm thuốc. 

Người ta xếp “bộ thầy” vào danh mục y 
học… dân dã, xem ra còn tốt hơn cả thuốc 
của tây, tàu. Nhiều phụ nữ thương chồng, 
tiếc ngẩn ngơ vì mỗi con dê đực chỉ có một 
bộ nên hay than vãn: Mỗi con chỉ một “bộ 
thầy” / Nếu được… 2 bộ mua ngay cho 
chồng / Thuốc tây, thuốc bắc, thuốc đông / 
Uống nhầm bị liệt khuê phòng lạnh tanh. 

Nói đến con dê, tôi lại nghĩ tới sự nghiệp 
chăn dê. Có lẽ Bùi Giáng là nhà thơ đầu 
tiên đi chăn dê và đưa hình ảnh con dê vào 
thi ca của ông. Sau khi vợ mất cuối năm 
1950, Bùi Giáng đã “thỉnh” một bầy dê, cùng 
chúng rong chơi trên núi rừng Quảng Nam. 
Tôi xin nhấn mạnh Bùi Giáng chỉ chăn dê 
chứ không chăn bò, dù thơ ông có viết Anh 
lùa bò về đồi sim trái chín / Cho bò ăn cỏ 
giữa rừng sim. Điều này được người trong 
gia đình ông xác nhận. Chẳng qua Bùi 
Giáng rất giàu tưởng tượng, từng viết Xưa 
kia châu chấu mang tên chuồn chuồn, nên 
việc ông xem dê là bò thì cũng bình thường. 

T 
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Tôi đã đi điền dã, tìm lại nơi chăn dê của 
Bùi Giáng. Đó là vùng núi rừng kéo dài từ 
đỉnh đèo Le, huyện Quế Sơn và chấm dứt ở 
Khe Rinh, Phường Rạnh ở huyện Duy 
Xuyên. Ông có hẳn một tập thơ mượn hình 
ảnh… phân dê rớt ra với cái tựa hết sức 
lãng mạng: Ngàn thu rớt hột! Thơ ông gọi 
dê là “em” và đưa tiếng dê kêu vào như một 
thứ âm thanh thân thiết: Nhìn anh đây, các 
em vàng, đen, trắng/ Tím hoa cà lổ đổ thấu 
lòng chưa/ Từ từ đưa chiếc vòng lên thủng 
thẳng/ Anh từ từ đưa xuống cổ đong đưa/ 
Và từ đây, một lời thề đã thốt/ Ngàn thu sau 
đồi núi chứng cho ta/ Cao lời ca bê bê em 
cùng hát/ Rập ràng về, bê hế rập ràng ca. 
Năm 1952, Bùi Giáng gửi bầy dê lại cho… 
chuồn chuồn và châu chấu, vào miền Nam 
rong chơi và làm thơ. 

Năm Mùi, tôi lại nhớ chuyện… Bùi Kiệm. 
Ai cũng biết Bùi Kiệm bị cụ Đồ Chiểu gọi là 
người có chứng “máu dê” khi anh ta tán tỉnh 
Kiều Nguyệt Nga – người yêu của Lục Vân 
Tiên. Xét ra, Bùi Kiệm chỉ có cái lỗi là học 
dốt và mê gái. Anh ta chưa làm gì xâm hại 
đến tiết hạnh và thân thể Kiều Nguyệt Nga 
cả. Còn tán tỉnh mấy câu thì luật hình sự 
xưa nay không quy định là phạm tội mà 
cũng chưa đến nỗi bị xử phạt hành chính. 

Đời nay, có nhiều kẻ dê xối xả, bị người 
ta gọi là “thằng Bùi Kiệm”. Nói vậy thì thật 
oan cho Bùi Kiệm. Xét ra, Bùi Kiệm còn 
đứng đắn hơn nhiều tay đòi hối lộ tình dục 
ngày nay. 

Vũ Đức Sao Biển 

Người lao động Xuân 2015 

_____________________________________ 

TIEÁNG TRAÀM TRONG NHÒP TROÁNG LAÂN 
úa lân là một nét văn hóa truyền thống 
trong các dịp lễ tết. Với người dân Việt, 

múa lân sư rồng vào những ngày tết là 
không thể thiếu và đó được xem như là một 
sự khởi đầu đầy may mắn cho một năm mới 
thịnh vượng, tài lộc, phát tài… Nhưng ngày 
nay, chất “hào hoa” của bộ môn nghệ thuật 
này đã mai một đi ít nhiều vì những biến 
tướng. 

 
Ảnh minh họa 

Múa lân là trò chơi dân gian, là môn 
nghệ thuật xuất phát từ truyền thống 
thượng võ và quan niệm trừ ma diệt yêu. 
Lân thường được biểu diễn trong các lễ hội 
truyền thống. Đặc biệt, trò chơi dân gian 
này thường được biểu diễn nhiều nhất là 
trong dịp Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu, 
vì theo quan niệm của cha ông ta, loài linh 

thú này tượng trưng cho sự thịnh vượng, 
hạnh phúc, phát đạt, ăn nên làm ra, đuổi cái 
xấu đón cái lành. 

Do tính chất tranh tài với nhau giữa các 
đội nên múa lân là một trong những môn 
nghệ thuật đường phố. Tùy theo quan niệm 
cổ truyền và tính chất, ý nghĩa của lễ hội mà 
có từng bài biểu diễn lân riêng và có từng 
cách múa phù hợp. Múa lân và sư thường 
được sử dụng cho các lễ hội lớn. Có thể 
phối hợp cả ba thể loại lân với nhau khi lễ 
hội đó là Tết Nguyên Đán hoặc là ngày đại 
lễ của đất nước. 

Trò chơi dân gian múa lân là hiện thân 
về giai thoại của Đức Phật Di Lặc – Ông 
Địa, một vị thánh hiền lành, đức độ và có 
pháp lực siêu phàm. Truyền thuyết kể lại 
rằng: Ngày xửa ngày xưa, có quái vật từ 
dưới biển lên bờ quấy nhiễu, phá hoạt cuộc 
sống của nhân dân. Hay tin, Đức Di Lặc 
xuống hóa thân thành người phàm và chế 
ngự được quái vật rồi thuần phục nó từ loại 
yêu quái chuyên bắt người, súc vật làm 
thức ăn thành loài thú ăn cỏ linh chi và hiền 
lành luôn đem lại điều bình an cho mọi 
người. 

Không những thế, ông còn là người bảo 
vệ dân chúng khỏi sự quấy rối của rồng và 
sư tử. Để tưởng nhớ công lao của ngài, 
nhân dân lập miếu thờ tại nhà. Vì có công 

M 
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bảo vệ ruộng đồng và yêu thương dân 
chúng như con nên người ta hay gọi người 
là ông Địa. Người ta tạc hình hài ông là một 
người bụng phệ mặc áo dài đen, tay cầm 
quạt giấy to phe phẩy, mang mặt nạ ông địa 
đầu hói. 

Vào đầu năm, ông Địa lại dẫn lân xuống 
núi chúc Tết mọi người, chứng tỏ quái thú 
đã thành thú lành, cái ác trở thành cái thiện. 
Ông cười toe toét đi theo giỡn lân, giỡn 
khách xem múa hoặc mua vui cho gia chủ. 
Ông Địa và con lân đi đến đâu là ban phúc 
tới đó nên nhà nào cũng hoan hỉ treo rau 
xanh và giấy đỏ đón chào. Ông Địa – một vị 
bồ tát có nụ cười từ bi, hỉ xả, thường phe 
phẩy chiếc quạt to, ru lân ngủ hoặc đánh 
thức lân dậy. Cảnh ông Địa vuốt ve lân thể 
hiện tình cảm và sự hòa hợp sâu sắc giữa 

loài vật và loài người trong một bầu không 
khí thanh bình, an lạc. 

Nghệ thuật múa lân đòi hỏi người đánh 
trống trận và những nghệ nhân múa phải 
phối hợp ăn ý với nhau. Khi lên rước lộc, 
lân thực hiện động tác leo cây, đây là động 
tác khó, đòi hỏi người múa phải có kỹ thuật, 
sự khéo léo và lòng dũng cảm. Người mang 
đầu lân và người giữ đầu lân phải bắt nhịp 
với nhau chi li từng động tác. Khi múa lân 
tranh tài, các đội lân lựa chọn những người 
có tay nghề và trình độ cao, tuân thủ các 
quy tắc của trò chơi. Người được lựa chọn 
là những võ sư, võ sĩ ưu tú lên để tranh tài. 
Những nghệ nhân này không chỉ am hiểu võ 
thuật mà phải nhuần nhuyễn từng động tác. 

Điệp Hồng 

Gia đình Việt Nam Xuân 2015 

_____________________________________ 

AÅN YÙ TRONG TRANH “BÒT MAÉT BAÉT DEÂ” 
rước đây, các bức tranh “Bịt mắt bắt dê” 
của Đông Hồ và Hàng Trống thường 

được in nhiều vào những năm Mùi với 
những thông điệp khá đặc biệt. 

 
Tranh Đông Hồ 

Các bức tranh dân gian Đông Hồ, Hàng 
Trống không chỉ thể hiện nét tài hoa khéo 
léo, mà còn được xem như một bộ bách 
khoa thư về đời sống dân gian. Đối với mỗi 
con giáp khác nhau, lại có những tác phẩm 
thú vị phản ánh những khía cạnh sinh động 
trong tư duy quan niệm sống. 

Quang cảnh lễ hội xuân tưng bừng 
được mở ra, trong vòng tròn được quây 
bằng liếp một đôi trai gái bị bịt mắt để tranh 
nhau bắt một con dê. Dường như trò chơi 
rất hào hứng bởi anh chàng đang bị bịt mắt 

nhưng mặt lại rất hớn hở. Cô gái thì nhún 
chân cao đến nỗi chiếc váy đụp tung cả lên. 
Nhưng trò chơi có hấp dẫn hay không thì 
phải nhìn đến những người xem. Họ lô nhô 
đằng sau tấm liếp với những nụ cười mỉm 
và phía cánh trái là một đôi trai gái như 
đang chờ. Có vẻ như chàng trai đang thuyết 
phục bạn gái mình vào chơi, trong khi cô gái 
còn chút lưỡng lự e ấp. Có lẽ đây cũng là 
điểm mấy chốt của bức tranh. 

