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I. MÙA XUÂN NHỚ BÁC VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI
CHUÛ TÒCH HOÀ CHÍ MINH VÔÙI CHIEÁN THAÉNG CHAÁN ÑOÄNG ÑÒA CAÀU

Bác Hồ và Tướng Giáp bàn kế hoạch chiến dịch Điện Biên Phủ
(ảnh tư liệu)

N

ăm 2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ long trọng tổ chức
Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
(7/5/1954-7/5/2014). Với ý nghĩa, tầm vóc, giá trị
lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ đã khẳng
định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản
Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần đại
đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân
dân Việt Nam – nhân tố quyết định mọi thắng lợi
của cách mạng Việt Nam. Nhân dịp mừng Đảng,
mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 và kỷ niệm 60 năm sự
kiện trên, báo Xuân Bình Thuận xin giới thiệu bài
viết vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến
thắng Điện Biên Phủ.
Chiến thắng chấn động địa cầu
Với phương châm “đánh chắc, tiến chắc”, sau
khi đã hoàn tất công tác chuẩn bị, chiến dịch Điện
Biên Phủ được mở màn vào ngày 13/3/1954. Sau
3 đợt tiến công, 55 ngày đêm chiến đấu ngoan
cường, vượt mọi hy sinh, gian khổ “khoét núi, ngủ
hầm, mưa dầm, cơm vắt”, quân đội ta đã tiêu diệt
hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày
7/5/1954, là cờ “Quyết chiến, quyết thắng” của ta
tung bay trên nóc hầm Đờ-Cát-xtơ-ri, kết thúc cuộc
kháng chiến 9 năm trường kỳ của nhân dân Việt
nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ
Chí Minh. Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất
trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
của Quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội
Liên hiệp Pháp (gồm lực lượng viễn chinh Pháp, lê
dương Pháp, phụ lực quân bản xứ).
Trên phương diện quốc tế, chiến thắng này có ý
nghĩa rất lớn: Lần đầu tiên quân đội của một nước
thuộc địa châu Á đánh thắng quân đội của một
cường quốc châu Âu. Được xem là một thảm họa
bất ngờ đối với thực dân Pháp và cũng là một đòn
giáng mạnh với thế giới phương Tây, đã đánh bại
ý chí duy trì thuộc địa Đông Dương của Pháp và
buộc nước này phải hòa đàm và rút ra khỏi Đông
Dương, các thuộc địa ở châu Phi được cổ vũ cũng

đồng loạt nổi dậy. Chỉ riêng trong năm 1960, 17
nước châu Phi đã giành được độc lập và đến năm
1967, Pháp đã buộc phải trao trả độc lập cho tất
cả các nước là thuộc địa của Pháp. Chấm dứt hơn
400 năm của chủ nghĩa thực dân cũ cai trị trên thế
giới.
Tiên tri và tài thao lược của Hồ Chủ tịch, Chủ
tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc kháng chiến,
chính bản lĩnh tài năng thao lược, điều binh khiển
tướng của Người là một trong những nguyên nhân
làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 5 năm, tháng
6/1949, trong tác phẩm “Giấc ngủ mười năm” Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã dự báo đúng cảnh tượng cuộc
kháng chiến chống Pháp thắng lợi, sau một trận
quyết chiến chiến lược có quy mô rất lớn và rất ác
liệt. Mặc dù thực dân Pháp được một nước khác
giúp đỡ, nhưng hơn 1 vạn quân địch đã bị tiêu
diệt. Số quân đó tương đương với 1,6 vạn quân
Pháp bị loại khỏi vòng chiến đấu ở Điện Biên Phủ.
Cuối tháng 9/1953, tại bản Tỉn Keo, huyện Định
Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ
tọa cuộc họp của Bộ Chính trị bàn kế hoạch tác
chiến Đông – Xuân. Trong cuộc họp này, Hồ Chủ
tịch khẳng định rõ: “Địch tập trung quân cơ động
để tạo nên sức mạnh. Không sợ! Ta buộc chúng
phải phân tán binh lực thì sức mạnh đó không
còn”. “Về hướng hoạt động, lấy Tây Bắc làm
hướng chính, các hướng khác là hướng phối hợp.
Hướng chính hiện nay không thay đổi, nhưng
trong hành động có thay đổi. Phép dùng binh là
thiên biến vạn hóa”.
Ngày 6/12/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ
Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến của Bộ
Tổng Tư lệnh, quyết định mở chiến dịch Điện Biên
Phủ. Như vậy cả ta và địch đều chọn Điện Biên
Phủ làm trận đánh then chốt, quyết chiến chiến
lược. Hồ Chủ tịch và Trung ương Đảng đã hạ
quyết tâm: “Tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên
Phủ để kết thúc chiến tranh”.
Một thắng lợi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin
tưởng khẳng định mạnh mẽ với giới quan sát
nước ngoài ngay từ đầu chiến dịch này. Tháng
3/1954, nhà báo Ôxtrâylia Bớcsét hỏi Chủ tịch Hồ
Chí Minh về tình hình Điện Biên Phủ. Người liền
ngửa chiếc mũ lên bàn, chỉ vào đáy mũ nói: “Đây
là Điện Biên Phủ, thung lũng có núi bọc xung
quanh”. Sau đó, Người vòng tay theo vành mũ, nói
tiếp: “Quân viễn chinh Pháp ở dưới thung lũng
này, chúng tôi từ trên núi ở chung quanh bao vậy
chúng. Chúng nhất định không thể thoát được”.
Thực tiễn đã diễn ra đúng như thế.
Tài chọn và dùng tướng
Hồ Chủ tịch từng khẳng định rằng, người lãnh
đạo có tài lãnh đạo sẽ làm cho người “Tài nhỏ có
thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng
hóa ra tài nhỏ”. Muốn vậy, phải khiến cho cán bộ
có gan phụ trách, có gan làm việc. Khi giao công
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tác cho cán bộ cần phải chỉ đạo rõ ràng, sắp đặt
đầy đủ. Vạch rõ những điểm chính, và những khó
khăn có thể xảy ra. Những vấn đề đã quyết định
rồi, thả cho họ làm, khuyên gắng họ cứ cả gan mà
làm. Trong chiến tranh, khi chiến lược chiến thuật
và nhiệm vụ đã quyết định rồi, vị Tổng Tư lệnh
không cần nhúng tay vào những vấn đề lặt vặt.
Phải để cấp chỉ huy có quyền “tùy cơ ứng biến”,
mới có thể phát triển tài năng của họ. Chính Người
đã thực hiện tư tưởng đó với Đại tướng Võ
Nguyên Giáp.
Ngày 1/1/1954, thay mặt Bộ Chính trị, Người
trao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm
Trưởng Ban chỉ huy và Bí thư Đảng ủy chiến dịch
Điện Biên Phủ, đồng thời là Tổng chỉ huy tất cả
chiến trường, trừ chiến trường đồng bằng.
Trước khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên
đường, Chủ tịch Hồ Chí Minh hỏi: “Chú đi xa như
_________________________________________
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vậy chỉ đạo chiến trường có gì trở ngại?”. Đại
tướng trả lời: “Thưa Bác! Chỉ trở ngại là ở xa, khi
có vấn đề quan trọng khó xin ý kiến của Bác và Bộ
Chính trị”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tướng quân
tại ngoại, trao cho chú toàn quyền quyết định rồi
báo cáo sau”. Người đã thay mặt Đảng, Chính phủ
tin tưởng, trao đủ quyền lực cho một vị tướng giỏi
đáng tin cậy.
Kết quả là như chúng ta đã biết, bằng thiên tài
quân sự của mình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã
chỉ huy xuất sắc trận quyết chiến chiến lược, lập
nên chiến công hiển hách, chiến thắng Điện Biên
Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” ghi
một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại
xâm của dân tộc.
Huỳnh Lê
Báo Bình Thuận Xuân Giáp Ngọ 2014

Baùc Hoà
Hoà vôùi Ñaûng vaø muøa xuaân daân toäc

L

ịch sử có những cơ duyên, nhưng hiếm có
cơ duyên nào lại “kỳ ngộ” đẹp đẽ giữa quy
luật thiên nhiên, đất trời mùa xuân và lòng
người như sự ra đời của Đảng ra ngày 3-21930, để từ đó, cứ mỗi độ tết đến xuân về, nhân
dân ta có dịp vừa đón xuân – mừng Đảng và
tưởng nhớ đến công ơn Bác Hồ - Người đã
mang lại mùa xuân độc lập tự do cho dân tộc,
ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Hằng ngày, Hồ Chủ tịch vun xới cây vú sữa của đồng bào miền
Nam gửi tặng với tấm lòng thương yêu vô hạn miền Nam anh hùng.
Ảnh tư liệu

Suốt 24 năm làm Chủ tịch nước (1945-1969)
xuân về, Bác lại nghĩ đến dân, đến Đảng, Bác
nghĩ đến Đảng với lòng tự hào, nhưng cũng đầy
những lo âu; nhất là khi Đảng ta trở thành Đảng
cầm quyền, một bộ phận không ít đảng viên

thoái hóa, biến chất, làm giảm sút uy tín của
Đảng và gây nên những tổn thất đáng tiếc đối
với sự nghiệp cách mạng. Mùa xuân năm 1965,
tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung
ương triệu tập. Bác đã nói lên những lời tâm
huyết “Muốn giữ gìn sự trong sáng của Chủ
nghĩa Mác-Lênin, thì trước hết phải tự mình
trong sáng. Muốn đánh thắng kẻ thù là chủ
nghĩa đế quốc, muốn xây dựng thắng lợi chủ
nghĩa xã hội, thì trước hết phải thắng lợi kẻ thù
bên trong mỗi chúng ta”. Từ diễn đàn của Hội
nghị, Bác đã nghiêm khắc phê phán cán bộ
Đảng viên có chức, có quyền mà thoái hóa biến
chất: “Ở cương vị phụ trách thì tự cho mình có
quyền hơn hết thảy, định đoạt mọi việc; ở ngành
nào, địa phương nào thì coi đó như một giang
sơn riêng, không biết đến lợi ích toàn cục, họ
coi thường những quyết định của tổ chức, họ là
những “ông quan liêu” chỉ thích dùng mệnh lệnh
đối với đồng chí và nhân dân… Số người đó coi
Đảng như một cái cầu thang để thăng quan phát
tài. Họ không quan tâm đến đời sống của nhân
dân, mà chỉ lo đến lợi ích riêng của mình. Họ
quên rằng: “Mỗi đồng tiền, hạt gạo đều là mồ hôi
nước mắt của nhân dân, do đó mà sinh ra phô
trương, lãng phí. Họ tự cho mình sống xa hoa
hưởng lạc, từ đó mà đi đến tham ô, trụy lạc,
thậm chí sa vào tội lỗi”.
Mùa xuân năm 1969, Bác đã để lại cho toàn
Đảng, toàn quân và toàn dân ta một bài viết
quan trọng đăng trên báo Nhân dân đúng vào
dịp kỷ niệm thành lập Đảng. Nội dung bài báo
trở lại vấn đề mà Người hằng quan tâm mấy
chục năm qua: “Đạo đức cách mạng”.
Ngày 25/1/1969, Bác cho mời đồng chí phụ
trách tuyên huấn đến và giao nhiệm vụ chuẩn bị
bài viết. Bác nói rõ mục đích nội dung và nhấn
mạnh yêu cầu: ngắn gọn, tập trung vào chủ đề
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“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo
đức cách mạng”. Đó cũng là tên của bài báo.
Ngày 28/1/1969, Bác xem và sửa lại bài viết
rồi cho đánh máy thành nhiều bản, gửi đến từng
đồng chí Ủy viên Bộ chính trị tham gia ý kiến.
Dưới hình thức này, trong dịp kỷ niệm ngày
thành lập Đảng 3-2-1969, mỗi đồng chí Ủy viên
Bộ chính trị có trong tay một tài liệu mà ngay
câu đầu tiên là: “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân,
nâng cao đạo đức cách mạng”. Khi thông qua
lần cuối, đồng chí phụ trách tuyên huấn thưa với
Bác: “Bản thảo chúng tôi chuẩn bị, Bác chữa hết
cả rồi còn gì ạ!”. Bác mỉm cười hiền hậu: “Bác
chữa nhưng vẫn còn giữ nguyên ý chính của bài
là cán bộ, Đảng viên phải ra sức rèn luyện đạo
đức cách mạng. Cái đó là quan trọng nhất”.
Nghe xong toàn bộ bài viết, đồng chí phụ trách
tuyên huấn đề nghị Bác cho đổi lại trật tự hai vế
của tên bài để vế: “Nâng cao đạo đức cách
mạng” lên trước và vế “quét sạch chủ nghĩa cá
nhân” sau, với lý do là: Cán bộ Đảng viên ta nói
chung là tốt, ưu điểm là chính, Bác chăm chú
lắng nghe và suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ý các chú
cũng có lý, nhưng Bác thấy còn có chỗ chưa
hợp lý. Giả dụ gia đình các chú tiết kiệm, mua
sắm được bộ bàn ghế, cái tủ, cái giường mới.
Vậy trước khi kê vào phòng, các chú có quét
dọn nhà cửa sạch sẽ hay cứ để rác rưởi mà
khiêng vào?”.
Tuy vậy, Bác độ lượng bảo: “Vì cả hai chú đã
đề nghị, là đa số nên Bác nhượng bộ đổi lại tên
bài. Nhưng còn ở trong bài phải giữ nguyên cho
Bác là “Quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao
đạo đức cách mạng”. Ý tứ ấy của Bác cho đến
hôm nay đã hơn 30 năm rồi mà vẫn mang ý
nghĩa thời sự biết bao.