Cũng như tác phẩm hứng dừa, hay bắt 
trạch trong chum, trong cái khuôn khổ “lá 
mít” ấy của Đông Hồ như có gì đó hóm hỉnh 
mà người xem phải tự phát hiện ra. Điều 
người ta không thể nhìn thấy trong tranh, 
mà “ý tại ngôn ngoại” thường thú vị hơn rất 
nhiều. Cứ thử hình dung xem điều gì sẽ xảy 
ra khi có đôi trai gái cùng bắt một con dê? 
Và tại sao cô gái ở ngoài với nét mặt thì 
thích thú nhưng đôi tay lại như ngại ngùng. 
Rồi liệu ai sẽ bắt được con dê đây? Hay có 
khi nào đôi trai gái được bịt mắt đó không 
bắt được dê mà lại bắt được nhau không? 
Sự ý nhị, tính phồn thực của dân gian là ở 
chỗ đó. Chưa kể đến trang phục họ vận trên 
người. Anh con trai thì cởi trần, còn cô gái 
thì mặc mỗi một chiếc yếm và chiếc váy đụp 
tung theo nhịp bước chân. Ba chiếc áo tơi 
làm bằng cỏ tranh được khoác chéo lên 
người của cả ba nhân vật và mỗi người một 

T 
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chiếc lục lạc như một ám hiệu đồng thanh 
lừa thính giác của đối phương. Sột soạt, 
rinh rinh góc này là dê hay người, sột soạt, 
rinh rinh góc kia là người hay dê. Trò chơi 
vừa thực mà cũng hết sức sinh động trong 
hình dung đầy chất phồn thực. Chưa kể đến 
biểu tượng dê trong dân gian cũng là một 
biểu tượng liên quan đến yếu tố “dương” và 
sự mạnh mẽ tràn trề sinh lực. Dê tượng 
trưng cho dương khí khởi sinh. Trong bức 
tranh này, con dê với dôi sừng cong nho 
nhỏ vài sợi râu quay ngược đầu về phía 
chàng trai như thách thức. Chàng trai hay 
cô gái cùng bắt được dê hay cùng bắt được 
nhau thì đều hứng khởi cả, bởi hành động 
đó đem đến sự giao hòa âm dương, thì vạn 
vật khởi sinh, khởi sắc. Cảm xúc trai – gái 
như hừng lên trong không gian lễ hội được 
tháo khoán, giải thoát khỏi những quan 
niệm khắt khe trói buộc của Nho giáo về 
“nam nữ thụ thụ bất thân”. 

 
Tranh Hàng Trống (ảnh tư liệu Bảo tàng Mỹ thuật 

Việt Nam) 

Khác chút ít với Đông Hồ, tranh Hàng 
Trống trò chơi này được vẽ ra với những 

đứa trẻ mục đồng, trước hiện một căn nhà 
khá giả. Dẫu mang ít tính phồn thực hơn 
tranh Đông Hồ, nhưng nó lại thể hiện ra một 
thẩm mỹ thị dân về sự trau chuốt cầu kỳ 
trong hình ảnh. Sáu đứa trẻ trong sắc áo 
ngũ hành đang vờn bắt một con dê. Động 
thái của những đứa bé cũng hết sức linh 
động chọc ghẹo nhau rồi làm ám hiệu giả… 
như đem lại một niềm vui thích khác. Có 
đứa trẻ còn ngã chổng kềnh ra phía trước 
bởi vừa ôm con dê trượt. Bên hiên nhà, 
người phụ nữ thư nhàn đang uống trà ngắm 
bọn trẻ con chơi với một niềm vui về sự đủ 
đầy. Dòng chữ bên phải bức tranh cũng 
như nhấn mạnh thêm cho không gian này 
với lối chơi chữ khá quen thuộc. “Lục hợp 
đồng xuân” có nghĩa là khắp nơi đều là mùa 
xuân. Chữ “đồng” trong câu này đồng âm 
với chữ đồng (trẻ nhỏ). Do đó sáu đứa trẻ 
con đang nô giỡn với con dê chính là tượng 
trưng cho không khí sắc xuân đã về rực rỡ. 

Như vậy, giữa cái hóm hỉnh đầy chất 
phồn thực của dân gian Đông Hồ và sự 
chơi chữ đồng nhất giữa hình ảnh và chữ 
đề trên tranh của Hàng Trống đều phản ánh 
những giá trị khác nhau trong đời sống tinh 
thần của người Việt. Niềm ước mong về 
một cuộc sống đủ đầy, viên mãn, cuộc sống 
tràn trề sinh lực, cảm xúc mà con dê chính 
là một biểu tượng đặc biệt đó. Vào những 
năm Mùi, con giáp đặc biệt phồn thực này 
thì hình tượng dê và những bức tranh dê 
dân gian được in bán nhiều hơn đã góp 
phần vào không khí xuân sắc những niềm 
hứng khởi mới. 

Trang Thanh Hiền 

Tiền Phong Xuân 2015
_____________________________________ 

NGAØY XUAÂN ÑOÏC CAÂU ÑOÁI TEÁT CUÛA TIEÀN NHAÂNNGAØY XUAÂN ÑOÏC CAÂU ÑOÁI TEÁT CUÛA TIEÀN NHAÂNNGAØY XUAÂN ÑOÏC CAÂU ÑOÁI TEÁT CUÛA TIEÀN NHAÂNNGAØY XUAÂN ÑOÏC CAÂU ÑOÁI TEÁT CUÛA TIEÀN NHAÂN    

 
Ảnh minh họa 

Từ xưa, cứ mỗi dịp Tết đến Ông cha ta, 
ngoài việc kiếm một cành Đào thật đẹp để 
đón Xuân, còn kiếm cơi trầu thật ngon, tìm 
đến các cụ Đồ, các bậc danh nho trân 
trọng xin cho được đôi câu đối về dán hai 
bên bàn thờ Tổ tiên. Ngày nay phong tục 
văn hóa rất giàu chất thơ ấy của dân tộc 
ra vẫn được gìn giữ mỗi độ Xuân về. 

Nhân dịp Xuân Ất Mùi, chúng ta hãy 
cùng nhau đọc lại mấy câu đối vui Xuân 
của các bậc danh sĩ thời xưa. 
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*** 

Cụ Tam nguyên Yên Đồ - Nhà thơ 
Nguyễn Khuyến, khi tuổi đã cao, mắt cụ bị 
lòa, không trông thấy được mọi vật quanh 
mình, cụ chỉ còn trông cậy vào hai cơ 
quan xúc giác và thính giác còn tinh nhạy 
của mình để nhận biết thế giới xung 
quanh. 

“Cành Nêu” & “Tiếng pháo” là 2 tín 
hiệu đặc trung thông báo về Tết & Xuân, 
nên khi “chạm” vào “cành Nêu”, cụ biết 
“Tết” đến, “nghe” “tiếng pháo” nổ “đùng”, 
cụ biết “Xuân” về: 

“Tối ba mươi ra chạm cành Nêu, ấy Tết 

Sáng mồng một, nghe đùng tiếng pháo, à 
Xuân” 

Và cụ ngạc nhiên, thích thú, cái ngạc 
nhiên thích thú của ông già lòa gặp Tết, 
gặp Xuân. Thế rồi nhà thơ cười hài hước, 
hóm hỉnh: “Ấy Tết”, “À Xuân”! 

Nhưng những tiếng cười ấy chưa hết! 
Tiếp theo là những tiếng cười giễu đời; cụ 
Yên Đổ bảo người đời “dại”, đốt pháo, 
pháo nổ, chó sợ chạy trốn, có khi trốn mất 
không về. Với cái giọng kẻ cả khinh đời, 
cụ bảo: 

“Chúng nó dại vô cùng, pháo nổ đì đùng thêm 
mất chó 

Ông đây khôn bất trị, rượu say túy lúy lại nằm 
mèo” 

“Chúng nó dại” nhưng “ông” thì ông 
chẳng dại như “chúng nó” mà “ông” 
“khôn” mà là “khôn bất trị”. Cụ mừng 
Xuân bằng chén rượu. Uống đến say 
mềm. Rồi cụ nằm khoèo ngủ như chú 
mèo lười. 

*** 

Nhà thơ Tú Xương – Ông Tú Vị 
Xuyên nghe tiếng pháo nổ ngày Tết mà 
thêm ngao ngán trước việc đời thuở ấy đã 
đầy rẫy rối ren, thế mà người đời lại 
không biết cái nhục, còn “đốt pháo” làm 
gì cho cái cảnh đời vốn đã tan như “xác” 
pháo càng thêm xơ xác! 

Và ông thấy thiên hạ vẽ hình này nọ 
bằng vôi trắng lốp trên sân nhà trong ngày 
Tết mà ngán ngẩm: Tình đời đã “bạc” 

lắm rồi còn “bôi vôi” làm chi cho thêm 
“bạc”?!: 

“Thế sự xác rồi còn đốt pháo 

Nhân tình bạc thế lại bôi vôi” 

Với lối chơi chữ rất Tú Xương, ông Tú 
Vị Xuyên đã cười cợt đấy mà cũng thật 
chua cay! 

Ông Tú lại nghĩ Xuân đến với mọi nhà 
thì cũng đến với nhà mình. Ngạn ngữ đã 
chẳng nói “Trời không đóng cửa ai” đó 
sao?! Nhà thơ hy vọng rằng đầu Xuân trời 
mở cửa cho mình một điều may mắn để 
bù lại bao điều bất như ý mà mình đã trải 
qua. Đây là nụ cười lạc quan của một nhà 
thơ có nụ cười nhiều cay đắng: 

“Không dưng xuân đến chi nhà tớ 

Có nhẽ trời mà đóng cửa ai” 

*** 

 
Bà chúa thơ Nôm – Nữ sỹ Hồ Xuân 

Hương đã có đôi câu đối Tết tặng người 
đời, tràn đầy Xuân tứ, còn truyền tụng đến 
ngày nay, chúng ta không ai không biết: 

“Tối ba mươi, khép cánh càn khôn, ních 
chặt lại kẻo ma vương đưa quỷ tới 

Sáng mồng một, lỏng then tạo hóa, mở 
toang ra cho thiếu nữ đón xuân vào” 

Lời văn tinh nghịch, đâu có dừng lại ở 
nghĩa đen, câu chuyện đóng chặt cửa lại 
để tránh cái xấu, “mở toang” cửa ra, đón 
cái tốt vào lúc “Tống cựu nghênh tân” 
(Tiễn năm cũ đón năm mới) mà còn là một 
tiếng cười hóm hỉnh, đa tình, đong đưa, 
vui đời, tươi trẻ và khao khát yêu đương 
rất Xuân Hương! 

Nguyễn Chu Công 

Tin tức Xuân 2015 
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Möùt teát mieàn NamMöùt teát mieàn NamMöùt teát mieàn NamMöùt teát mieàn Nam    
àm mứt Tết, quan trọng nhất là bạn được 
“hưởng” không khí đầm ấm khi cả nhà bận 

rộng với những món mứt đủ màu đủ vị để đón 
xuân. 

 
Ảnh minh họa 

Mứt gừng dẻo: Đây là loại mứt Tết truyền 
thống. Để làm món mứt này, phải chọn gừng 
non, nếu gừng già, mứt rất cay và nhiều xơ. 
Gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt sợi nhỏ. Cho gừng 
vào ngâm với nước lạnh, vắt ít nước cốt 
chanh để gừng không bị đen, xả lại bằng 
nước lạnh. Nấu sôi ít phèn chua, cho gừng 
vào trụng sơ, xả nước lạnh rồi để ráo. Vắt 
chanh vào gừng rồi cho đường, trộn đều, để 
ngấm. Đem gừng lên bếp sên với lửa nhỏ và 
đảo đều đến khi đường kéo sợi. Để nguội, rắc 
thêm đậu phộng rang và mè rang vào trộn 
đều, cho mứt vào lọ kín. 

Mứt mãng cầu: Mứt mãng cầu có vị chua 
nhẹ rất dễ ăn. Chọn trái mãng cầu dai chín 
cây, trái to và dày cơm. Bóc bỏ vỏ, rửa sạch 
để ráo và tách bỏ hạt. Ngâm mãng cầu với 
đường đến khi đường thấm hoàn toàn. Cho 
mãng cầu vào chảo, bắc lên bếp sên, để lửa 
liu riu, khi sên nhớ đảo đều tay để mãng cầu 
không bị dính chảo và đường không bị cháy 
khét. Sên đến khi thấy “nặng tay” và mứt ráo, 
rắc vani vào và đảo lại cho đều, nhắc xuống, 
múc ra mâm đem phơi nắng cho mứt trong. 
Đem gói mứt trong giấy bóng kính, cất vào lọ 
để ăn dần. 

Mứt vỏ cam: Nên chọn vỏ cam vàng để 
mứt có màu đẹp mắt. Cắt vỏ cam thành 
miếng dài với bề ngang đừng nhỏ quá. Bỏ vỏ 
cam vào nồi nước, đem nấu sôi rồi hạ lửa nhỏ 
để ra bớt chất đắng, khoảng năm phút thì đổ 

ra rổ, xả lại bằng nước lạnh, nếu vẫn còn 
đắng thì có thể luộc hai – ba lần. Pha ít muối 
với nước rồi cho vỏ cam vào ngâm qua đêm, 
vớt ra để ráo. Tiếp tục ngâm vỏ cam với 
đường và mật ong qua đêm, thỉnh thoảng đảo 
vỏ cam thấm đều đường. Đổ thêm ít nước 
lạnh và nước cốt cam vào vỏ cam đã ngâm rồi 
bắc lên bếp sên với lửa liu riu đến khi mứt 
trong. Có thể cho thêm nước khi sên, đừng để 
cạn, vỏ cam sẽ cứng, mất ngon. Vớt vỏ cam 
trải lên khay có khe để nước đường chảy 
xuống, đến khi vỏ cam khô hẳn là được. Phần 
nước đường cho vào lọ cất để làm nước uống 
rất ngon. 

Mứt dừa dẻo: Dừa lựa trái vừa rám, 
không quá già mà cũng không quá non. Tách 
cơm dừa, gọt bỏ phần vỏ nâu bên ngoài rồi 
cắt sợi. Sợi dừa phải hơi dày, khi sên mứt 
xong mới dẻo. Rửa sạch, chần sơ qua nước 
nóng cho bớt dầu rồi để ráo. Ướp dừa với 
đường, nếu thích thêm mùi lá dứa, ướp với 
nước cốt lá dứa để qua đêm. Khi dừa thấm 
đường, cho vào chảo to, bắc lên bếp sên với 
lửa liu riu. Sên đến khi nước đường hơi keo 
lại thì đảo liên tục, nếu không mứt dễ bị cháy. 
Khi đường kết tinh, bám đều vào dừa thì cho 
vani vào, đảo nhanh tay rồi nhắc xuống, trải 
mâm, phơi một nắng, xếp vào lọ. 

Mứt chuối khô: Dùng chuối khô đã ép 
miếng đem cắt sợi. Gừng nong gọt vỏ rửa 
sạch, cũng cắt sợi nhuyễn. Cùi dừa khô bào 
mỏng. Đậu phộng và mè rang vàng, bóc vỏ 
đậu. Dùng chảo thắng nước đường. Khi 
đường hơi kẹo, vắt chanh vào rồi cho dừa vào 
xào tới lúc dừa trong, vớt dừa ra, cho chuối 
khô vào xào, bỏ gừng vào trộn đều, cho dừa 
đã xào và đậu phộng, mè rang vào đảo lại là 
xong. 

Mứt chùm ruột: Chùm ruột chọn trái to, 
không bị hư giập, bỏ cuống, đem ngâm nước 
muối khoảng hai giờ. Cho chùm ruột vào giữa 
hai tấm thớt, ép nhẹ cho ra bớt nước chua và 
chùm ruột mềm rồi đem xả nước lạnh lại cho 
sạch. Giữ lại một ít nước chùm ruột để sên 
mứt. Sau đó, trụng sơ chùm ruột rồi đem 
ngâm lại nước lạnh. Trộn đường vào chùm 
ruột, đem phơi nắng cho tan đường, thêm ít 
nước vào chùm ruột rồi cho lên bếp sên, nhớ 
đậy nắp cho mứt có màu. Khi đường gần tới, 
cho thạch cao phi vào, đảo lại cho thật đều, 

V. ẨM THỰC MÙA XUÂN – SỨC KHỎE NGÀY TẾT 

L 
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nhấc xuống để nguội. Trong lúc sên đừng đảo 
nhiều quá, chùm ruột sẽ bị nát, không ngon. 

Nhã Văn 

Báo Phụ nữ chủ nhật
____________________________________ 

MEÏO HAY CHO MOÙN AÊN NGAØY TEÁT 
hững mẹo hay dưới đây sẽ cho bạn 
biết cách chọn nếp cho bánh chưng 

thế nào, cách làm và bảo quản thịt đông ra 
sao... 

Từ lâu, Tết Nguyên đán đã đi vào tiềm 
thức của rất nhiều người Việt Nam. Dù mỗi 
người có đi đâu chăng nữa thì lòng vẫn luôn 
nôn nao đoàn tụ. Vì vậy, mâm cỗ cúng ông bà 
đối với người Việt rất quan trọng. Dưới đây là 
một vài gợi ý giúp bạn ghi điểm với gia đình 
trong dịp đoàn viên. 

Bánh chưng, bánh tét là món ăn không 
thể thiếu 

Tương truyền, những chiếc bánh chưng 
vuông vắn có từ thời vua Hùng thứ 6. Qua 
năm tháng, loại bánh này luôn xuất hiện trong 
mâm cỗ ngày Tết, để thể hiện lòng biết ơn 
của con cháu đối với cha ông và cầu chúc 
năm mới sung túc bình an. 

 

Muốn gói bánh chưng ngon, bạn phải cầu 
kỳ từ khâu chọn nếp, lau rửa lá dong thật kỹ 
để để bánh lâu hỏng. Đối với bánh tét, lá 
chuối phải được chần qua nước sôi để diệt vi 
khuẩn, giúp bánh giữ được lâu và không bị 
thiu. Ngoài ra, bí quyết để có lớp nếp xanh 
trong, bạn có thể dùng lá riềng cho bánh 
chưng và lá dứa (nếp) cho bánh tét, sau đó 
đem giã nhuyễn lấy nước trộn đều với nếp, 
ngâm qua đêm để bánh chín có màu xanh 
đẹp mắt và mùi thơm đặc biệt. Nhân đậu xanh 
và thịt mỡ quyết định hương vị của bánh, nên 
tốt nhất bạn cần sử dụng thịt ba chỉ còn da, 
được tẩm ướp muối tiêu đậm đà bọc khéo léo 
trong lớp đậu xanh vàng ươm. 

Thời gian nấu rất quan trọng, tùy theo kích 
cỡ bánh mà dao động 10-12 tiếng để đảm 
bảo hạt nếp nở đều và nhân vừa chín tới. 
Bánh chín khi cắt ra phải gọn đều, lớp nếp và 
nhân kết dính thể hiện người gói chắc tay, 
sắp xếp lá hợp lý. 

Bí quyết cho món thịt đông và thịt kho 
nước dừa đặc trưng của hai miền Nam - 
Bắc 

Món thịt đông không thể thiếu trong mâm 
cỗ cúng ông bà ngày Tết của những người 
con xứ Bắc. Thịt đông phải được bảo quản 
lạnh, thường được ăn kèm hành muối, dưa 
chua chấm nước mắm nguyên chất với chanh 
ớt. Món ăn được hầm từ thịt chân giò và kết 
đông lại nhờ bì heo, vì vậy là khi làm thịt 
đông, bì heo sẽ quyết định hình thức món ăn. 
Lượng bì heo hợp lý giúp phần keo trong 
suốt, mềm, không bị vữa và dai cứng. Để làm 
phần keo thì khi ninh phải chú ý nhỏ lửa, hớt 
bọt thường xuyên để món ăn có độ trong suốt 
hấp dẫn và không nên nêm gia vị quá mặn sẽ 
làm thịt khó đông. 

 

Làm thịt kho nước dừa không đòi hỏi cầu 
kỳ trong nguyên liệu, nhưng lại buộc phải 
chăm chút kỹ lưỡng trong quá trình nấu để thịt 
được mềm, màu vàng nâu đẹp mắt. Mẹo nhỏ 
cho món ăn là thịt ba chỉ hoặc nạc mông sau 
khi được ướp tỏi, đường, nước mắm nên 
mang đi phơi nắng khoảng 30 phút để phần 
mỡ được trong và thấm gia vị. Phần nước 
dừa nên cho thêm một phần nước lọc để 
miếng thịt chín mềm không bị chai cứng và 
màu sắc vàng đều không bị đen. 

Tăng thêm hương vị với cà pháo, tôm 
chua 

N 
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Ngoài ra, thịt mỡ dễ gây ngấy nên những 
món dưa ăn kèm sẽ giúp hoàn thiện bàn tiệc 
lại tăng hương vị cho những món ăn khác. 