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một
“cương lĩnh” về công tác xây dựng Đảng và định
hướng phát triển đất nước ngay sau khi cuộc
kháng chiến chống Mỹ kết thúc. Không phải
ngẫu nhiên mà trong di chúc, cả 3 lần viết
(1965-1968-1969) Bác đều dành điều căn dặn
đầu tiên “Trước hết nói về Đảng” và Người sửa
chữa bổ sung, cân nhắc từng câu, từng chữ,
từng ý; xóa đi viết lại nhiều lần nhất cũng là
những điều căn dặn về Đảng. Người hiểu rõ và
tiên lượng những gì sẽ xảy ra, những gì là sự
cần thiết cấp bách đối với Đảng ta với tư cách là
“Đảng cầm quyền”. Vì vậy Người luôn căn dặn:
“Mỗi Đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta
thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân
dân”. Một đoạn văn chỉ có 56 từ mà Bác Hồ đã
dùng 4 chữ thật quả là điều để chúng ta suy
ngẫm. Bởi trong cách nói, cách viết Người
không bao giờ dùng câu thừa, chữ thừa. Thế
nhưng những chữ “thật” lập đi lặp lại trong di
chúc không những không thừa, mà còn chiếm
một vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là sự khẳng
định không thể thay đổi đối với Đảng cộng sản
Việt Nam “Đảng đạo đức, Đảng văn minh, Nước
lấy dân làm gốc”, những Đảng viên Cộng sản
Việt Nam không thể xa rời nhân dân.
Mùa xuân, nhắc lại những sự kiện trên để mỗi
chúng ta càng khẳng định con đường mà Đảng,
Bác Hồ, dân tộc đã lựa chọn là đúng đắn; dân
tộc Việt Nam nhất định sẽ thắng lợi trên con
đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Cao Huy Hùng
Trích Báo Biên phòng số Xuân

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BAÙC HOÀ VEÀ THAÊM DAÂN

Bác Hồ chia kẹo cho các cháu thiếu niên nhi đồng trong ngày
Người về thăm HTX Nông nghiệp Lao Sơn vào tháng 3-1958,
nay thuộc phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

P

hải sống trong dân, phải sống như dân mới
có thể nghe dân nói mọi sự thật.
Ngày 21-3-1962, Bác Hồ dự họp Bộ Chính trị
góp ý kiến về việc chuẩn bị nội dung của hội

nghị công nghiệp trung ương. Bác rất quan tâm
đến kỷ cương phép nước chưa nghiêm minh vì
nhiều cơ quan báo cáo thành tích chưa trung
thực.
Bác nói: “Ta có họp, có nghị, có quyết rồi, giao
cho ai phải giao trách nhiệm rõ ràng, ai làm
được thì khen nhưng thấy ai làm sai thì có thái
độ rõ ràng, làm không được thì cách chức ngay.
Tỉnh Thái Bình được thưởng hơn 700 huân
chương, huy chương mà không thấy phạt một
ai, ý tôi là còn nhu nhược đối với vấn đề này”.
(Biên bản hội nghị Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu
trữ Trung ương Đảng).
Bác Hồ biết bệnh thành tích rất trầm trọng, từ
trung ương đến địa phương, cơ quan nào cũng
“tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”, nhất là thấy cấp
trên về càng ra sức che giấu khuyết điểm,
phóng đại thành tích. Thiếu tướng Phan Văn
Xoàn, phục vụ Bác từ năm 1955 đến năm 1969
và đại tá Huỳnh Hữu Kháng, phục vụ Bác từ
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năm 1945 đến năm 1951, đều cho biết Bác mỗi
khi về làm việc bất cứ đâu, gần hay xa, Bác
thường không cho những nơi đó biết trước.
Riêng ông Huỳnh Hữu Kháng kể lại: Đang thời
kỳ chiến tranh, thỉnh thoảng ông lặng lẽ báo cho
nơi Bác Hồ sắp đến biết trước để còn chuẩn bị
hầm trú ẩn kiên cố để phòng địch đánh phá. Bác
biết, Bác đã phê bình ông: “Lần sau không cho
chú Kháng đi nữa. Đi như vậy thì không thấy hết
những điều cần biết”.
Bác giải thích với anh em phục vụ, lãnh đạo
đến làm việc ở đâu, thực tế cuộc sống ở đó phải
còn nguyên vẹn, đừng để nơi đó biết lãnh đạo
sắp về thăm, lại bố trí phô trương hình thức sao
cho vừa lòng lãnh đạo. Thiếu tướng Xoàn kể lại:
Tết Âm lịch năm 1962, Bác muốn thăm một gia
đình nghèo ở Hà Nội, phải là gia đình thực
nghèo. Vì vậy, Bác căn dặn đừng cho lãnh đạo
địa phương biết, nếu biết lại chỉ chọn người
nghèo vừa vừa thôi! Anh em cảnh vệ đã bám cơ
sở, tự đi tìm gia đình nghèo và cuối cùng đã tìm
được chị Tín, góa bụa nuôi 4 con, đêm 30 Tết
còn phải gánh nước thuê. Bác Hồ mới gọi điện
thoại cho lãnh đạo Hà Nội nhắc nhở rằng với
những người cực nghèo như chị Tín và đàn
con, đáng lẽ thành phố phải cưu mang giúp đỡ
để đêm 30 Tết cũng được chuẩn bị đón giao
thừa như mọi nhà.
Đi công tác xa, có chuyến Bác Hồ mang theo
cơm mắm, bánh mì, nghỉ và ăn trưa nơi có bóng
mát. Ban bảo vệ sức khỏe trung ương đề nghị
buổi trưa đoàn của Bác ghé vào trụ sở một xã
hoặc huyện có cơm nóng, canh số, chỗ ngồi
đàng hoàng, trời nóng có quạt máy. Thực hiện
như vậy, chuyến đi của Bác không đạt yêu cầu.
Bác muốn thăm một, hai địa điểm của tỉnh
nhưng chưa muốn cho lãnh đạo tỉnh biết trước
khi đoàn của Bác về thị xã. Nếu đoàn của Bác
ăn cơm tại trụ sở xã hoặc huyện, chắc chắn
lãnh đạo tỉnh biết ngay, sau đó sẽ có ô tô của
lãnh đạo tỉnh, của công an bảo vệ, của báo – đài
tỉnh. Tới lúc này chỉ còn có quay phim, chụp
ảnh, gặp dân sẽ chỉ còn nặng về hình thức. Đến
bất cứ nơi nào đã báo trước, Bác Hồ không tinh
ý sẽ lại dễ khen “thành tích giả”. Đến thăm trại
chăn nuôi tập thể, mới trông thấy đàn lợn, Bác
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đã nhìn ra vấn đề. Lợn lại cắn nhau, không chịu
nhau, phá chuồng, có con đã nhảy ra ngoài. Bác
hỏi: “Nếu các chú nuôi thật thì sao nó lại cắn
nhau thế?”. Và Bác nhắc nhở: “Những con lợn
nhảy ra khỏi chuồng phải bắt cho vào chuồng.
Nếu mất, dân người ta bắt đền đấy”. Nghe Bác
nói như vậy, lãnh đạo tỉnh, huyện đi theo Bác
đều thấy trò bịp bợm mượn lợn béo của những
gia đình chăn nuôi cá thể đã bị lộ. Bác chỉ ra
ngay sự thật và dặn dò một câu rất thấm thía:
“Thôi, lần sau muốn Bác đến thăm nữa thì phải
làm ăn cho tử tế, làm thật chứ đừng làm giả dối
như thế, nó hư thân mất nết đi, mà dân người ta
oán, người ta ghét”.
Từ địa phương, về trung ương, về lúc nào Bác
hoàn toàn chủ động, lãnh đạo địa phương
không phải tiễn đưa vì có thể Bác còn ghé thăm
một, hai nơi chỉ có đoàn của Bác với dân thôi.
Lại có nơi đưa Bác Hồ về thăm một hợp tác xã,
cứ khoe với Bác là lá cờ đầu của hợp tác xã
trồng trọt, chăn nuôi, Bác đến tận luống đất, Bác
nhổ lên hết, nhìn thấy cây héo, Bác hỏi: “Các
chú mới cắm hoa đón Bác đấy à, rễ của nó đâu,
làm sao nó héo thế này?”. Thì ra địa phương
đưa cây nơi khác đến cắm nơi đón Bác (theo lời
kể của GS-TS Hoàng Chi Bảo, Ủy viên Hội đồng
lý luận trung ương).
Về thăm dân, Bác Hồ khuyên lãnh đạo các
cấp rất cụ thể “một người nói với một người, từ
miệng sang tai”, tâm tình với dân, có nghĩa
không có cán bộ địa phương đi theo, dân không
thể thổ lộ hết nỗi lòng. Phải sống trong dân, phải
sống như dân mới có thể lắng nghe dân nói mọi
sự thật, về thăm dân lại có lãnh đạo tỉnh hoặc
huyện xã đi theo, dân tiếp thực lòng làm sao
được.
Ngày nay, bệnh thành tích “ma quái” hơn thời
còn kháng chiến rất nhiều, “tơ hồng” đã đạt tới
trình độ siêu hạng, lãnh đạo về các địa phương
vẫn có đón, có đưa, có khẩu hiệu “Nhiệt liệt
chào mừng…” thì sự thật chỉ có thể biết một
nửa. Mà khi sự thật chỉ biết một nửa thì tai hại
vô cùng, thả chẳng biết gì còn hơn.
Thái Duy
Báo Người lao động Xuân Giáp Ngọ 2014

__________________________________

BAÛY NAÊM NGOÏ THÔØI DANH CUÛA CUOÄC ÑÔØI MOÄT CON NGÖÔØI HUYEÀN THOAÏI
uộc đời 79 mùa xuân của Chủ tịch Hồ Chí
CMinh
gắn với lịch sử vẻ vang của cách

mạng Việt Nam, với sự nghiệp cách mạng của
nhân dân thế giới trải qua 7 năm Ngọ.
Xuân Giáp Ngọ 1894, cậu bé Nguyễn Sinh
Cung lên 4 còn để chổm đào như nhiều trẻ ở
quê làng Sen – Kim Liên – Nam Đàn – Nghệ An.
Vào ngày 20-3 năm này tại Thủ đô Paris, Tổng
thống nước Pháp ban bố lệnh chính thức thành
lập Bộ thuộc địa, có ngờ được rằng bé Cung

sau này sẽ là người lãnh đạo nhân dân nước
mình và tác động nhân dân các nước thuộc địa
khác làm tan rã hoàn toàn hệ thống thuộc địa
của đế quốc Pháp và các đế quốc trên thế giới,
làm thay đổi bộ mặt thế giới thế kỷ XX. Kỳ tích
này đủ làm một người trở thành huyền thoại.
Năm Bính Ngọ 1906, lần thứ 2 theo cha vào
Huế học tập, ở tuổi trăng tròn, Nguyễn Tất
Thành đã có một năm tham gia công tác bí mật
làm liên lạc cho các nhà nho yêu nước Đông Du

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

-7-

Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân Giaùp Ngoï - 2014

do Phan Bội Châu là người có uy tín nhất bấy
giờ dẫn đầu. Tuy xuất thân từ một gia đình nho
giáo, luôn theo dõi công cuộc Đông Du nhưng
không tán thành con đường này nên Nguyễn
Tất Thành không đi theo sự sắp đặt của cụ
Phan sang Nhật du học như đồng trang lứa chỉ
biết ngoan ngoãn nói theo, làm theo, đi theo là
xong, tuy phần nào đối lập với truyền thống. Sự
độc lập về nhân cách ở đây không theo sở thích
cá nhân mà nguyện đi theo suốt đời con đường
độc lập dân tộc. Một đất nước chỉ có độc lập khi
nhân dân nước đó có đầu óc độc lập, biết bảo
vệ chính nhân cách dân tộc mình trong mọi
hoàn cảnh.
Năm Mậu Ngọ 1918, còn dưới tuổi “tam thập
nhi lập” theo quan niệm xưa của Khổng Tử, thay
mặt cho những người yêu nước Việt Nam tại
Pháp, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái
Quốc, gởi đến Hội nghị Véc Xây bản yêu sách
đòi Chính phủ Pháp thừa nhận các quyền tự do,
dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt
Nam. Đây là ngòi nổ đầu tiên nhằm vào đế quốc
Pháp đồng thời thức tỉnh người Việt Nam đứng
lên làm cách mạng và gây tiếng vang đến nhân
dân các nước thuộc địa khác tự giải phóng khỏi
kìm kẹp của chủ nghĩa đế quốc.
Năm Canh Ngọ 1930, được sự ủy nhiệm của
Quốc tế Cộng sản, đồng chí Nguyễn Ái Quốc
triệu tập Hội nghị đại biểu các tổ chức cộng sản
để thống nhất thành lập Đảng Cộng Sản Việt
Nam. Sự ra đời của Đảng là tất yếu lịch sử do
những điều kiện trong nước và thế giới lúc bấy
giờ quyết định, đồng thời là kết quả của cả một
quá trình hoạt động sôi nổi, không biết mỏi,
không bao giờ khoan nhượng trong phong trào
công nhân quốc tế, không hẹp hòi chậm trễ
trong phong trào giải phóng dân tộc của Nguyễn
Ái Quốc. Sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt
Nam là bước ngoặc vô cùng trọng đại của lịch
sử Việt Nam.
Năm Nhâm Ngọ 1942 (từ tháng 8), Người
chuyển sang tên Hồ Chí Minh, một cái tên sau
này được lịch sử trân trọng gọi cho không chỉ
một giai đoạn lịch sử của nước ta mà cho cả
“thời đại Hồ Chí Minh”. Sau hơn 30 mùa xuân đi
khắp thế giới, tự lao động kiếm sống, tự học 20
thứ tiếng, tự tìm đường cứu nước, Người ăn Tết
Nguyên đán, đón giao thừa trên đất Mẹ ở Cao
Bằng và làm bài thơ chúc Tết đầu tiên “Mừng
Xuân 1942” gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước.
“Mừng Xuân 1942” là bài thơ chúc Tết của một
nhà lãnh đạo cao nhất nước lần đầu tiên xuất
hiện trên thi đàn Việt Nam, tô đẹp màu cờ sao
cho Tết truyền thống, báo hiệu Mùa Xuân Cách
mạng ngày một thêm xuân! Cùng năm, Người
bắt đầu viết tập thơ bất hủ “Nhật ký trong tù”.
Năm Giáp Ngọ 1954, là năm chiến thắng Điện
Biên Phủ và Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) ghi dấu
son thắng lợi cách mạng Đông Dương, rút ngắn

bước sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ, của
chủ nghĩa đế quốc thế giới.
Năm Bính Ngọ 1966, là năm đầu của kế
hoạch 5 năm lần thứ hai, là năm thứ hai sau
ngày Bác viết di chúc trong đó bằng sự sáng
suốt và lòng thương dân vô hạn, Bác lưu ý
Đảng phải có kế hoạch thật tốt chăm lo đời sống
cho dân sau chiến thắng và sau chiến tranh tàn
phá nặng nề. Năm này, Mỹ đã thất bại trong
chiến tranh đặc biệt, chúng mở rộng chiến tranh
cục bộ. Ngày 29/6 chúng ném bom Hà Nội – Hải
Phòng rồi leo thang ngày càng nghiêm trọng.
Ngày 17/7 Bác ra lời kêu gọi cả nước quyết tâm
đánh thắng giặc Mỹ xâm lược và tay sai: “Đồng
bào cả nước đoàn kết một lòng, tiền tuyến, hậu
phương, toàn dân cố gắng, thi đua sản xuất
chiến đấu xung phong” với lòng tin “Chống Mỹ
cứu nước nhất định thắng”. Năm này là năm
Ngọ thứ bảy và cũng là năm Ngọ cuối cùng của
cuộc đời Bác – một tấm gương yêu nước trong
sáng, tinh thần lạc quan cách mạng, sống và
làm việc theo khẩu hiệu tự mình nêu. Cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư, lo trước hưởng sau,
suốt đời làm đầy tớ dân và không cho phép cái
gì có thể kéo mình ra khỏi nhân cách cao quý
của người cách mạng.
Tấm gương cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là
bài học về việc duy trì nhân cách độc lập cho
từng người Việt Nam muốn đưa Tổ quốc mình
ra khỏi cảnh nghèo khổ, thoát nguy cơ tụt hậu
để đất nước cất cánh đều phải noi theo tấm
gương ấy và chúng ta bây giờ đã được thừa
hưởng con đường độc lập dân tộc – xã hội chủ
nghĩa do Bác mang lại, chúng ta không phải tốn
công lao trí tuệ mò mẫm đi tìm đường như Bác
trước kia, chúng ta trong khi theo Đảng và
Chính phủ đi trên con đường thênh thang rộng
mở ấy được Bà mẹ Việt Nam anh hùng sinh
dưỡng, được nhân dân anh hùng bảo vệ, được
Đảng và Nhà nước nâng đỡ, không bị giam
hãm, ràng buộc bởi chính kiến, không bị bắt ép
mà hoàn toàn tự nguyện để đạt được thành
công trong công cuộc đổi mới đất nước. Công
việc này còn khó khăn hơn công việc cứu nước
chống đế quốc, nhưng nhất định thắng vì vẫn
trong quy luật dự báo thiên tài của Bác.
Bình sinh Bác có lần nêu lại hai câu thành
ngữ: “Trường đồ tri mã lực” (Đường dài biết sức
ngựa), “Mã đáo thành công” (Thành công nhanh
như ngựa phi đến). Tấm gương về cuộc đời
cách mạng của Bác và dân tộc Việt Nam đã có
một quá trình lâu dài như vậy. Năm Thìn, Năm
Tỵ hay Năm Ngọ… Bác mong sao cho mọi
người chúng ta thành công nhanh chóng trong
mọi lĩnh vực để đưa đất nước đến giàu mạnh
văn minh.
Dương Anh (Sưu tầm)
Theo Báo Giáo dục Việt Nam Xuân
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AÊn teát vôùi Baùc Hoà
(Viết theo lời kể của giáo sư bác sĩ Rich-hác Kiếcsơ (R.Kirsch), nguyên trưởng đoàn chuyên gia y tế
Cộng hòa Dân chủ Đức công tác tại Việt Nam năm
1956)
oàn chúng tôi tới Thủ đô Hà Nội đúng vào
chiều tết Nguyên Đán, tết cổ truyền của nhân
dân Việt nam. Cả thành phố tưng bừng và rực rỡ
trong những bộ quần áo mới, những bó hoa xuân
sực sỡ, ngạt ngào. Chưa bao giờ chúng tôi được
sống trong một cảnh tượng tràn đầy niềm hân
hoan, náo nhiệt như vậy.
Anh chị em chúng tôi được đưa tới một khách
sạn ở trung tâm thành phố. Sau một vài giờ nghỉ
ngơi, các đồng chí Việt Nam mời chúng tôi đi dự
cuộc gặp mặt do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ
chức để đón mừng xuân mới. Đúng 19 giờ, ô tô
đến đón trước cửa khách sạn. Chúng tôi lên xe, ai
cũng hồi hộp về cuộc tiếp xúc đầu tiên với những
người bạn mới. Tôi vừa ngồi vào ghế thì một đồng
chí giúp việc cho Đoàn vội vã chạy đến, vừa nói
vừa ra hiệu cho tôi biết rằng, tôi sẽ đến dự một
cuộc khác. Thì ra, với tư cách Trưởng đoàn
chuyên gia, tôi vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh
mời đến dự cuộc đón tiếp đầu năm của Người tại
Phủ Chủ tịch.
Xe vừa đỗ, tôi chưa kịp bước ra thì đã thấy một
đồng chí đứng tuổi, người dong dõng cao, nước
da ngăm ngăm, đang từ những bậc thang bước
xuống niềm nở đón tôi. Đó chính là Thủ tướng
Phạm Văn Đồng, người mà chúng tôi đã nghe tên
nhiều từ Hội nghị Giơ-ne-vơ trước đó hai năm.
Thủ tướng bắt tay tôi, xin lỗi vì giấy mời gửi
chậm… Thật ra như vậy là quá nhanh, bởi vì
chúng tôi cũng vừa đặt chân tới Hà Nội được vài
giờ đồng hồ thôi. Thủ tướng vui vẻ khoác tay tôi,
cùng bước vào phòng tiếp.
Đó là một gian phòng khá rộng, được trang
hoàng theo không khí Tết ở Việt Nam. Đông đảo
các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, các
nhà ngoại giao, các trưởng đoàn chuyên gia nước
ngoài, nhiều nhà khoa học, nghệ sĩ, các đại biểu
công nhân, nông dân và quân đội đang ngồi quây
quần bên một cụ già có gương mặt hiền hậu, mái
tóc và chòm râu bạc trắng, đôi mắt sáng, dường
như lúc nào cũng tươi cười. Cụ già ấy là Chủ tịch
Hồ Chí Minh như tôi đã từng được trông thấy trên
những bức chân dung của Người.
Thủ tướng Phạm Văn Đồng đưa tôi tới gần và
giới thiệu với Cụ. Người thân mật bắt tay tôi, hỏi
thăm sức khỏe anh chị em trong đoàn sau một
cuộc hành trình dài từ Béc-lin tới đây. Rồi Người
chỉ vào một chiếc ghế bên cạnh mời tôi ngồi. Hóa
ra, đến chậm lại có diễm phúc lớn là được ngồi
gần Cụ. Thoạt đầu, Người nói với tôi bằng tiếng
Pháp; sau chuyển sang tiếng Đức. Tôi không khỏi
xúc động bởi vì, giữa cái đêm xuân ấm cúng đáng
nhớ suốt đời này, tôi lại được Hồ Chủ tịch tiếp
chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của tôi.
Theo phong tục của ngày Tết, Hồ Chủ tịch nâng
cốc chúc sức khỏe mọi người. Chúng tôi cũng vui