Cà pháo tỏi ớt ngon phải giòn xen lẫn vị ớt 
cay nồng, thơm mùi riềng tỏi nên người làm 
cần có kinh nghiệm và bí quyết riêng. Để cà 
pháo giòn trước khi muối phải được phơi cho 
héo sơ, ngâm nước muối pha loãng pha chút 
giấm cho ra bớt nhựa và mùi hăng. 

Tôm chua là món quen thuộc với người 
dân ven biển miền Trung khi muốn dự trữ 
những con tôm ngon cho ngày lười đi chợ. Để 
chọn tôm chua ngon, con tôm phải chín đỏ, 
mềm mại được trộn lẫn với những sợi riềng 
trắng, thấm gia vị. 

Theo http://ngoisao.net/

_____________________________________ 

Bí quyeát ñeå “Buïng vui Bí quyeát ñeå “Buïng vui Bí quyeát ñeå “Buïng vui Bí quyeát ñeå “Buïng vui –––– Teát cuõ Teát cuõ Teát cuõ Teát cuõng vui”ng vui”ng vui”ng vui”    
ột cách hữu hiệu để giảm chứng đầy 
bụng trong các bữa tiệc là bạn nên chọn 

những loại nước uống kèm có công dụng hỗ 
trợ tiêu hóa.  

Tết đến, bạn luôn muốn được“ăn thả 
phanh”, hưởng thụ trọn vẹn không khí Tết và 
bao món ngon một năm chỉ đến một lần. Tuy 
nhiên, các món ăn ngày Tết lại chứa quá 
nhiều dầu mỡ, chỉ mấy món ăn đầu đã cảm 
thấy đầy bụng, khó tiêu, làm bạn ăn mất ngon, 
ảnh hưởng đến niềm vui những ngày đầu 
năm mới.  

Đầy bụng mùa Tết, chuyện không của 
riêng ai 

Tết đến, mọi người có xu hướng quay về 
các món ăn truyền thống với nhiều gia vị, dầu 
mỡ, thực phẩm thịt, cá, giò chả giàu đạm, kết 
hợp với đồ uống có gas, cồn để tăng vị giác. 
Tuy đẹp mắt và ngon miệng, thực đơn này lại 
không phải là “bạn tốt” của hệ tiêu hóa, khiến 
cho bộ máy tiêu hóa quá tải dẫn đến các bệnh 
về đường ruột, nhẹ là đầy bụng khó tiêu, nặng 
hơn là đau bụng, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, 
thậm chí là ngộ độc thức ăn. Điều này không 
những làm hỏng bữa tiệc xuân, ngăn trở bạn 
tận hưởng không khí tưng bừng mùa Tết mà 
còn ảnh hưởng đến không khí chung của bữa 
tiệc vui với gia đình và bạn bè. 

 Hơn nữa vào thời gian này, thói quen và 
chế độ ăn uống của bạn thay đổi chóng mặt, 
không điều độ như thường ngày. Những đám 
tiệc, hội họp, gặp mặt liên tiếp khiến nhịp độ 
làm việc của hệ tiêu hóa bị xáo trộn. Bạn 
không ăn thành bữa như thường lệ mà ăn 
“dồn dập” theo những buổi tiệc. Hệ tiêu hóa 
của bạn cũng “ chạy đua” theo những bữa ăn, 
dẫn đến quá tải, không thực hiện tốt chức 
năng của mình, dần rối loạn và yếu. Bạn cảm 
thấy bụng ì ạch, khó chịu và... không muốn ăn 

dù bao món ngon đang “khiêu khích” trước 
mặt.   

“Cứu tinh” cho bữa tiệc ngày Tết 

Một cách hữu hiệu để giảm chứng đầy 
bụng trong các bữa tiệc là bạn nên chọn 
những loại nước uống kèm có công dụng hỗ 
trợ tiêu hóa. Khi dùng kèm, những loại nước 
này sẽ kịp thời trung hòa lượng axit đang tăng 
cao trong dạ dày, giúp hệ tiêu hóa của bạn 
luôn được “refresh”, sảng khoái suốt bữa ăn. 

Theo các nhà khoa học, những nguồn 
nước khoáng có chứa Bicarbonate tự nhiên 
sẽ cực kỳ tốt cho sức khỏe. Vì Bicarbonate 
trong nước khoáng sẽ phản ứng với lượng 
axít thừa trong dạ dày - giúp tăng độ pH của 
dạ dày về mức an toàn. Quá trình trung hòa 
này làm giảm “lực tấn công” của dịch vị vào 
thành dạ dày, bảo vệ an toàn niêm mạc, xóa 
tan tình trạng đầy bụng, khó tiêu nhanh 
chóng. 

 
Dùng nước khoáng uống kèm trong bữa ăn giúp 
kích thích quá trình tiêu hóa, nhanh chóng giảm 
chứng đầy hơi, khó tiêu. 

M 
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Dùng nước khoáng uống kèm trong bữa 
ăn giúp kích thích quá trình tiêu hóa, nhanh 
chóng giảm chứng đầy hơi, khó tiêu. 

Hiện nay Vĩnh Hảo là nguồn khoáng duy 
nhất ở Việt Nam có thành phần Bicarbonate 
(HCO3-) cao tự nhiên ( 1.700 mg/l) không 
chứa gốc Sulfur. Nước khoáng thiên nhiên 
Vĩnh Hảo đóng chai -  đặc biệt sản phẩm có 
gas – là nước uống hiệu quả giúp chữa 
chứng viêm loét dạ dày, đầy hơi, khó tiêu, ợ 
chua, cực tốt cho hệ tiêu hóa. 

Ít người biết rằng uống nước khoáng cũng 
là một cách tinh tế mà người Pháp sử dụng 
để tận hưởng bữa ăn ngon. Người Pháp 
thường khai vị bằng một ly nước khoáng có 
gas và uống ngay trong bữa ăn để đẩy lùi tình 
trạng nặng bụng, tăng kích thích vị giác. Khi 
đến Việt Nam vào đầu thế kỷ 19, mới mong 
muốn được hưởng thụ “bữa ăn hoàn hảo” 
kiểu Pháp ngay tại Việt Nam, người Pháp đã 
cất công tìm kiếm khắp nơi một nguồn nước 
khoáng tuyệt hảo như ở quê nhà. Và họ đã 
phát hiện ra nguồn nước khoáng quý Vĩnh 
Hảo, thuộc tỉnh Bình Thuận, là suối khoáng 

duy nhất ở Đông Dương có chất lượng hảo 
hạng sánh ngang với Vichy trứ danh của 
Pháp, có công dụng đặc biệt tốt với hệ tiêu 
hóa. 

 

 Hãy để nước khoáng Vĩnh Hảo đồng hành 
trong mỗi bữa ăn của bạn -  là cách đơn giản 
mà  hiệu quả giúp bụng vui, để Tết mới thực 
sự là những ngày vui trọn vẹn của bạn bên 
những bữa tiệc tưng bừng, ấm áp. 

Minh An 

http://giaoduc.net.vn 

_____________________________________ 

Ñeå traùnh aên nhieàu muøa leã Teát 

n quá nhiều là tình trạng phổ biến trong 
những bữa tiệc cuối năm mừng lễ tết. Để 

giúp hạn chế tình trạng ăn nhiều có thể dẫn 
đến nguy cơ tăng cân, Jill Ashbey-Pejoves - 
chuyên gia dinh dưỡng tại Bệnh viện Bắc 
Westchester ở Mount Kisco, New York (Mỹ) - 
khuyên bạn nên thực hiện chiến lược sau. 

 

- Đừng để bụng đói khi dự tiệc. Việc nạp 
một ít thức ăn nhẹ có thể giúp bạn giảm cơn 
đói, do đó có thể ngăn ngừa tình trạng ăn 
nhiều trong bữa tiệc. 

- Nên thực hiện chế độ ăn uống lành 
mạnh trong ngày, thậm chí cung cấp một bữa 
ăn nhẹ trước khi tham dự một bữa tiệc, để 
tránh bị cám dỗ bởi các món ăn hấp dẫn ở đó. 

- Trong bữa tiệc, bạn nên tiêu thụ nhiều 
các loại rau, trái cây và protein nạc. Những 
loại thực phẩm này có thể giúp bạn mau no 
nhưng chứa ít calo. 

- Trong trường hợp dự tiệc đứng, hãy 
kiểm tra thực đơn và lên kế hoạch chọn món 
ăn trước khi bắt đầu gắp vào đĩa của bạn, 
không nên do dự, tần ngần quanh các món ăn 
hấp dẫn. 

- Đừng quá nghiêm khắc với bản thân. 
Hãy thưởng thức các món ăn mà bạn yêu 
thích trong bữa tiệc. Tuy nhiên, bạn cần nhớ 
chỉ nên tiêu thụ mỗi món một ít, đặc biệt với 
các món ăn giàu calo. 

- Ngủ đủ giấc là rất quan trọng, vì tình 
trạng thiếu ngủ có thế là tác nhân khiến bạn 
ăn nhiều. 

- Cuối cùng, bạn cũng đừng quên duy trì 
thói quen tập thể dục thường xuyên. Vì tập 
thể dục được chứng minh có tác dụng giúp 
giảm căng thẳng, vốn là một trong những 
nguyên nhân khiến bạn ăn nhiều. 

Nguyễn Niệm 

http://phunuonline.com.vn  

Ă 
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MEÏO BAÛO QUAÛN THÖÏC PHAÅM TEÁT TÖÔI NGON 

 
Ảnh minh họa 

ết đến, nhiều gia đình có thói quen mua 
một lượng lớn thực phẩm để dành ăn và 

tiếp khách. Thực phẩm để lâu, nếu khâu bảo 
quản không tốt, sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị và 
sức khỏe người sử dụng. Dưới đây là những 
cách đơn giản giữ thực phẩm tươi ngon. 

Các loại mứt: Mứt chưa nhiều đường nên 
dễ bị chảy nước, vì vậy cần cất trữ nơi kín 
không khí như trong túi ni lông, khi mở lấy ra 
đãi khách xong nhớ buộc chặt lại. Cách bảo 
quản lâu và an toàn hơn là cho vào lọ thủy 
tinh hoặc hộp nhựa, rải một lớp đường lên 
trên mặt để hút ẩm, mứt sẽ giữ được mùi vị 
thơm ngon. Với những loại mứt dẻo, nên sên 
lại, chờ nguội rồi mới cho vào lọ sẽ để được 
lâu hơn. Không cất mứt vào tủ lạnh vì mứt sẽ 
hồi ẩm khi đem ra, khiến nấm mốc phát triển. 