Đ

sướng kính chúc Người, nhà lãnh đạo tối cao của
nhân dân Việt Nam mạnh khỏe, sống lâu. Bằng
giọng nói chậm rãi, ấm áp, Người bày tỏ lòng cảm
ơn chân thành đối với sự giúp đỡ thắm tình đoàn
kết của các nước anh em trong sự nghiệp xây
dựng lại đất nước Việt Nam. Tiếp đó, Người nhanh
nhẹn bước đến chỗ một số cán bộ nước ngoài,
tiếp cho mỗi người một miếng bánh chưng vào
đĩa. Tận lúc ấy tôi mới được biết bánh chưng là
một món ăn đặc biệt trong ngày Tết ở Việt nam.
Và, với một người Châu Âu chưa từng sống ở Việt
nam như tôi, ăn bánh chưng đâu phải là một việc
dễ dàng! Tôi càng lúng túng, bánh càng dính ở
khắp mọi nơi: ở dĩa, cùi dìa và cả trong răng! Thấy
tôi cứ loay hoay mãi với dĩa bánh chưng, Cụ Hồ
nhìn tôi cười với sự thông cảm, rồi thân mật bày
cho tôi cách ăn gọn nhất. Tôi còn được ăn nhiều
thứ khác như mứt, kẹo, lạc, giò, nem rán… và cảm
thấy một phần hương vị của ngày xuân ấm áp ở
xứ sở này.
Chính trong cuộc gặp gỡ mừng xuân đó, Chủ
tịch Hồ Chí Minh vui vẻ kể cho chúng tôi biết: trong
những năm 20, vì bị cảnh sát theo dõi rất ngặt
nghèo ở Pa-ri, Người đã phải lánh sang Béc-lin
mấy tháng. Những ngày đầu, Người được giới
thiệu đến ở trong gia đình một đồng chí công nhân
tại quảng trường A-lếch-xăng-đơ (Alexanderplatz).
Nhưng, chẳng được bao lâu, Người bị cảnh sát
đánh hơi, và các đồng chí cộng sản Đức lại phải
bố trí Người ra sống ở vùng ngoại ô Béc-lin. Chính
thời gian này, Người vừa hoạt động vừa học tiếng
Đức. Trong câu chuyện của Người, chúng tôi thấy
rõ lòng quý mến sâu sắc của Người đối với Cla-ra
Dét-kin, En-xtơ Ten-lơ-man, Vin-hem Pích cũng
như nhiều lãnh tụ khác của phong trào cách mạng
Đức. Người nhắc lại những kỷ niệm về thời gian
chung sống với anh em công nhân và nhận xét
rằng, họ là những người rất thông minh, kiên
quyết, có tinh thần kỷ luật cao. Nói chuyện về các
công việc chúng tôi sắp sửa tiến hành, Người phác
qua cho tôi hình dung những nét cơ bản về tình
hình y tế ở Việt Nam trong thời gian này. Người
nói rõ những thiếu thốn và non yếu của đất nước
trên lĩnh vực y tế sau chiến tranh. Đó là hậu quả
tàn khốc của hàng chục năm bị thực dân Pháp
thống trị.
Qua câu chuyện đêm nay cũng như qua nhiều
lần được gặp Hồ Chủ tịch, tôi luôn luôn khắc sâu
trong người mình ấn tượng không lúc nào phai:
Người là một nhà lãnh đạo chính trị hết sức thông
minh, nhạy bén, đầy nghị lực. Người rất nhanh
chóng rút ra điều cơ bản, cốt lõi từ các câu
chuyện, sự việc trong đời sống. Đó cũng là con
người vô cùng bình dị, đức độ, dịu dàng, có một
tâm hồn trong sáng lạ thường. Một sự bình dị và
trong sáng như mùa xuân! Có lần, tôi xin phép hỏi
Người về hoàn cảnh xuất thân. Người trả lời:
“Giống như bất cứ một nông dân nào khác!” Và
bây giờ, mặc dù đã trở thành vị Chủ tịch nước,
Người vẫn bình dị như một nông dân thật sự.
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Người đi dép lốp cao su như một nông dân, như
một chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam.
Căn nhà Người ở và làm việc cũng chẳng khác gì
căn nhà của người nông dân Việt Nam. Ai đã tới
căn nhà đó của Người, may mắn được Người hỏi
han, tiếp chuyện đều nghĩ rằng mình cần phải bình
dị hơn nữa, trong sáng hơn nữa.
Trong một bài hát Việt Nam có câu đại ý nói: Hồ
Chủ tịch là người mang lại mùa xuân cho dân tộc.
Đương nhiên, ai cũng hiểu rằng nói về Hồ Chủ tịch
cũng là nói về Đảng Cộng sản chân chính, về cách
mạng. Từ những năm bôn ba ở hải ngoại, quên cả
tuổi xuân của bản thân mình, Người đã không
ngừng tranh đấu để đem lại mùa xuân vĩnh viễn

cho dân tộc mình, cho đất nước mình. Giữa cái
đêm xuân năm ấy, trong căn phòng ấm cúng ấy,
tôi có cảm tưởng đó là một hình ảnh được thu nhỏ
lại của đại gia đình Việt Nam với vị Cha già, của
đại gia đình các nước anh em với người bạn lớn.
Trong cái đêm xuân ấy, Người không để sót một ai
cả. Đến với ai, Người cũng rất hồn nhiên, giản dị,
có cách nói để người đó đồng cảm ngay. Và từ sự
đồng cảm, ai cũng tự giác gửi gắm vào Người một
niềm tin tưởng, lòng kính yêu vô bờ bến.
Trích trong Bác Hồ như chúng tôi đã biết/
Trần Đương.- 2005.- Tr.120
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhöõng baøi thô chuùc T eát möøng Xuaân naêm Ngoï cuûa Baùc Hoà

T

rong thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 này, đồng bào
ta được đón chín cái Tết năm Ngọ. Trong chín
mùa xuân này, chúng ta vinh dự tự hào được Bác
Hồ ba lần gửi thơ chúc Tết.
Năm 1942 là năm đánh dấu sự kiện trọng đại
trong đời sống chính trị và tinh thần của nhân dân
ta. Bác Hồ, sau khi từ nước ngoài trở về Tổ quốc
trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu
tiên Người được đón Tết cổ truyền nơi quê hương
đất mẹ, và cũng từ đây Người đã viết bài thơ chúc
Tết đầu tiên mừng xuân và vui Tết với đồng bào,
và trên thi đàn Việt Nam lần đầu xuất hiện thơ
Chúc Tết của Người.
Thơ mừng xuân Nhâm Ngọ (1942) Bác viết:
“Tháng ngày thấm thoắt chóng như thoi
Năm cũ qua rồi, chúc năm mới
Chúc phe xâm lược sớm diệt vong,
Chúc phe dân chủ sẽ thắng lợi,
Chúc đồng bào ta đoàn kết mau,
Chúc Việt Minh ta càng tiến tới,
Chúc toàn quốc ta trong năm nay,
Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới.
Năm nay là năm Tết vẻ vang
Cách mạng thành công khắp thế giới”.
Chỉ 3 năm sau đó, ngày 19/8/1945, nhân dân ta
đã nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền
trong cả nước, “Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới” từ
Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau đúng như ý nguyện
của Người. Ngày 2/9/1945 Người đã đọc Tuyên
ngôn độc lập khai sinh ra nước VNDCCH.
12 năm sau, Tết Giáp Ngọ (1954), cũng nhân dịp
đón giao thừa năm mới, Bác lại có thơ chúc Tết
đồng bào và chiến sĩ cả nước.
Thơ mừng xuân Giáp Ngọ, Bác viết:
“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 kết đoàn

Kháng chiến, kiến quốc, nhất định hoàn
toàn thành công
Hòa bình, dân chủ thế giới khắp Nam Bắc
Tây Đông
Năm mới thắng lợi thành công càng nhiều”.
Khác với mùa xuân Nhâm Ngọ 12 năm trước,
Xuân Giáp Ngọ (1954) là thời kỳ đất nước ta đang
trong công cuộc kháng chiến kiến quốc. Đẩy mạnh
cuộc kháng chiến để giành thắng lợi, và tiến hành
cải cách ruộng đất để dân cày có ruộng, tạo thành
hậu phương vững chắc để chi viện cho chiến
trường lập nên chiến công. Bác kêu gọi “quân dân
ta nhất trí kết đoàn”, thực hiện tốt “hai nhiệm vụ
rành rành” là “kháng chiến, kiến quốc”, và chúc
cho phong trào cách mạng “Nam Bắc Tây Đông”
giành nhiều thành công trong chiến đấu và xây
dựng Tổ quốc.
Năm 1966, Tết Bính Ngọ, Bác lại có thơ gửi
chúc đồng bào và chiến sĩ cả nước:
“Mừng miền Nam rực rỡ chiến công
Nhiều Dầu Tiếng, Bầu Bàng, Pơlâyme, Đà
Nẵng…
Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng,
Giặc Mỹ leo thang ngày càng thua nặng.
Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng,
Tiền tuyến, hậu phương, toàn dân cố gắng
Thi đua sản xuất, chiến đấu xung phong,
Chống Mỹ cứu nước ta nhất định thắng”.
Mùa xuân 1966, cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước đang ở giai đoạn quyết liệt, Bác ra lời
kêu gọi “toàn dân chống Mỹ cứu nước, quyết chiến
quyết thắng giặc Mỹ xâm lược”, nêu cao tinh thần
yêu nước và bảo vệ chân lý “không có gì quý hơn
độc lập tự do”.
Thực hiện lời kêu gọi của Bác, quân và dân ta ở
cả 2 miền, hậu phương thi đua cùng tiền tuyến cố
gắng lập chiến công. Bác đặt niềm tin vào thắng
lợi cuối cùng “chống Mỹ cứu nước ta nhất định
thắng”.
Phạm Thị Lan
Trích từ báo Văn hóa Xuân
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Teát ñaày kyû nieäm vôùi Baùc Hoà

T

ết đến, Xuân về, ai cũng vui mừng được
đoàn tụ bên gia đình. Thời gian qua đi,
nhưng kỷ niệm của nhiều con dân nước Việt có
vinh dự được đón Tết với Bác Hồ thì vẫn vẹn
nguyên, bồi hồi, xúc động.