Bánh quy: Để bánh trong hộp thiếc hoặc 
cho bánh vào lọ thủy tinh, đậy kín. Trường 
hợp bánh bị ỉu, có thể cho vào lò sấy lại 
khoảng 5-10 phút với nhiệt độ 110oC, bánh sẽ 
giòn lại như thường. 

Bánh chưng, bánh tét: Bánh chưng sau 
khi nấu chín, đem rửa bằng nước sạch rồi để 
ráo, xếp bánh thành nhiều lớp, dùng vật nặng 
đè lên để bánh ra hết nước, chắc mịn và 
phẳng. Để bánh nơi thoáng gió hoặc cho vào 
ngăn mát tủ lạnh. Bánh ăn dở khi để tủ lạnh 
nên giữ nguyên lá gói, phần mặt cắt lấy màng 
bọc thực phẩm bao kín. Bánh tét khi nấu xong 
còn nóng thì nên treo nơi thoáng mát cho 
nguội dần, có thể treo bên ngoài khoảng hai-
ba ngày, nếu dùng lâu hơn, nên để tủ lạnh. 

Nếu sau vài ngày bánh bị lại gạo, nên luộc 
hoặc hấp cho bánh mềm trở lại rồi dùng. 
Trường hợp bánh bị mốc, chỉ cần hơ trên bếp 
gas hoặc luộc lại là vẫn sử dụng được. 

Giò chả: Giò chả cắt ra ăn nếu chưa dùng 
hết lấy màng bọc thực phẩm bọc kín mặt cắt 
để chả không bị châm đen và khô, cho vào 
bao ni lông buộc kín, cất vào tủ lạnh. Bảo 
quản giò chả ở ngăn mát tủ lạnh thông 
thường thì có thể trữ được khoảng 10 ngày. 
Đối với các loại giò thủ hoặc giò xào, ăn lạnh 
sẽ ngon hơn. Khi cắt ra nên ăn ngay, phần 
còn lại cất ngay vào tủ lạnh. Riêng các loại giò 
chả khác, cần lấy ra khỏi tủ lạnh khoảng một 
giờ trước khi ăn để chả không quá lạnh. 

Thịt kho: Khi kho thịt đừng nêm nhạt quá, 
dễ bị thiu. Kho xong, nhấc nồi thịt xuống, nên 
để yên một nơi cố định, tránh lắc mạnh hoặc 
di chuyển, không đậy nắp kín quá, có thể 
dùng rổ đậy lên. Mỗi ngày nên hâm lại vào 
buổi sáng và buổi tối. Trứng trong món thịt 
kho trứng nếu bị bể phải vớt ra để tránh chua 
nước thịt. Khi ăn chỉ nên múc ra một lượng 
vừa đủ dùng và hâm riêng. Với phần thịt ăn 
thừa, bạn cất vào tủ lạnh, không đổ lại vào nồi 
lớn. Tốt nhất nên chia thịt kho thành từng 
phần nhỏ rồi trữ trong hộp, cất vào ngăn mát 
tủ lạnh để tiện dùng. 

Lạp xưởng: Lạp xưởng tươi cho vào hộp 
đậy kín rồi cất vào tủ lạnh, nếu muốn để lâu 
thì cho lên ngăn đông, khi dùng lấy ra rã 
đông. Riêng lạp xưởng khô thì để một ly rượu 
trắng giữa rổ, hộp hoặc khay rồi xếp lạp 
xưởng xung quanh, đem để nơi thoáng mát. 
Rượu có tác dụng ngăn ruồi, kiến rất hiệu quả 
và giúp giữ mùi thơm của lạp xưởng, để lâu 
ngày vẫn thơm ngon. 

Dưa chua, kiệu chua: Kiệu chua, dưa 
chua các loại chỉ cần đậy nắp, để nơi thoáng 
mát. Khi ăn dùng muỗng đũa sạch múc ra. 
Nếu ăn thừa, không nên đổ lại vào hũ, đưa 
kiệu sẽ bị hư. 

Trái cây, rau củ: Trái cây cần rửa sạch sẽ, 
lau khô rồi cho vào bao ni lông buộc chặt, để 
ở ngăn mát tủ lạnh. 

Rau nhặt bỏ lá sâu hoặc úa giập, cắt bỏ 
phần rễ, gói trong giấy báo rồi cho vào bao ni 
lông cột kín để ở ngăn rau củ của tủ lạnh. 
Riêng các loại rau chịu lạnh như bắp cải, súp 
lơ, cà rốt, cần tây… thì chỉ cần để trong bao ni 
lông rồi đặt trong tủ lạnh là được. 

Nguyễn Ngoan 

Phụ nữ chủ nhật.- 2015.- Số 5  

(ngày 1 tháng 2).- Tr.26

T 



Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân AÁt Muøi 2015                      - 71 - 

Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – tænh Bình Thuaän 

Khoûe ñeå vui xuaânKhoûe ñeå vui xuaânKhoûe ñeå vui xuaânKhoûe ñeå vui xuaân    

ết đến, xuân về là dịp mọi người họp mặt, 
vui chơi sau một năm bận rộn. Đây cũng 

là dịp không thể thiếu những bữa tiệc cùng 
bạn bè, đồng nghiệp, gia đình… Tuy nhiên, 
vui xuân thế nào để không ảnh hưởng sức 
khỏe là điều cần lưu ý. 

Chế độ dinh dưỡng cân bằng 

 

Ảnh minh họa 

Đủ bốn nhóm thực phẩm trong mỗi bữa 
ăn: Chất đạm, chất béo, chất bột đường, 
vitamin và chất khoáng. Không ăn quá nhiều 
đạm, béo mà quên các chất dinh dưỡng quan 
trọng có từ rau củ, trái cây tươi. Hạn chế ăn 
các loại bánh mứt ngọt. Thay các loại bánh 
mứt, kẹo ngọt bằng các loại hạt tốt cho sức 
khỏe như hạt điều, hạt dẻ, hạt hạnh nhân, hạt 
sen sấy… Hạn chế thức ăn chiên xào giàu 
chất béo, nên chế biến hấp, luộc. Đặc biệt, với 
lượng thức ăn giàu đạm, giàu béo từ bánh 
chưng, bánh tét, nên ăn kèm nhiều rau xanh, 
dưa giá, dưa chuột… giúp giảm thiểu hấp thụ 
các chất béo, ngọt. 

Các loại nước giải khát, nước tăng lực… 
chứa nhiều đường cũng không nên dùng quá 
nhiều, nhất là với người cao tuổi, người béo 
phì, bệnh mạn tính. Có thể thay bằng nước 
ngọt dành cho người ăn kiêng, nước dừa, 
nước trái cây tươi. 

Uống đủ nước 

Nước rất cần cho cơ thể, ngày thường 
bạn đã được khuyên uống trung bình 2 lít 
nước mỗi ngày. Vào ngày Tết bạn càng phải 
lưu ý hơn, vì trong những bữa ăn ngày Tết, 
bạn thường uống nước ngọt hoặc bia nhiều 
hơn nước lọc. Những thức uống đó và một số 
loại khác như trà, cà phê thực chất chỉ giúp 
bạn giải khát chứ không thể bổ sung đủ nước 
cho cơ thể. 

Hạn chế đồ uống có cồn 

Rượu, bia không thể thiếu trong dịp Tết. 
Nhưng về phương diện dinh dưỡng, rượu bia 
là chất có hại cho cơ thể, độ cồn trong rượu 
càng cao, tác dụng độc càng mạnh. Vì vậy, 
chỉ nên uống rượu bia chừng mực, đủ để kích 
thích ăn ngon và vui vẻ trong không khí Tết. 

Ăn đủ bữa 

Cần tổ chức bữa ăn gia đình trong dịp Tết 
đủ 3 bữa chính trong ngày. Đặc biệt với gia 
đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn mắc các bệnh 
mạn tính, việc ăn uống thất thường, ăn vặt 
bánh kẹo ngọt cả ngày khiến bữa chính mất 
ngon, gây thiếu hụt dinh dưỡng hoặc thừa 
cân béo phì do dư thừa năng lượng, gây rối 
loạn đường huyết, tăng huyết áp ở những 
người đang mắc các bệnh này nếu không duy 
trì bữa ăn phù hợp. 

Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

Để tránh xảy ra tình trạng ngộ độc thực 
phẩm, người tiêu dùng nên chọn những thực 
phẩm an toàn cho gia đình. Nên mua thực 
phẩm ở những nơi uy tín, không mua thực 
phẩm tươi sống ở những nơi bày bán không 
đảm bảo vệ sinh. 

Không mua rau quả đã héo úa, dập nát 
hay có mùi lạ, có hình dạng bất thường như 
quá mập, quá phồng. 

Ngày Tết cũng không nên mua quá nhiều 
thức ăn tươi để dành vì dễ hư hỏng, mất chất 
dinh dưỡng nếu bảo quản không tốt, nên mua 
vừa đủ ăn 1-2 ngày. 

Thực phẩm đóng gói, đóng hộp như lạp 
xưởng, xúc xích, bánh mứt, nước đóng chai… 
nên chọn những loại có nhãn mác, nhà sản 
xuất uy tín, còn hạn dùng, đọc kỹ thành phần 
dinh dưỡng trên bao bì để chọn lựa những 
sản phẩm tốt cho sức khỏe. 

Mong rằng với những kiến thức về dinh 
dưỡng, với sự khéo léo của các bà nội trợ, 
mỗi gia đình sẽ vui xuân thật đầm ấm, hạnh 
phúc mà vẫn đảm bảo sức khỏe. 

Trần Thị Minh Nguyệt 

Sài Gòn giải phóng Xuân 2015 

T 
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NHÔÙ TEÁT PHAN THIEÁT XÖANHÔÙ TEÁT PHAN THIEÁT XÖANHÔÙ TEÁT PHAN THIEÁT XÖANHÔÙ TEÁT PHAN THIEÁT XÖA    
rong ký ức tôi, tết Phan Thiết xưa là 
những hình ảnh khó quên. 

Cha mẹ tôi người gốc Cao Lãnh (Đồng 
Tháp), không biết thế nào lại chọn Phan Thiết 
làm nơi  lập nghiệp. Kể từ đó  đất này trở 
thành quê hương thứ hai của gia đình tôi. 