Ông Lê Minh Thưởng (SN 1940), ở xã Nghi
Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An còn nhớ như in
quãng thời gian được vinh dự bảo vệ Bác Hồ.
Với ông, 10 năm được làm nhiệm vụ bảo vệ Bác
Hồ là quãng thời gian hạnh phúc và thấy mình
sống có ích nhất. Ông luôn tự hào kể cho con
cháu nghe về quãng đời đẹp ấy, đặc biệt là
chuyến vi hành sắm Tết của Bác cách đây nửa
thế kỷ. Đó là năm 1964, ông và nhiều người
khác đưa Bác đi chợ Đồng Xuân (Hà Nội).
Trước khi đi, Bác gọi ông Hoàng Quốc Thịnh,
Bộ trưởng Bộ Nội thương đến báo cáo tình hình
chuẩn bị nhân dân ăn Tết và tình hình kinh tế,
lương thực, thực phẩm của cả nước. Sau đó
Bác hỏi ông Trần Duy Hưng, lúc đó là Chủ tịch
UBND TP Hà Nội: “Các chú chuẩn bị ăn Tết cho
nhân dân Thủ đô như thế nào?”
Sau khi nghe báo cáo, Bác nói mọi người
cùng đi chợ Đồng Xuân sắm Tết. Để không bị
phát hiện, mọi người phải hoá trang cho Bác.
Ông Thưởng có nhiệm vụ đi xem đường trước.
Hôm đó trời mưa, lúc vào chợ, Bác đi xem quầy
lương thực, thực phẩm. Lại hàng thực phẩm tự
do, Bác hỏi cô bán thịt: “1 cân bao nhiêu tiền?”.
Cô bán thịt cứ nhìn Bác chăm chăm khi nghe
thấy giọng nói trầm ấm quen quen. Nếu không
có sự nhanh trí của đồng chí Phạm Lệ Ninh
(Trưởng phòng bảo vệ Bác) thì chắc Bác sẽ “bị
lộ”, mà nếu biết Bác đến thì khu chợ sẽ xôn xao
lên mất. Nhanh như chớp, một đồng chí trong
đoàn vừa đứng che khuất Bác vừa hỏi lại bằng
giọng Bắc. Thế là cô bán thịt không để ý nữa,
thật là may.
Bà Lê Tâm là cựu cán bộ công đoàn. Suốt
cuộc đời tham gia Cách mạng, bà đã vinh dự 2
lần được đến chúc Tết và ăn Tết cùng với Bác
Hồ. Kỷ niệm về 2 sự kiện này ghi sâu trong tâm
khảm của bà. Khi chạm tới niềm sâu thẳm đó,
bà rưng rưng tâm sự: “Tết Độc lập đầu tiên năm
1946, tôi công tác ở Hội Công nhân cứu quốc,

trụ sở tại 51 Hàng Bồ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
được cơ quan cử tham gia đoàn đại diện cho
các đoàn thể đi chúc Tết Bác Hồ ở Nhà khách
Chính phủ. Bác mặc bộ đồ kaki màu vàng đã
bạc, đi giày vải, nhanh nhẹn ra phòng khách
tươi cười chào mọi người.
Chúng tôi kính tặng Bác bó hoa lay ơn trắng
rồi vây quanh Người như đàn con cháu tíu tít
bên cha trong ngày Tết cổ truyền. Bác vui lắm
và cảm ơn cả đoàn. Bác chúc Tết mọi người rồi
căn dặn: Chúng ta vừa giành chính quyền, dân
còn khổ, các cô các chú phải tăng gia sản xuất,
thực hành tiết kiệm…”
Tết Đinh Dậu (1957), Bác Hồ cùng đón Tết với
gia đình anh Nguyễn Văn Tảo và 5 gia đình
công nhân khác của nhà máy điện Yên Phụ (Hà
Nội) tại khu lao động vừa được xây dựng trên
bãi rác Nghĩa Dũng cũ. Đêm giao thừa, cả khu
lao động như ngày hội bởi hai niềm vui lớn:
Được ăn Tết trong các căn hộ mới do nhà máy
xây, có đủ điện, nước sinh hoạt và được vinh
dự đón Bác đến thăm. Bác chỉ vào nồi bánh
chưng đang sôi của gia đình anh Tảo và hỏi cụ
thể số lượng bánh, thịt mà từng hộ đã lo được
trong Tết này và cả những khó khăn về đời
sống, việc làm. Bác rất vui trước những tiến bộ
về đời sống, nhất là nhà ở của công nhân nhà
máy và thân mật nhắc nhở mọi người: “Thương
yêu giúp đỡ lẫn nhau. Cố gắng thi đua làm việc
và thực hành tiết kiệm”.
Cảm động nhất là cuộc gặp giữa Bác với chị
Nguyễn Thị Tín, một người gánh nước thuê ở
ngõ 16 Lý Thái Tổ (Hà Nội), trong đêm 30 giá rét
và mưa phùn của Tết Nhâm Dần năm 1962.
Chồng mất sớm, một mình chị Tín gánh nước
thuê lấy tiền nuôi 4 con còn nhỏ (đứa lớn nhất
mới trên 10 tuổi) và đêm 30 này chị vẫn chưa
được nghỉ. Với đôi thùng trên vai, chị vừa ra đến
ngõ thì gặp Bác. Quá bất ngờ trước sự xuất
hiện của Bác, đôi thùng trên vai chị rơi xuống
đất. Tay chị run run nắm lấy bàn tay Người mà
nghẹn ngào:
Cháu không ngờ lại được Bác đến thăm.
Bác an ủi chị:
Bác không đến thăm những gia đình như cô
thì thăm ai…
Bước vào nhà, Bác nhìn căn phòng tuềnh
toàng và trên bàn thờ tổ tiên chỉ có nải chuối
xanh, trong khi 4 đứa con của chị đang chia
nhau một gói kẹo, một nét buồn hiện lên trên
khuôn mặt hiền từ của Người. Bác lấy kẹo chia
cho các cháu và lấy chiếc bánh chưng được
chuẩn bị sẵn đặt lên bàn thờ. Chị Tín đứng nhìn
Bác trong khi 2 hàng nước mắt vẫn lăn trên gò
má xanh xao. Đối với chị, đây thật sự là hạnh
phúc không gì có thể so sánh được.
Thuần Việt (st)
Phụ nữ Việt Nam Xuân Giáp Ngọ 2014
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II. 84 MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG
ÑAÛNG VAØ MUØA XUAÂN ÑAÁT NÖÔÙC

M

ỗi độ Tết đến Xuân về, người Việt Nam
luôn có câu khẩu hiệu quen thuộc, thiêng
liêng “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước
đổi mới” để bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng,
Bác Hồ kính yêu và để khắc dạ ghi tâm mốc son
lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự kiện
Đảng ta ra đời ngày 3-2-1930 - đúng vào thời
khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người có thể
là sự ngẫu nhiên, cũng có thể là sự lựa chọn
mang tính quy luật, tính lịch sử, để rồi từ đó “ý
Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí “bách chiến
bách thắng”, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì lý
tưởng sáng ngời “không có gì quý hơn độc lập
tự do”, đem lại Mùa xuân bất tận cho dân tộc.
Kể từ mùa Xuân ấy, hơn mười năm sau Xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước trực tiếp
lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau ba mươi năm
bôn ba tìm đường cứu nước. Giữa một vùng núi
non trùng điệp với muôn hoa đua sắc và lòng
người rưng rưng, lắng đọng trong giờ phút Bác
Hồ đặt bước chân đầu tiên lên đất mẹ tại cột
mốc 108 (Pác Bó - Cao Bằng) trong sắc hoa
xuân rực rỡ sau bao năm xa Tổ quốc làm đã trở
thành cảm hứng vô tận cho sự ra đời bài thơ
“Mùa xuân năm 1941” của nhà thơ Tố Hữu: Ôi
sáng xuân nay, xuân bốn mốt/ Trắng rừng biên
giới nở hoa mơ/ Bác về... im lặng. Con chim hót/
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ... như báo hiệu
tương lai xán lạn của dân tộc Việt Nam sắp tới
gần!
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, một
Đảng mới 15 tuổi đã cùng nhân dân vùng lên
Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm
1945, giành lại nền độc lập, tự do, đưa đất nước
ta thoát khỏi “đêm trường nô lệ”, khai sinh ra
nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Vì vậy, tất cả
người dân Việt Nam đều gọi ngày 2-9 hằng năm
là Tết Độc lập với một tình cảm thiêng liêng,

thành kính ghi nhớ công ơn trời biển của Đảng
quang vinh, Bác Hồ vĩ đại!
Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của
dân tộc ta với biết bao mất mát hy sinh, Đảng ta
đã lãnh đạo nhân dân làm nên những chiến
công oanh liệt “lừng lẫy năm châu chấn động
địa cầu” ở thế kỷ XX cùng nhiều mùa xuân lịch
sử. Chiến công nối tiếp chiến công ở hai miền
đất nước là cơ sở để bài thơ “Bài ca mùa xuân
61” của Tố Hữu ra đời: “Chào 61! Ðỉnh cao
muôn trượng/ Ta đứng đây, mắt nhìn bốn
hướng/ Trông lại nghìn xưa, trông tới mai sau/
Trông Bắc, trông Nam, trông cả địa cầu”. Bài
thơ thể hiện niềm lạc quan phơi phới của dân
tộc Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng bước vào cuộc
chiến tranh đầy cam go, đẫm máu nhất trong
lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc trên
nền tảng “đỉnh cao muôn trượng” của công cuộc
xây dựng CNXH ở miền Bắc và những thắng lợi
bước đầu đạt được của nhân dân miền Nam và
một niềm tin tất thắng của dân tộc Việt Nam.

Mãi mãi niềm tin theo Đảng - Ảnh minh họa

Dân tộc ta còn nhớ như in Mùa xuân năm
1968 với lời thơ chúc Tết bất hủ, đồng thời cũng
là lời hiệu triệu của Bác Hồ “Tiến lên! Toàn
thắng ắt về ta!” như tiếp thêm sức mạnh, thúc
giục miền Nam nổi dậy tiến công đồng loạt, làm
“rung chuyển Lầu Năm góc”; miền Bắc nén đau
thương, đánh bại siêu pháo đài bay B.52 - niềm
kiêu hãnh của không lực Hoa Kỳ, làm nên huyền
thoại 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không”
trên bầu trời Hà Nội, buộc Mỹ phải ký vào Hiệp
định Pa-ri mùa xuân năm 1973, tạo bước ngoặt
để Mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo của
Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành cuộc
tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là chiến
dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn
miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta
bước vào một mùa xuân bất tận - cả nước đi lên
xây dựng CNXH.
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Từ đó đến nay, các kỳ Đại hội toàn quốc của
Đảng thường được tổ chức vào những mùa
xuân. Sau mỗi kỳ Đại hội, Đảng ta lại đem đến
cho đất nước những mùa xuân ấm áp, sinh chồi
nảy lộc. Nếu như Đại hội Đảng lần thứ VI - Xuân
1986 đánh dấu sự nghiệp đổi mới toàn diện, thì
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ thứ XI mùa
Xuân 2011 là Đại hội tổng kết 25 năm đường lối
đổi mới của Đảng với “Cương lĩnh xây dựng đất
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”,
tiếp tục đưa đất nước phát triển, để đến năm
2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công
nghiệp theo hướng hiện đại. Trong phát biểu bế
mạc Đại hội XI, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
đã khẳng định: “Điều quan trọng là từ Đại hội
này tỏa ra một niềm tin lớn, một khí thế mới, một
sự đoàn kết thực sự chứ không phải là hình
thức, để nhân dân tin tưởng, phấn khởi hơn”.
Một mùa xuân mới đã về, cũng là năm thêm
nhiều thách thức mới đối với Đảng, Nhà nước
và nhân dân ta. Tình hình kinh tế - xã hội của
đất nước còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô
chưa thật ổn định; sản xuất kinh doanh và đời
sống nhân dân gặp không ít vấn đề phải khẩn
trương giải quyết. Kinh tế thế giới đang phải đối
đầu với khủng hoảng nợ công ở Mỹ và châu Âu;
tình hình bất ổn chính trị ở Trung Đông, Bắc Phi;
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thiên tai, dịch bệnh ở nhiều nơi do tác động của
biến đổi khí hậu toàn cầu… sẽ ảnh hưởng tiêu
cực đến Việt Nam. Nhưng với bản lĩnh chính trị
được rèn luyện qua 84 mùa xuân, với sức sáng
tạo luôn tươi mới như “chồi non, lộc biếc”, tin
rằng Đảng ta sẽ lãnh đạo đất nước vượt qua
thử thách, chèo lái con thuyền cách mạng Việt
Nam đến bến bờ vinh quang.
Với những trang sử vàng của dân tộc Việt
Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng 84 năm qua,
người Việt Nam đều có quyền tự hào với một
niềm tin mãnh liệt: chỉ có Đảng Cộng sản Việt
Nam mới đem lại những mùa xuân cho đất
nước, sức xuân của lòng người. Chủ tịch Hồ
Chí Minh từng khẳng định: “Ngoài lợi ích của
nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì
khác!” hay “Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là
thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no…”. Lời
dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với
Đảng và trở thành lẽ sống, lời tuyên thệ của tất
cả những người đảng viên chân chính dâng lên
Đảng và Bác Hồ kính yêu mỗi khi Tết đến Xuân
về.
Phạm Thị Nhung (Trường Sĩ quan Lục quân 2)
Theo http://xaydungdang.org.vn/

__________________________________

VÔÙI ÑAÛNG MUØA XUAÂN

T

ám mươi ba năm đã qua, kể từ ngày thành
lập Đảng! Lịch sử dân tộc ta, Đảng ta chứa
đựng không ít những sự kiện ngẫu nhiên, nhưng
rất lý thú: Đảng Cộng sản Việt nam ra đời đúng
vào một ngày xuân (3-2-1930) tại Hồng Công!
Tố Hữu đã miêu tả ngày sinh đó bằng câu thơ bi
hùng, dễ mấy ai quên: “Như đứa trẻ sinh nằm
trên cỏ/ Không quê hương, sương gió tơi bời/
Đảng ta sinh ở trên đời/ Một hòn máu đỏ nên
Người hôm nay!”.