Tôi còn nhớ ngày mấy anh em tôi theo 
cha mẹ ra Phan Thiết là vào khoảng đầu thập 
niên 40 thế kỷ XX. Nhà của chúng tôi nằm 
trên con đường Gia Long, thuộc xã Châu 
Thành, Phan Thiết (cũ) - nay là đường 
Nguyễn Huệ, phường Đức Nghĩa, TP. Phan 
Thiết. 

 
Buổi chợ mùng 2 tết năm Quý Tỵ (1953) tại đầu 
đường Gia Long, Phan Thiết. Ảnh: H.L 

Đây là con đường trung tâm ở Phan Thiết, 
phần do có “chợ Lớn” (tính từ ngã tư đường 
Ngô Sĩ Liên đến cuối đường Gia Long thời 
ấy), thêm vào đó là sự mua bán sầm uất của 
nhiều hiệu buôn của người Việt lẫn người 
Hoa,  mở dọc hai bên đường, tạo nên sự 
nhộn nhịp, sự phồn thịnh ở “đường cái Gia 
Long” trước đây (và nay sự nhộn nhịp này 
vẫn duy trì). 

Thời đó, đường Gia Long là con đường 
một chiều, ngay tại đầu đường có đặt một cái 
“bốt”  gác. Đi lại trên con đường này có rất 
nhiều loại xe, trong đó có cả xe ngựa là  
phương tiện mà phần lớn người thôn quê 
ngày đó thường dùng để vận chuyển lương 
thực, thực phẩm xuống chợ Phan Thiết. 

Người tiêu dùng, nhất là những nhà khá 
giả thường đi “chợ Lớn” bởi  phong phú hàng 
hóa. Chưa kể có thể ghé vào các cửa hiệu hai 
bên đường để mua các thứ cần thiết, từ món 
hàng rất đơn giản đến trang sức quý giá… Có 

rất nhiều cửa hiệu thời đó vẫn chưa phôi pha 
trong lòng người lớn tuổi đất Phan Thiết như 
là: Tiệm vàng Mỹ Kim, Hòa Minh, tiệm thuốc 
bắc Đức Tế, Đồng Nhơn Đường, hay hiệu 
giày đóng Vĩnh Phát, tiệm guốc dép Cô Ba 
đến hiệu chụp ảnh Liên Hoa, Hồng Anh… Và 
với đa số người địa phương lẫn ngoại thành 
thì tất cả các hiệu buôn nói trên đều nổi tiếng 
về uy tín, chất lượng về hàng hóa lẫn giá cả.  

Đó là việc kinh doanh của mọi người, còn 
riêng với lũ trẻ con chúng tôi thì tết là thời 
điểm vui thích nhất. Đường Gia Long ngày 
thường đã vốn nhộn nhịp, những ngày cuối 
năm còn đông vui gấp bội phần do có chợ tết 
hoạt động. Vào đúng ngày đưa ông Táo về 
trời (23 âm lịch), những người ở xã Châu 
Thành (cũ) sẽ xuống vẽ ô, đánh số… cho các 
khu vực của chợ tết, theo lộ trình sau: Từ 
đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Nguyễn 
Thị Minh Khai) và đường Nguyễn Văn Thành 
(nay là đường Trần Quốc Toản), chạy dọc 
theo vườn bông nhỏ (nay là vườn hoa Đức 
Nghĩa) rồi xuyên suốt con đường Gia Long 
ngang qua khu nhà lồng chợ. Khỏi phải nói, 
chợ tết ở ngay trước nhà nên mấy anh em tôi 
vô cùng… “khoái”, ngày nào cũng đi mà 
không thấy chán. 

 
Ảnh Du lịch Phan Thiết 

Ngoại trừ khu vực bán hoa tết nằm xung 
quanh vườn hoa thì tất cả các ô còn lại, chủ 
hàng muốn bán gì tùy thích, từ bánh, mứt, trái 
cây… đến tranh, ảnh, lịch xuân và cả quần áo 
may sẵn… tất cả được xen kẽ lẫn lộn và hoạt 
động suốt cả ngày lẫn đêm. 

Chợ tết bắt đầu đông dần lên từ ngày 25 
âm lịch, vì đây là lúc người ở các khu vực 
ngoại thành như: Phú Lâm, Phú Hội, Rạng, 

VI. NGƯỜI BÌNH THUẬN ĐÓN TẾT ẤT MÙI 2015 

T 
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Mũi Né… mang hàng hóa (hoa, trái cây,  gia 
cầm…) của địa phương mình xuống bán, tạo 
nên một không khí tết hối hả, tất bật.  

Với người dân Phan Thiết, việc đi chợ 
đêm ngày tết là… thú nhất. Có người đi để 
mua sắm vật dụng, thức ăn, có người không 
mua gì nhưng vẫn thích dạo… vài vòng chợ 
tết để nhìn ngắm cho thỏa thích, nhất là 
những đôi trai gái đang yêu. Tay trong tay, họ 
chầm chậm bước, khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn 
nguyện hòa cùng dòng người đổ xô về khu 
vực chợ tết.  

Mọi người đi chợ tết thường rất trật tự,  tự 
chia làm hai hướng: đi từ cầu gỗ (nay là cầu 
Lê Hồng Phong) đến cuối đường Gia Long rồi 
quay ngược trở lên. Chợ họp đến chiều 30 tết 
mới tan, người bán dọn dẹp hàng, quay về 
nhà chuẩn bị mâm cỗ cúng, rước ông bà theo 
tập tục và chờ đón thời khắc giao thừa.  

Sáng mùng 2 tết, chợ bắt đầu họp lại 
nhưng người ta chỉ bán mỗi món thịt heo quay 
cùng bánh hỏi (của lò bánh Phú Long) cho 
người mua về cúng ông bà theo thông lệ và 
bán rất đắt hàng, đến tầm 8 - 9 giờ sáng là 

hết sạch. Tôi còn nhớ có 2 hàng thịt heo 
quay, một nằm ở đầu đường (ngay bảng cấm 
ngược chiều), một ở cuối đường Gia Long. 
Trời còn chưa sáng, đã nghe những âm thanh 
chặt thịt chan chát của các chủ hàng trong khi 
mọi người vẫn đang chìm trong giấc ngủ.  

Sau này vì mưu sinh, một lần nữa tôi lại 
rời xa Phan Thiết. Thi thoảng có dịp trò 
chuyện với mấy ông bạn già qua điện thoại, 
tôi rất đỗi vui mừng khi biết “quê hương thứ 
hai” của mình ngày một phát triển, đời sống 
người dân dần khấm khá lên. Còn riêng tôi, 
hơn nửa thế kỷ xa quê, cứ mỗi độ xuân về, 
trong lòng lại ngập tràn những hình ảnh của 
tết xưa với một nỗi nhớ quay quắt. Nhớ từ nồi 
măng kho hầm thịt đến những hộc cốm được 
đóng và bao lại bằng giấy nhiều màu sắc… 
nhớ cả những xấp bánh tráng dẻo mẹ tôi 
thường dành để cuốn với món măng ăn 3 
ngày tết… nhưng nhớ nhất vẫn là bầu không 
khí nhộn nhịp, tất bật của người mua, kẻ bán.  

Lê Hữu Lễ 

 http://www.baobinhthuan.com.vn 

_____________________________________ 

NOÂNG DAÂN XUAÂN PHUÙ TROÀNG HOA BAÙN TEÁT 

ề thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm, TP. 
Phan Thiết thời điểm này, chúng tôi thấy 

bà con nông dân đang tất bật với công việc 
chăm sóc hoa để phục vụ cho thị trường Tết 
Nguyên đán.  

 

Ông Võ Bình Minh, Chủ tịch Hội Nông dân 
xã Phong Nẫm cho biết: Ngoài việc chăm sóc 
rau màu, cây thanh long thì dịp gần tết, hầu 
như nhà nào cũng dành ra vài trăm mét đất 
trồng hoa trường sinh để kiếm thêm thu nhập, 
vì hoa bán trong ngày tết rất được giá và cũng 
được nhiều người ưa thích. Nhà nào trồng ít 
thì cũng vài trăm cây, nhà nào trồng nhiều thì 
hơn ngàn cây. Trong đó, thôn Xuân Phú là nơi 

trồng hoa nhiều nhất xã, mà chủ yếu là hoa 
trường sinh.   

Theo quan niệm từ xưa, trường sinh 
tượng trưng cho sự trường thọ, bền vững và 
phú quý. Hoa có nhiều bông nhỏ kết thành 
từng chùm có màu sắc vàng, lá dày màu xanh 
tím, thời gian rất lâu tàn có thể kéo dài hơn 
nửa tháng. Vì vậy bên cạnh các loài hoa như 
điệp, cúc, vạn thọ… thì trường sinh là loài hoa 
được ưa chuộng nhất để thờ cúng ông bà tổ 
tiên trong dịp tết đến xuân về. Ghé thăm gia 
đình bà Lê Thị Chín, thôn Xuân Phú, chúng tôi 
được bà dẫn đi thăm quan thửa ruộng trồng 
hoa của mình, bà cho biết: “Muốn cho hoa nở 
đúng vào dịp tết thì tôi phải xuống giống từ 
tháng 4 âm lịch. Tết năm rồi, tôi trồng trên 
2.500 cây trường sinh, sau khi trừ chi phí 
kiếm lời khoảng 40 triệu đồng nên gia đình ăn 
tết khá sung túc. Năm nay tôi chăm sóc và 
đầu tư nhiều hơn, hy vọng là hoa sẽ đẹp thì 
nguồn thu nhập sẽ khá hơn”. Gia đình bà Đỗ 
Thị Cái, ở tổ 7 là hộ dân đã gắn bó với nghề 
trồng hoa gần chục năm qua. Bà Cái vui vẻ 
bật mí với chúng tôi về kinh nghiệm trồng hoa: 
“Muốn cho hoa trường sinh đạt hiệu quả kinh 
tế, có năng suất cao thì khâu xuống giống 

V 
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phải đúng thời điểm, bên cạnh đó là kỹ thuật 
điều tiết lượng nước tưới cho phù hợp và 
công đoạn cuối cùng là lặt bông vào tháng 11 
âm lịch để cho hoa xoay tàn đều như mâm xôi 
thì mới đạt”.  

Trường sinh là loài hoa rất dễ trồng, cho 
năng suất cao nhưng cũng khó chăm sóc, vì 
thường có triệu chứng bệnh vàng lá, úng thân 
và không phải đất nào cũng trồng được, chỉ 
có đất sét dẻo mới phù hợp với loại hoa này. 
Nếu như trong vườn có nhiều hoa có dáng 
đẹp thì việc trồng hoa sẽ mang lại lợi nhuận 

cao, bình quân một cây bán tết khoảng 
40.000 - 50.000 đồng. Nếu cây nào bắt mắt 
khách hàng, vào thời điểm “trúng giá” có thể 
lên đến cả trăm nghìn đồng. Hiện nay, bà con 
trong thôn đang tích cực chăm sóc những 
vườn hoa để cho hoa nở đúng vào dịp Tết Ất 
Mùi. 

Sao Mai 

http://www.baobinhthuan.com.vn
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VAÏN THOÏ THAÂN TÍM – MOÙN NGON CUÛA NGÖÔØI PHAN THIEÁT 

háng này lên Phú Nhang, Xuân Điền, hai 
thôn của xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc), 

thỉnh thoảng gặp không ít đám vạn thọ, loại 
làm thực phẩm, trong những khu vườn nhà. 

Bất ngờ vạn thọ 

Một loại vạn thọ không quá xa lạ với 
người Phan Thiết, song lại làm ngạc nhiên 
không ít người phương xa khi họ đến Phan 
Thiết, được người Phan Thiết mời bữa cơm, 
bữa tiệc và bất ngờ nhận ra lá, đọt vạn thọ 
trong đĩa rau xanh trước mặt. Ngỡ ngàng rồi 
hỏi dồn, đến khi được chính chủ nhân của 
bữa tiệc xác nhận là vạn thọ thì thực khách 
dầu đang cầm đũa, đang gắp thức ăn ấy cũng 
không sao dấu được sự phấn khích của việc 
biết thêm một thực phẩm rất bình dân, nhưng 
rất lạ, có đôi chút “dị thường”. Từ lúc đó, 
khách không khỏi không chú ý đến cái màu 
xanh có pha một chút tím lá húng, nhưng nhạt 
hơn lá húng của lá vạn thọ, nổi lên giữa màu 
tươi xanh của xà lách, rau cải xanh trong 
dĩa… 

Điều đó phần nào giải thích việc cô phóng 
viên của Báo An Giang đã kêu lên kinh ngạc 
khi thấy đọt và lá vạn thọ trong đĩa gỏi cá đuối 
trộn của nhà hàng Viễn Đông tại bữa tiệc do 
Báo Bình Thuận đão gần đây, nhân khi Báo 
An Giang đi công tác miền Trung, ghé lại. Lúc 
này đây tôi nhớ đôi mắt cô phóng viên tròn ra 
khi nghe bạn tôi giải thích: “Vạn thọ mà cô 
thấy là một trong những “đặc sản” của người 
Phan Thiết, bên cạnh “mực một nắng”, nước 
mắn. Vạn thọ dùng ăn sống, được trồng nhiều 
ở xã Phong Nẫm (Phan Thiết) và Hàm Hiệp 
của huyện Hàm Thuận Bắc và thị trường tiêu 
thụ lớn nhất là Phan Thiết, cụ thể là các nhà 
hàng, hàng quán bán đặc sản”…Toi không 
thật biết lời giải thích đó hấp dẫn thế nào 

nhưng rõ ràng là cô phóng viên nghe chăm 
chú, rồi hỏi tới: “Có khoảng bao nhiêu ha vạn 
thọ ở hai nơi chuyên trồng là Hàm Hiệp và 
Phong Nẫm?”. Đến câu hỏi này thì chịu! Muốn 
biết kỹ cần một bữa đi thực tế bởi ngành nông 
nghiệp của Bình Thuận mấy năm nay luôn có 
sự thay đổi về diện tích một số cây trồng. Một 
số giống cây không còn lợi thế, được thay 
bằng cây thanh long… 

Cá đồng, vạn thọ… 

Chính vì lẽ đó giờ đây tôi có mặt trên đồng 
đất Phú Nhang, trò chuyện với anh Văn Công 
Nhị, còn gọi là Hai, ngoài sáu mươi tuổi, nhà 
ở ngay cầu Xéo thôn Phú Nhang. Anh Nhị cho 
hay: Vạn thọ mà tôi thấy trong đĩa gỏi của nhà 
hàng Viễn Đông đó là vạn thọ thân tím, một 
giống nhỏ cây, lá đối dạng kép, hình lông 
chim. Loại này, hoa không to như vạn thọ 
bình thường…nhưng lá và đọt rất thơm, có 
hơi chút cay của mù tạt, của bông cải xanh, 
khứu giác rất dễ tiếp nhận. Đây là loại “lá gia 
vị” không thể thiếu trong đĩa cá đồng nướng. 
“Cá đồng, vạn thọ, khế chua…thiếu trong ba 
thứ thì chưa ngon lành”. Một đĩa cá đồng 
nướng thiếu vạn thọ chẳng khác gì món lẩu 
thiếu rau xanh. Chỉ là thực phẩm của người 
bình dân, nhưng lá và đọt vạn thọ làm nên 
hương vị, “mỹ vị” trong một số món ăn của 
người Phan Thiết. Chẳng hạn, cá nục kho 
cuốn bánh tráng với rau xanh và đọt vạn thọ; 
cá thu chiên ăn cùng rau xanh trộn đọt vạn 
thọ với nước mắn giã, pha chút canh…..”gần 
đây, nhà vườn trồng vạn thọ thân tím có giảm 
so với hồi chưa phát triển thanh long. Tuy 
vậy, những đám đất trống trước sân nhà vẫn 
là “đất” của vạn thọ thân tím, bởi có những lúc 
thanh long chưa ra trái, hoặc trái chưa bán 
được vì giá thấp, thì vẫn cần một thứ gì đó 
đem lại đồng tiền, trong trường hợp này là 

T 
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vạn thọ. Gần tết, vạn thọ thân tím được trồng 
nhiều hơn một chút, bới nó là một trong 
những thứ rau làm giảm chất béo của thịt mỡ 
các loại. Dừng một chút như để tôi cảm nhận 
được cái ưu thế của vùng đất mình đang 
sống, đang giàu lên từng ngày, anh Nhị tiếp: 
“Anh hỏi, người Phan Thiết ăn vạn thọ hồi nào 
tôi không rành, nhưng nguồn gốc của cây là 
này là ở Mexico và Trung Mỹ, trong trạng thái 
hoang dại. Còn cách nào sang tận Việt Nam 
thì dự đoán là do người Pháp đưa sang trong 
quá trình cai trị. Vạn thọ có nhiều dược tính. 
Trị nhiều bệnh dường tiêu hóa: đau bụng lỵ, 
không tiêu, táo bón nặng…lá vạn thọ vò nấu 
nước, trị bệnh ngoài da, mụn cóc, rửa vết 
thương, đau nhức mắt….”. Cũng theo người 
đàn ông này, thời chiến tranh gian khổ, người 
Bình Thuận còn dùng hoa vạn thọ tươi xé 
nhỏ, trộn với rau xanh các loại cho đĩa rau 
thêm màu sắc. Người Bình Thuận quen ăn lá 
vạn thọ, nhất là vạn thọ thân tìm. Nhiều năm 
trước, anh Nhị trồng khá nhiều vạn thọ. Mỗi 
buổi chiều, người trong gia đình anh cắt bó 
từng bó để sáng hôm sau đi chợ Phan Thiết. 
Vài năm gần đây, dù dành đất cho thanh long, 
song trong một số chậu kiểng, anh cũng gieo 
mỗi chậu một, hai cây vạn thọ để phòng khi 
làm món cá đồng vui vẻ với bạn bè. 

Chuẩn bị tết 

Nhân tìm hiểu về vạn thọ thân tím, tôi có 
dịp trò chuyện với bà Chín, ngoài bảy mươi 

tuổi, nhà ven con đường lởm chởm đá bên kia 
ga Phú Hội, thuộc thôn Xuần Điền. Bà Chín 
cho hay: Gần đây, vẫn thấy các nhà hàng ở 
Phan Thiết thường lên mua vạn thọ tím, trộn 
gỏi cá đuối. Riêng chuẩn bị cho tết Ất Mùi 
(2015) tới đây, bà vừa chuẩn bị đất gieo 
khoảng 150m2 vạn thọ thân tím. Về cách 
trồng không khác gì vạn thọ thường, mất 
khoảng hơn hai tháng từ lúc gieo đến lúc cho 
bông, và đều cần phân chuồng hoai bón lót 
cũng như đất trồng phải tơi xốp, nhanh ráo 
nước. Tôi hỏi bà Chín có cảm thấy người 
trồng vạn thọ dùng làm thực phẩm giảm đi, bà 
cho hay: Không rành vì con dâu bà đi chợ, 
nhưng bà biết nhiều người vẫn trồng vì bán 
được hàng. Một lần đi chợ phường Phú Trinh, 
bà vẫn thấy nhiều người bán rau hành, bán 
kèm đọt và lá vạn thọ tím. 

Câu chuyện của chúng tôi sẽ còn dài nữa 
nếu đứa cháu ngoại của bà, không mời bà 
vào nhà ăn cơm. Trước lúc bước đi, bà còn 
quay lại dặn: “Người bụng yếu, muốn ăn rau 
sống nhưng sợ đau bụng thì nên kèm với lá 
và đọt vạn thọ thân tím”. Tôi nghe thế và tự 
nhủ lòng: Đừng quên điều này khi còn sống ở 
đất Phan Thiết. 