Ảnh minh họa

Ít có đất nước nào, nhân dân nào gọi một
Đảng chính trị là “Đảng ta” ngay từ ngày đầu
trứng nước, bởi lẽ ngay từ buổi khai sinh, Đảng
ấy đã đưa ra cương lĩnh rất hợp lòng dân: giành
lại độc lập dân tộc, đem ruộng đất cho dân cày,
với phương châm “lấy sức ta tự giải phóng ta!”.

Cũng vào một ngày đầu xuân (27-2-1941), sau
30 năm rời cảng Nhà Rồng bôn ba khắp năm
châu để tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn
Ái Quốc trở về Pác Pó (Cao Bằng) trực tiếp chỉ
đạo cách mạng Việt Nam. Vào cuối xuân năm
đó, Người triệu tập Hội nghị Trung ương Đảng
lần thứ 8 bàn việc chuyển hướng chỉ đạo chiến
lược, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ dồn sức cho
công cuộc đánh Tây, đuổi Nhật, giành lại độc
lập nước nhà. Đó là một quyết định sáng suốt,
kịp thời mang đầy sức sống mùa xuân, đã cổ vũ
“người lên như nước vỡ bờ”, tạo ra cao trào
tổng khởi nghĩa trong cả nước, làm nên Cách
mạng Tháng 8 năm 1945! Cũng thật ngẫu nhiên
và thú vị xiết bao, ngày nổ ra cuộc tổng khởi
nghĩa đó cũng chính là ngày ra đời lực lượng
Công an nhân dân Việt nam. Và từ mốc lịch sử
ấy, lực lượng Công an nhân dân đã sát cánh
cùng lực lượng Quân đội nhân dân ra đời năm
trước, hình thành lực lượng vũ trang nhân dân
Việt Nam, góp sức làm nên cuộc cách mạng
long trời lở đất, chỉ trong mươi ngày đã giành
chính quyền về tay nhân dân trong cả nước ta!
Tám năm sau, một ngày đầu xuân, Bộ Chính
trị Trung ương Đảng ta phê duyệt kế hoạch tiến
công tiêu diệt cứ điểm chiến lược Điện Biên
Phủ; đêm giữa xuân năm 1954, vị Đại tướng trẻ
Võ Nguyên Giáp, Tư lệnh Quân đội nhân dân
Việt Nam, được uỷ quyền của Bác Hồ và Bộ
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Chính trị đã phát lệnh nã pháo đồng loạt vào các
vị trí trọng yếu của quân đội viễn chinh Pháp, để
rồi vào ngày cuối xuân (7-5-1954), là cờ đỏ sao
vàng phấp phới tung bay trên nóc hầm Đờ-cáttơ-ri, mở đầu sự tan rã của chủ nghĩa thực dân
cũ trên phạm vi toàn thế giới!
21 năm sau, lại cũng vào ngày đầu xuân, Bộ
Chính trị quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh
lịch sử, mở màn bằng cuộc tiến công Buôn Ma
Thuộc vào giữa mùa xuân. Với phương châm
chỉ đạo: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa; Táo bạo,
táo bạo hơn nữa!” kết hợp tiến công và nổi dậy,
kết hợp “ba mũi giáp công”, “ba vùng chiến
lược”, quân và dân ta đã đánh thẳng vào Sài
Gòn, sào huyệt cuối cùng của Mỹ-nguỵ; đúng
11h30 ngày 30-4-1975, lá cờ đỏ sao vàng tung
bay trên nóc dinh Độc Lập, báo hiệu sự cáo
chung của chủ nghĩa thực dân mới ở Việt nam.
Cả dân tộc ta đã thật sự “rũ bùn đứng dậy sáng
lòa”, chung sức chung lòng khắc phục hậu quả
chiến tranh, đồng tâm xây dựng chủ nghĩa xã
hội trong phạm vi cả nước.
Đúng như lời thơ của Bác trong “Nhật ký trong
tù”: “Ví không có cảnh đông tàn/ Thì đâu có
cảnh huy hoàng ngày xuân!”. Cách mạng không
phải là con đường bẳng phẳng, rải đầy hoa
thơm cỏ ngọt! Đi tới một chiến thắng mới, một
mục tiêu mới, không tránh khỏi mất mát, hy
sinh, thậm chí phải trả giá qua những sai lầm
nghiêm trọng. Nhưng với một Đảng mác-xít
chân chính dạn dầy kinh nghiệm, luôn đặt lợi ích
của dân tộc, của đất nước lên trên tất cả, đã
dũng cảm nhận trách nhiệm về mình trước mỗi
sai lầm và mạnh dạn cắt bỏ những ung nhọt để
cơ thể Đảng lành lặn, cường tráng hơn lên.
Chúng ta xúc động trước hình ảnh Bác Hồ tại
một cuộc họp của Quốc hội, đã lấy khăn lau
nước mắt, nhận lỗi trước quốc dân đồng bào về
những sai lầm của Trung ương trong chỉ đạo cải
cách ruộng đất vào những năm 1954-1955; theo
đó một số đồng chí từ Tổng bí thư, Bộ Chính trị,
Ủy viên Trung ương đã tự nguyện thôi chức…
Vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội
những năm thập niên 80, thế kỷ 20 là một kỳ
tích; mở ra mặt trận đối ngoại mới, đưa Việt
nam trở lại vị thế quốc tế như những năm chống
Mỹ, cứu nước, là kết quả nổi bật của thành tựu
đối ngoại, làm nền tảng cho việc hoạch định
chính sách ngoại giao quan trọng sau 20 năm
Mỹ cấm vận nước ta. Năm 1995, trước sự lớn
mạnh của Việt nam và xuất phát từ lợi ích của
nước Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton tuyên
bố hủy lệnh cấm vận và thiết lập quan hệ ngoại
giao với Việt Nam. Chính sách đối ngoại độc
lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá; với
chủ trương Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy
với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế; với
phương châm: khép lại quá khứ, xóa bỏ hận
thù, hướng tới tương lai, nước ta ngày càng
tranh thủ, tập hợp rộng rãi không chỉ những
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người Việt Nam đang sinh sống ở hơn 100 quốc
gia hướng về Tổ quốc tham gia xây dựng đất
nước, mà còn thu hút các doanh nghiệp lớn, các
chính khách ở nhiều châu lục đến thăm và hợp
tác với Việt nam. Nếu năm 1990, ta mới lập
quan hệ ngoại giao với hơn 100 nước, có quan
hệ thương mại với gần 180 nước và vùng lãnh
thổ, thì tới năm 2001, đã có 180 nước thiết lập
quan hệ ngoại giao; hơn 220 nước và vùng lãnh
thổ có quan hệ thương mại với Việt Nam. Năm
2003, nước ta chính thức được công nhận là
thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới
(WTO).
Khép lại năm 2013, bầu bạn quốc tế trân trọng
đánh giá cao những bối cảnh kinh tế thế giới
chưa được hồi phục; trong nước, thiên tai, dịch
bệnh hoành hành ở không ít địa phương; trong
khi đó, tình hình ở khu vực và thế giới đang diễn
biến phức tạp, khó lường. “Con tàu kinh tế Việt
nam” lần lượt trườn lách qua các đợt sóng lừng,
hướng tới mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tạo
bước hồi phục; tái cấu trúc nền kinh tế; thực
hiện ba đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh xã
hội, tăng cường tiềm lực an ninh – quốc phòng,
giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh
thổ…
Tuy nhiên, những yếu kém, hạn chế vốn có
của nền kinh tế nước ta cùng những thách thức
mới của tình hình khu vực và thế giới, cùng đòi
hỏi chúng ta bồi đắp quyết tâm mới, bản lĩnh
mới. Phấn đấu đạt tăng trưởng nhanh và bền
vững; tiến hành mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống
tham nhũng, quan liêu; ngăn chặn có hiệu quả
sự xuống cấp về đạo đức xã hội – đó là những
đòi hỏi bức xúc của các tầng lớp nhân dân ta.
Dư luận trong nước và thế giới đánh giá cao sự
kiện 97,59% số đại biểu tại Kỳ họp thứ 6, Quốc
hội khoá XIII ngày 26-11 vừa qua bấm nút thông
qua Dự thảo Hiến phép mới, trong đó vẫn khẳng
định Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất
lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, chứng
tỏ nhân dân ta vẫn tin vào Đảng. Điều đó càng
thôi thúc Đảng tiếp tục vượt lên chính mình,
quyết tâm cao hơn, nghiêm túc hơn trong triển
khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), tạo nên
những chuyển biến cụ thể, tích cực – cơ sở để
củng cố, tăng cường niềm tin của dân vào Đảng
và chế độ.
Đảng đã và đang thể hiện ý chí tiếp nối truyền
thống tốt đẹp của các bậc tiền nhân, tạo nên sắc
xuân đất nước; sẽ không phụ lòng trước kỳ
vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
Mùa xuân Giáp Ngọ đang thổi lửa tin yêu, truyền
sinh khí mới, cổ vũ mỗi người góp sức lực và trí
tuệ nhiều hơn nữa vào cuộc hành trình Đổi mới
và Hội nhập tuy còn không ít gian nan, nhưng
đang hé mở một tương lai tốt đẹp!
Hồng Vinh
Báo Công an nhân dân Xuân Giáp Ngọ 2014
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Ñaûng ta – Muøa xuaân vaø hy voïng

N

ăm nay, Đảng ta tròn 84 tuổi, chừng ấy
mùa xuân đã qua đi trải qua bao thăng
trầm, lớp lớp đảng viên đã ngã xuống qua hai
cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, đưa đất
nước thoát khỏi ách thực dân đế quốc.