Hà Thanh Tú  

Người làm báo Bình Thuận số xuân Ất Mùi 
2015

_____________________________________ 

MuøMuøMuøMuøa noå teáta noå teáta noå teáta noå teát    

ờ mờ sáng, các lò rang nổ nếp làm cốm 
ở thị trấn Phú Long (Hàm Thuận Bắc) 

đã đỏ lửa. Từng mẻ nếp được cho vào chảo 
rang, trên lửa củi bập bùng bông nếp trắng 
tinh bung ra khỏi vỏ với những tiếng nổ tí 
tách, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp 
các khu phố…  

 

Cứ mỗi độ xuân về, khoảng từ đầu 
tháng 11 âm lịch, các hộ dân ở Phú Long lại 
tất bật đắp lò, chuẩn bị củi, trấu rang nổ 
nếp. Mặc dù là nghề thời vụ, và chỉ vỏn vẹn 
trong vòng một tháng giáp tết, nhưng để có 
nếp rang nổ mỗi nhà phải chuẩn bị nếp từ 
vụ trước, phơi cất bảo quản kỹ càng. Để có 
những mẻ nếp nổ bung đều, gần ngày rang 
nổ, nếp lại được rấm nước đem ra phơi cho 
thật khô, khi rang mới nổ to, bung ra như 
hoa chanh, hoa cam. Nếu chỉ được búp, 
khó mà đóng bánh cốm ngon được. Nếp 
khô rang trên bếp than hồng, hạt nổ bung 
vỏ trấu ra, khoe ruột nổ trắng ngần. Sau khi 
sàng sảy, giần đãi bằng tay hay bằng máy 
sảo cho sạch vỏ trấu thì đóng bao cân bán 
ra tận Phan Rang (Ninh Thuận), Cam Ranh, 
Nha Trang (Khánh Hòa). Trong cái nóng 
hừng hực của than lò, bà Nguyễn Thị Trúc 

T 
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(khu phố Phú Hòa, Phú Long) vẫn không 
ngơi tay cho nếp vào chảo, vớt nổ ra sàng 
sảy. Bà Trúc nói: “Nhà tôi làm nghề nổ đã 
mấy đời rồi, nếp của nhà làm, mình bỏ công 
cũng kiếm được khoản kha khá lo tết, vừa 
đóng cốm làm quà biếu bà con gần xa”. 
Theo kinh nghiệm bà Trúc, rang nếp để làm 
cốm cũng kỳ công lắm, phải rang làm sao 
cho nếp chín đều, hạt nổ bung và không 
được cháy để giữ sắc trắng của nổ. Trước 
hết, phải bỏ nguyên nếp vỏ vào chảo to bắc 
lên lò lửa, dạng lò này cũng giống như lò 
tráng bánh tráng, chảo rang nổ có một cái 
nắp đậy được khoét một cái lỗ tròn, rồi dùng 
cây que dài cho vào cái lỗ đã khoét sẵn trộn 
nếp đều tay đến khi tróc vỏ, hạt nếp nở 
bung ra như hoa cho vào thúng hay mẹt lớn 
để lượm bỏ đi những vỏ trấu, mày sót lại. 
Năm nay, gia đình bà Trúc rang nổ 5 tấn 

nếp, theo tính toán, với giá nổ từ 22.000 - 
24.000 đồng/kg, xong mùa rang nổ trừ chi 
phí có thể kiếm được 15 triệu đồng.  

Hiện nay, ở thị trấn Phú Long có hơn 10 
hộ rang nổ, đối với những gia đình có công 
nhà như hộ bà Trúc thường đỏ bếp rang nổ 
từ sáng sớm đến tối mịt để đáp ứng được 
nhu cầu thị trường cuối năm. Một số hộ neo 
người, thuê người rang nổ chỉ làm từ 4 giờ 
sáng đến tầm trưa là nghỉ. Những ngày này, 
đi đâu hương thơm của mùi nếp bung chín 
hòa quyện trong gió xuân, những tiếng nổ 
được phát ra từ lò nghe thân thuộc đang 
báo hiệu một mùa xuân mới sẽ đầy ắp niềm 
vui.    

Thanh Duyên 

Báo Bình Thuận

___________________________________ 
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òn hơn 1 tháng nữa đến Tết Nguyên 
đán 2015, thời điểm này, nhiều nông 

dân xã Tân Bình (thị xã La Gi) đang khẩn 
trương xuống giống, làm cỏ, bón phân... để 
cung cấp đủ lượng rau màu phục vụ người 
tiêu dùng trên địa bàn. 

 
Ông Đặng Văn Nghĩa đang chăm sóc vườn rau 

Năm nào cũng vậy, cứ đến vụ cuối năm, 
ông Nguyễn Xuân Năm (thôn Bình An 1) lại 
ngưng trồng bắp trên diện tích 2 sào để 
chọn 2 – 3 loại rau trồng bán tết. Năm nay 
gia đình ông quyết định trồng cà tím, bạc hà 
và súp lơ. Ông Năm cho biết, do cà tím thời 
gian từ khi trồng đến thu hoạch kéo dài hơn 
nên ngay từ tháng 9 âm lịch ông đã cày ải 
đất, bón phân, lên luống, ươm giống... hiện 
vườn rau của gia đình đang phát triển tốt và 

nếu giá ổn định như hiện nay, dự tính vụ 
này cho thu nhập khoảng 15 triệu đồng.  

Là thành viên trong tổ rau an toàn của 
thôn Bình An 3, cộng với kinh nghiệm trồng 
rau hơn 10 năm nay nên ông Đặng Văn 
Nghĩa nắm khá rõ về thời gian xuống giống, 
quy trình trồng và chăm sóc các loại rau để 
có hiệu quả cao vào vụ cuối năm. Sau một 
đợt thu hoạch súp lơ vào tháng 10 âm lịch, 
ông Nghĩa tiếp tục trồng loại rau này trên 
diện tích 1,5 sào cho dịp Tết Nguyên đán 
tới. Theo ông Nghĩa, đây là loại rau chịu 
được lạnh, rất thích hợp trồng trên đất thịt 
nhẹ, nhiều mùn; là giống ưa ẩm, nên nếu 
đất không đủ độ ẩm sẽ cho búp bé, năng 
suất thấp. Ông thường chọn giống súp lơ 
Nhật Bản và Thái Lan để trồng. Đây là 
giống rau cần lượng phân bón khá lớn vì 
thế để đạt hiệu quả cao cần bón lót, bón 
thúc và bón phân vi sinh khi chuẩn bị ra 
bông. Để tận dụng diện tích đất khi súp lơ 
còn nhỏ, ông Nghĩa đã gieo tần ô trên các 
luống cho thu hoạch thêm. Theo tính toán, 
với giá 8.000 - 15.000 đồng/búp súp lơ, vụ 
rau tết này gia đình ông Nghĩa sẽ có thêm 
khoản thu hơn 10 triệu đồng.  

Bên cạnh diện tích của gia đình ông 
Nghĩa, nhiều hộ chuyên trồng rau ăn lá 
cũng đang gieo hạt, làm cỏ cho các loại cải, 

C 
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rau gia vị, rau dền... góp phần làm phong 
phú thêm hàng hóa phục vụ thị trường tết. 

Ông Phan Văn Lai - cán bộ nông lâm xã 
Tân Bình cho biết, Tân Bình là một trong 
những địa phương có truyền thống trồng 
rau màu ở thị xã La Gi. Hiện toàn xã có 
khoảng 30 ha trồng rau các loại, trong đó có 
hơn 9 ha trồng theo mô hình rau an toàn. 
Hàng năm, Hội Nông dân xã và các ban 
ngành mở lớp tập huấn, hướng dẫn khoa 
học kỹ thuật, đồng thời các thành viên trong 

tổ rau an toàn cũng thường xuyên gặp gỡ 
trao đổi kinh nghiệm sản xuất, sử dụng 
giống... nên 31 hộ thuộc 4 tổ rau an toàn 
của xã đều có thu nhập khá từ nghề này. 
Nhiều hộ còn đầu tư hàng chục triệu đồng 
để xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới khu 
sản xuất rau màu. Hy vọng với thời tiết 
thuận lợi như hiện nay, người trồng rau ở 
Tân Bình sẽ có một vụ mùa bội thu.  

Thùy Linh 

 http://www.baobinhthuan.com.vn 

_____________________________________ 

CHAËT TRE LAØM NEÂU ÔÛ TAÙNH LINH 
ây nêu là hình ảnh quen thuộc trong  
những ngày tết cổ truyền của người 

dân Việt. Người xưa quan niệm: Dựng cây 
nêu tết trước cửa nhà nhằm xua đuổi tà ma 
và rước điều may mắn, an khang đến gia 
đình. Cây nêu đối với người đồng bằng 
miền Trung Việt Nam thường là cây tre vì 
cho rằng cây tre có tác dụng chống tà ma. 

 
Trồng cây nêu ngày tết ở một gia đình nông thôn 
Việt Nam. Ảnh: Internet. 

Tại Bình Thuận, cụ thể là vùng Huy 
Khiêm (Tánh Linh), mặc dù là cận rừng, lắm 
gỗ thẳng, nhưng người Huy Khiêm chỉ chọn 
một loại cây để làm nêu, đó là loại tre to, 
mắt dài và thẳng, cả cây dài khoảng 5 - 6m.  
Đó cũng là những cây tre lâu năm mọc dọc 
theo sông La Ngà, hoặc ven bờ những con 
suối đầy nước trong núi Ông, núi Bắc và rất 
khó chặt một phần vì gốc tre to và bụi đầy 
gai. Đêm trước ngày vô núi, những người 
đàn ông Huy Khiêm có thói quen là giữ sự 
thanh sạch, vì vậy đã có chuyện vợ thấy 
chồng trèo núi thương quá muốn tỏ một 
chút tình thì chồng dứt khoát gạt đi hẹn lần 

khác… mà theo cách nói của các anh  “leo 
núi rất chi tốn sức”...   

Cây nêu ở Huy Khiêm nói riêng và nhiều 
xã ở Tánh Linh, ngoài việc treo vào dịp tết 
để trừ tà ma, nó còn mang nhiều ý nghĩa 
khác. Có người dùng một phần cây tre định 
làm nêu cắm trên đám ruộng sau khi thu 
hoạch. Khi thấy dấu hiệu này người ta sẽ 
nhận biết chủ ruộng muốn giữ lại lúa rài cho 
vụ sau, nên không tùy tiện thả trâu bò vào 
ăn.  

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở 
Tánh Linh, cây nêu xuất hiện khá nhiều 
trong các dịp lễ hội và ngay cả dựng nêu để 
xác định chủ quyền vùng đất rẫy.  Khi tìm 
được miếng đất chưa có chủ, bà con tìm 4 
cây cao, to, chặt ngang thân, dựng ở 4 góc 
rẫy và gọi đó là cây nêu thông báo đất có 
chủ. 

Khi dựng nêu, người ta treo vào ngọn 
nêu những vật xua đuổi ma quỷ như: khánh 
bằng đất, lá dứa, cành đa, máu chó… đây 
là những thứ mà dân gian cho là ma quỷ rất 
sợ không dám bén mảng vào nhà. Ngoài 
những thứ chống tà ma như trên, người ta 
còn treo lồng đèn vào buổi tối để ông bà, tổ 
tiên biết đường về nhà đón tết với con cháu, 
có nơi treo thêm vải điều, lá phướn…   

Nói chung tùy theo tập tục từng vùng 
miền, từng dân tộc, cây nêu ở mỗi nơi ít 
nhiều có sự khác nhau nhất định. 

NGÔ VĂN TUẤN 

Báo Bình Thuận

 

C 