Ảnh minh họa/internet

Đất nước thống nhất, hòa bình lập lại, những
người cộng sản lại đi đầu trong công cuộc bảo vệ
đất nước và xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đưa đất
nước đổi mới đi lên sánh vai với các cường quốc
năm châu. 84 năm qua, máu và mô hôi của biết
bao chiến sĩ cộng sản đã đổ để đất nước mãi mùa
xuân, dân tộc ta mãi hạnh phúc, thanh bình.
Mục tiêu lý tưởng của những người con trung
hiếu mang trong mình dòng máu đỏ tươi của
người Cộng sản, không chỉ thể hiện trong lời tuyên
thệ trong giờ phút thiêng liêng đứng vào hàng ngũ
của Đảng, cả trong những thời khắc đứng trong
chiến hào ngoài tiền tuyến hay trong ngục tù của
thực dân đế quốc, mà còn là trong lời nói và hành
động, đã được được kiểm chứng qua thực tế sinh
động thể hiện qua chặng đường mà Đảng đã đồng
hành cùng dân tộc hơn 80 năm qua.
Cũng thật ít có một Đảng cầm quyền nào mà
được đông đảo mọi người gọi một cách gần gũi là
“Đảng ta”. Không khó bắt gặp và được một người
dân bình thường thôi, từ người nông dân đến
người tiểu thương, người Kinh cũng như đồng bào
dân tộc thiểu số ở khắp mọi miền đất nước, khi có
được cơm no áo mặc, khi thoát nghèo, thôn quê
có “điện - trường - trạm”…thì câu đầu tiên họ
thương nói là “cảm ơn Đảng và nhà nước”. Đó
không phải là một câu mang tính khách sáo, xã
giao mà là rất chân thật, xuất phát từ tấm lòng biết
ơn Đảng của nhân dân.
Không một thế lực đen tối nào có thể xuyên tạc,
phủ nhận vai trò to lớn của Đảng trong việc đưa
đất nước đến hòa bình, nhân dân được ấm no,
hạnh phúc. Cho dù đã có một vài thời điểm trong
quá trình lịch sử của 84 năm từ khi chào đời đến
trưởng thành như ngày hôm nay, Đảng đã phạm
phải một số sai lầm nhưng Đảng đều đã nhìn
thẳng vào sự thật, nhận khuyết điểm, sửa sai
trước nhân dân. Niềm tin của nhân dân đối với
Đảng cũng đã có những lúc bị giảm sút, tình yêu

dành cho Đảng có lúc bị tổn thương, như Nghị
quyết Hội nghị lần thư 4 Ban chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI đã thẳng thắn chỉ ra nguyên
nhân là do trong Đảng còn có những đảng viên
thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến
đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng,
trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị
quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ
cương, kỷ luật không nghiêm, nói không đi đôi với
làm, hoặc làm chiếu lệ.
Các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình
và phê bình ở nhiều nơi vừa bị buông lỏng trong
thực hiện, vừa chưa được quy định cụ thể để làm
cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát. Việc nghiên
cứu, sửa đổi, ban hành cơ chế, chính sách, pháp
luật thích ứng với quá trình vận hành của nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa kịp
thời; nhiều văn bản quy định thiếu chế tài cụ thể.
Đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục
bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự
để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên
quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút,
năng lực yếu kém.
Đó còn là do công tác tuyên truyền, giáo dục
chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn
hình thức, chưa đủ sức động viên và thường
xuyên nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng
viên; một số nơi có tình trạng những việc làm
đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo
vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán,
xử lý nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám sát,
giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp
chưa thường xuyên, ráo riết; đấu tranh với những
vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò
giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chưa được
phát huy, hiệu quả chưa cao...
Đảng đã dũng cảm nhìn nhận ra những tồn tại,
khuyết điểm của mình, giờ đây để khôi phục lại
lòng tin của nhân dân, khôi phục niềm tự hào của
những người đảng viên chân chính về đảng của
mình, cần lắm những chủ trương, biện pháp đi vào
lòng dân, đi vào thực tế cuộc sống và hòa cùng
bước đi, nhịp sống, mạch đập của dân tộc.
Đảng phải là Đảng của những người là nói phải
đi đôi với làm, không nói nhiều mà làm ít, hoặc
không làm, tệ hại hơn là nói một đàng làm một
nẻo. Đó còn là là sự nêu gương của người đảng
viên, của những người lãnh đạo, làm thế nào để
quần chúng phấn đấu vào Đảng với động cơ thực
sự động cơ trong sáng vì Đảng vì dân vì nước,
bằng những tấm gương “Người tốt việc tốt” của
những người Đảng viên rất gần gũi quanh đây.
Đó còn là việc chỉnh đốn làm trong sạch bộ máy
của Đảng bằng việc kiên quyết loại bỏ khỏi Đảng
những kẻ cơ hội, thực dụng, lợi dụng Đảng để tiến
thân, mang vỏ bọc cộng sản để mưu cầu lợi
riêng... Bao nhiêu năm qua, những người Cộng
sản đã hy sinh gian khổ, đổ bao máu xương để có
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được độc lập tự do và ấm no hạnh phúc thì hơn
bao giờ hết, giờ đây, vận nước đang đòi hỏi Đảng
soi rọi lại truyền thống vẻ vang của mình, tự hào
nhưng không chủ quan tự mãn, không ngủ quên
trong chiến thắng, vững vàng; không ngả nghiêng,
dao động trước mọi âm mưu thâm độc của kẻ thù,
trước mặt trái của cơ chế thị trường, một lòng một
dạ theo Đảng trong hòa bình xây dựng đất nước
như đã tiên phong đi đầu trong cuộc chiến đấu một
mất một còn của cả dân tộc những năm tháng đạn
bom máu lửa đầy hào hùng.

Xuân đã về và Đảng ta cũng thêm tuổi mới. Sức
xuân đang lan tỏa trên mọi miền đất nước. Hơn
bao giờ hết lúc này đây, nhân dân ta, đất nước ta
đang tràn đầy hy vọng Đảng thân yêu của chúng
ta vững bước đi lên, mở ra những trang sử mới vẻ
vang cùng dân tộc Việt Nam đi tới bến bờ hạnh
phúc như ước nguyện cháy bỏng của Bác Hồ kính
yêu lúc sinh thời.
Dân Hùng
Theo Báo Giáo dục và Thời đại Xuân

__________________________________

Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng:
YÙ ÑAÛNG HÔÏP LOØNG DAÂN, ÑAÁT NÖÔÙC VÖÕNG BÖÔÙC ÑI TÔÙI
ón Xuân Giáp Ngọ - 2014, đồng chí Tổng Bí
thư Nguyễn Phú Trọng đã dành cho Báo Nhân
Dân cuộc phỏng vấn. Với tình cảm, tâm huyết của
mình, đồng chí muốn gửi tới toàn Đảng, toàn dân
quyết tâm mới, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự
trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin
yêu, tự hào và mong đợi của nhân dân. Chúng tôi
xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng GDP
ở mức hợp lý, an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ
hộ nghèo tiếp tục giảm… Mới đây, kỳ họp thứ sáu
Quốc hội khóa XIII thành công tốt đẹp đã góp phần
mang lại niềm vui, niềm tin mới cho toàn Đảng,
toàn dân.
Sinh ra và trưởng thành trong phong trào yêu
nước, đấu tranh cho độc lập tự do và hạnh phúc
của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác
ngoài lợi ích của nhân dân, của dân tộc. Có Đảng,
đất nước mới phát triển, chúng ta mới có cuộc
sống như ngày nay. Nhưng, nếu không có sức
mạnh to lớn của nhân dân thì Đảng ta cũng không
thể thực hiện được mục tiêu, lý tưởng cao cả của
mình.
Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, thời gian qua,
nhất là năm 2013, Đảng ta đã làm gì để phát
huy cao độ vai trò, sức mạnh to lớn của nhân
dân?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Từ khi thành
lập, Đảng ta luôn cho rằng, cách mạng là sự
nghiệp của nhân dân; chính nhân dân là người
làm nên lịch sử. Người Anh hùng Dân tộc Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nhân dân huyện Thạch Thất
Trãi đã nói, sức dân mạnh như sức nước, chở
(TP.Hà Nội) . Ảnh: Trí Dũng
thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân. Bác Hồ
Phóng viên: Thưa đồng chí Tổng Bí thư, năm kính yêu cho rằng: “Trong bầu trời không có gì quý
nay, đất nước đón Xuân mới đúng dịp kỷ niệm bằng nhân dân”. Và không phải ngẫu nhiên, ba
Đảng ta tròn 84 tuổi. Xin đồng chí cho biết cảm nhiệm kỳ Đại hội gần đây, ngay trong tiêu đề Báo
cáo Chính trị, Đảng ta đều nhấn mạnh việc phát
nhận của đồng chí trước thềm Xuân mới?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đảng ta ra huy sức mạnh toàn dân tộc,… Công cuộc đổi mới
đời đúng vào dịp đất nước đón chào Xuân mới. đất nước tiến hành gần 30 năm do Đảng ta khởi
Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thật ý xướng và lãnh đạo, thành tựu to lớn có ý nghĩa
nghĩa.. Trải qua 84 mùa xuân có Đảng, nhân dân lịch sử thuộc về nhân dân. Năm 2013, chúng ta đã
ta đã làm nên bao kỳ tích. Cách mạng Tháng Tám triển khai rất nhiều việc, đặc biệt là tổ chức để toàn
năm 1945 thành công đã mở ra kỷ nguyên mới dân đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến
cho dân tộc, đưa nhân dân ta từ kiếp nô lệ vươn pháp năm 1992. Trong lịch sử lập hiến của nước
lên làm chủ đất nước. Từ đây, vận nước, lòng dân, nhà, có lẽ chưa bao giờ có việc làm quy mô, thiết
ý Đảng luôn hòa quyện và đồng hành. Mỗi thắng thực, đầy ý nghĩa và hiệu quả như thế. Đã có hơn
lợi trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đầy 28 nghìn cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm và nhiều
hy sinh gian khổ; mỗi thành tựu trong công cuộc diễn đàn khác nhau, tạo điều kiện để các tầng lớp
xây dựng, đổi mới đất nước đầy vất vả, gian nan, nhân dân đóng góp ý kiến của đồng bào cả nước
đều thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự đóng và kiều bào ta ở nước ngoài đóng góp. Tất cả
góp to lớn của nhân dân. Mấy năm qua, trong bối những nội dung góp ý đều được nghiên cứu, thảo
cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, kinh tế nước ta luận, chọn lọc và tiếp thu một cách nghiêm túc,
vẫn từng bước phát triển. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn cầu thị. Đây thật sự là một đợt sinh hoạt chính trị
sâu rộng, toàn dân cùng tham gia bàn việc nước.
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Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII đã thông qua
Hiến pháp sửa đổi với đa số phiếu tuyệt đối, thể
hiện tập trung ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của
toàn Đảng, toàn dân. Điều 4 của Hiến pháp nói về
vai trò lãnh đạo của Đảng khẳng định sâu sắc mối
quan hệ giữa Đảng và nhân dân, nói rõ Đảng gắn
bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân về
những quyết định của mình.
Để tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng
với nhân dân, Hội nghị Trung ương 7 khóa XI đã
ban hành Nghị quyết về công tác dân vận trong
tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ, động lực thúc
đẩy phong trào nhân dân là phát huy quyền làm
chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; kết
hợp hài hòa các lợi ích; quyền lợi phải đi đôi với
các nghĩa vụ công dân; chú trọng lợi ích trực tiếp
của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với
bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết
sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức
tránh.
Phóng viên: Hiện nay, tình trạng tham những
tiêu cực, quan liêu, sách nhiễu nhân dân trong
một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm giảm uy
tín, niềm tin của dân với Đảng. Thưa đồng chí
Tổng Bí thư, các cấp ủy đảng đã làm gì để
ngăn chặn tình trạng này?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đây là một
vấn đề bức xúc hiện nay. Ngay từ khi mới giành
được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm
cảnh báo nguy cơ suy thoái, biến chất trong đội
ngũ cán bộ, đảng viên. Người thường xuyên nhắc
nhở cán bộ phải lấy dân làm gốc, phải là công bộc
của dân, không được lên mặt “quan cách mạng”.
Suốt quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta nhận
thức sâu sắc vấn đề này và đã có nhiều nghị quyết
về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, bên
cạnh những thành tích là cơ bản, Đảng còn nhiều
yếu kém, khuyết điểm kéo dài nhưng chậm được
khắc phục. Vì thế, Hội nghị lần thứ tư ban Chấp
hành trung ương khóa XI đã ban hành Nghị quyết
“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện
nay”. Vấn đề cốt lõi có tính xuyên suốt nêu trong
Nghị quyết là: 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, trước
hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Kiểm
điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 4 đã thực sự là đợt sinh hoạt
chính trị sâu rộng trong Đảng, góp phần cảnh báo,
cảnh tỉnh, răn đe và ngăn ngừa sai phạm của cán
bộ, đảng viên ở các cấp. Tinh thần của Nghị quyết
đã được cụ thể hóa vào nhiều chương trình, hoạt
động của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức
đảng, cơ quan, chính quyền, đoàn thể các cấp, Ý
thức xây dựng Đảng, tự phê bình và phê bình,
chất lượng sinh hoạt đảng các cấp tăng lên rõ rệt.
Từ các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến cán
bộ chủ chốt các cấp và đảng viên bước đầu tự
giác sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi
và các hoạt động của mình trong công tác và trong
cuộc sống hằng ngày của gia đình và người thân.
Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, có ý kiến cho
rằng, Nghị quyết nêu trên chậm đi vào cuộc
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sống; không ít vấn đề bức xúc chưa được giải
quyết. Xin đồng chí cho biết ý kiến của mình?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trước hết
cần thống nhất về phương pháp đánh giá, phải
căn cứ vào thực tiễn, yêu cầu, mục tiêu nêu trong
Nghị quyết. Những vấn đề Nghị quyết đặt ra rất
lớn, không thể ngày một, ngày hai mà giải quyết
được. Tinh thần là làm chắc, có kết quả cụ thể. Để
giải quyết những vấn đề bức xúc, ban Chỉ đạo
Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã chọn
ra một số vụ án phức tạp, nghiêm trọng để trực
tiếp theo dõi chỉ đạo; đồng thời thành lập 7 đoàn
kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra,
truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng
nghiêm trọng. Một số vụ đã đưa ra xét xử công
khai và nghiêm minh; một số bị cáo đã bị tòa sơ
thẩm tuyên án tử hình. Nhiều bị cáo khác cũng
phải nhận những hình phạt nghiêm khắc. Ngoài ra,
nhiều vấn đề bức xúc về quản lý đất đai, tài
nguyên môi trường, các vụ án oan sai, yếu kém
trong công tác cán bộ… cũng được tập trung chỉ
đạo quyết liệt để giải quyết.
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng
Đảng nêu 4 nhóm giải pháp, không chỉ có tự phê
bình và phê bình, hay giải quyết một số vụ việc cụ
thể, mà còn các nhóm giải pháp về công tác tổ
chức, cán bộ, sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính
sách; về công tác giáo dục chính trị tư tưởng… Đó
là những việc lớn và khó, không chỉ làm trong một
năm, một nhiệm kỳ này mà cả những năm tiếp
theo, nhiệm kỳ tiếp theo. Có thể nói Nghị quyết đã
và đang bước đầu đi vào cuộc sống. Tuy nhiên,
mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán
bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cần nghiêm túc nhìn
nhận, việc thực hiện Nghị quyết còn nhiều vấn đề
bức xúc cần giải quyết. Cán bộ cấp trên, người
đứng đầu phải nêu gương; gắn thực hiện Nghị
quyết Trung ương 4 với đẩy mạnh học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; với các
nghị quyết khác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.
Tôi nghĩ Nghị quyết Trung ương 4 phải tiếp tục
được thực hiện nghiêm túc, phát huy được sức
mạnh của toàn Đảng, toàn dân và đem lại những
kết quả cụ thể, thiết thực mới củng cố được niềm
tin của nhân dân đối với Đảng.
Phóng viên: Thưa Tổng Bí thư, trước thềm
năm mới, đồng chí có gửi gắm điều gì với đồng
bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Mùa Xuân
mở ra từ những khát vọng và niềm tin mới. Khi
nhân dân tin Đảng, một lòng theo Đảng thì dù khó
khăn đến mấy nhất định cũng vượt qua. Nhân mùa
Xuân mới, tôi chúc và mong toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân ta đoàn kết một lòng, vững tin vào
Đảng, hòa nhịp bước vào năm mới với tinh thần, ý
chí mới, đưa đất nước tiếp tục phát triển lên tầm
cao mới.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Tổng Bí
thư. Kính chúc đồng chí sức khỏe, đón Xuân
mới với niềm tin mới, thắng lợi mới.
Bắc Văn
Báo Nhân Dân Xuân Giáp Ngọ 2014

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

- 17 -

Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân Giaùp Ngoï - 2014

ÑAÛNG VAØ MUØA XUAÂN DAÂN TOÄC

C

ó một sự trùng hợp ngẫu nhiên như được
đất trời và lịch sử sắp đặt sẵn là Đảng và
mùa Xuân, mùa Xuân và Đảng! Ngày thành lập
của Đảng ta cũng là ngày khởi đầu của một mùa
Xuân. Điều đó cũng đồng nghĩa với Đảng ta là
mùa Xuân dân tộc, "Là Đạo đức, là Văn minh"
như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.
Cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, cả dân tộc ta lại
hân hoan đón chào một năm mới và cùng với đó
là chào mừng một sự kiện trọng đại của lịch sử
dân tộc: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam. "Mùa Xuân ấy con chim én mới", mùa
Xuân năm 1930, ngày 3 tháng 2, cánh chim én
mới báo Xuân đã về vĩnh viễn với dân tộc Việt
Nam, với đất nước Việt Nam: Đảng cộng sản
Việt Nam ra đời. Kể từ ngày ấy đến xuân này,
xuân Giáp Ngọ 2014, Đảng ta đã 84 tuổi xuân.
Tám mươi bốn mùa xuân qua là 84 năm ròng
Đảng chiến đấu không ngừng, không mệt mỏi
cho hòa bình, độc lập, tự do và hạnh phúc, ấm
no của dân tộc. Với Đảng ta, càng tới mùa xuân
càng trẻ trung, dạn dày, càng tràn đầy sức sống.
Bởi Đảng ta là Đảng chiến đấu, dựng xây với
mục đích, lý tưởng cao cả, không ngoài mục
đích nào khác là vì hạnh phúc của dân tộc, vì
tương lai của đất nước Việt Nam. Cũng bởi
Đảng luôn gắn bó máu thịt với dân, Đảng với
dân, dân với Đảng là một "Bao nhiêu quyền lợi
đều vì dân, bao nhiêu hạnh phúc đều vì dân".
Cũng không nhớ rõ từ khi nào, nhân dân Việt
Nam vẫn gọi Đảng cộng sản Việt Nam với hai
tiếng thân thương và gần gũi tin yêu: "Đảng ta".
Cũng có lẽ trên thế giới này không có một Đảng
nào lại được nhân dân tin yêu quý mến và gọi
với tên gọi trìu mến như vậy. Chúng ta rất đỗi tự
hào bởi có một Đảng tiên phong với lý tưởng
cao đẹp, chiến đấu vì hòa bình, độc lập tự do
cho dân tộc, vì hạnh phúc ấm no của nhân dân,
vì Quốc tế cộng sản.
Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng
và dân tộc ta đã nhấn mạnh: "Đảng ta là một
Đảng phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc,
của nhân dân, của giai cấp vô sản chứ không vì
lợi ích nào khác..." Một Đảng luôn coi trọng việc
chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng khối
đại đoàn kết toàn dân để tạo nên sức mạnh vô
địch, đập tan mọi xích xiềng nô lệ của chủ nghĩa
đế quốc, thực dân, giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp. Đảng ta đã biết đặt lợi ích của
nhân dân lên trên hết, chiến đấu hy sinh vì lợi
ích của nhân dân. Mọi chủ trương, nghị quyết
của Đảng ta đều vì lợi ích của dân tộc.
Đảng ta là Đạo đức, là Văn minh bởi Đảng ta
luôn luôn giữ vững và tôn trọng nguyên tắc tập
trung dân chủ trong Đảng. Đặc biệt, Đảng ta là

một Đảng luôn luôn biết tiếp thu ý kiến của nhân
dân, không che dấu khuyết điểm, thường xuyên
phê bình và tự phê bình để tự sửa mình, nâng
cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của
Đảng.

Đảng đã cho ta một mùa Xuân bao ước vọng - Ảnh minh họa

Lấy Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí
Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho
mọi hành động của Đảng. Chưa có một Đảng
nào được các tầng lớp nhân dân tin tưởng tuyệt
đối, ủng hộ hết lòng và bảo vệ chắc chắn như
Đảng cộng sản Việt Nam. Chưa có một đảng
nào mãi mãi là đội tiên phong lãnh đạo nhân
dân đứng lên giải phóng đất nước, giải phóng
dân tộc và xây dựng đất nước giàu đẹp, xã hội
dân chủ, công bằng, văn minh như Đảng ta.
Một mùa xuân mới lại về với đất nước, với
dân tộc. Ở các cấp bộ Đảng và toàn thể đảng
viên, chúng ta càng tin tưởng và tự hào về
Đảng ta - Đảng luôn chăm lo cho lợi ích của
nhân dân và luôn biết nâng cao năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu bằng vũ khí phê bình và
tự phê bình trong Đảng. Thẳng thắn, chân tình
chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế của đồng chí mình
trên tinh thần xây dựng, không tô hồng hay bội
nhọ, hạ thấp uy tín của nhau; dũng cảm nhận
khuyết điểm, yếu kém của bản thân mình để
cùng sửa chữa, khắc phục tồn tại hoàn thiện
mình, để củng cố, chỉnh đốn xây dựng tổ chức
Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, một
lần nữa Đảng ta khẳng định "Đạo đức, Văn
minh" của mình, củng cố thêm lòng tin yêu của
toàn thể nhân dân với Đảng.
Một năm mới, một mùa Xuân mới đã về. Đảng
lại đem đến cho chúng ta trước thềm năm mới
một niềm tin mãnh liệt vào con đường mà Đảng
và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn.
Xuân Hà
Theo http://baophutho.vn/
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XUAÂN MÔÙI, TAÛN MAÏN VEÀ ÑOÅI MÔÙI
ần ba thập kỷ nay, có Xuân nào ta không
Gnói
đến hai từ Đổi mới? Có tháng nào, ngày

nào, hai từ ấy không hiện hữu trong lòng mỗi
người chúng ta?

Đại hội Đảng lần thứ VI

Đổi mới là xuyên suốt. Trong chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội. Cả trong quốc phòng, an ninh,
đối ngoại. Ở đâu có đổi mới, ở đó có tiến lên và
phát triển. Ở đâu không có đổi mới, ở đó có trì
trệ và thụt lùi.
Đổi mới là gì? Đổi mới nhằm mục tiêu gì? Đổi
mới phải làm những việc gì? Những câu hỏi đó
từng được đặt ra và từng được giải đáp.
Thế mà Xuân Giáp Ngọ này, có người muốn
“truy nguyên” hai từ đổi mới.
Một anh bạn hỏi tôi: Cậu đã tham gia Tổ biên
tập Văn kiện Đại hội VI, vậy có nhớ, trước Đại
hội VI, có văn kiện chính thức nào của Đảng đề
cập tới hai từ đổi mới?
Tôi thú thật là không nhớ rõ. Nhưng biết chắc
rằng trong Kết luận của Hội nghị Bộ Chính trị
(ngày 20-9-1986) “Về một số vấn đề thuộc quan
điểm kinh tế” có ghi: “Những kết luận của Bộ
Chính trị ở Hội nghị lần này mở ra một bước đổi
mới rất quan trọng về tư duy kinh tế của Đảng
ta”. Và “Đổi mới quản lý kinh tế theo phương
hướng nói trên là một cuộc cải cách có ý nghĩa
cách mạng này, nhất thiết phải đổi mới tư duy
kinh tế, trước hết là tư duy của các cơ quan
lãnh đạo và quản lý”.
Ngược thời gian một chút, có bài phát biểu
của Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Hội nghị lần thứ
sáu của Trung ương Đảng (Khóa V), ngày 3-71984, nhan đề là “Nắm vững quy luật, đổi mới
quản lý kinh tế”.
Bạn tôi nhắc lại: Đừng quên rằng, sau Cách
mạng Tháng Tám, Bác Hồ, trong các bài viết và
bài nói của mình, không phải một mà nhiều lần
dùng từ đổi mới. Năm 1949, trong bài “Dân
vận”, để chỉ rõ nước ta là nước dân chủ, Bác
viết: “Công việc đổi mới, xây dựng là trách
nhiệm của dân”. Năm 1964, trong Báo cáo tại
Hội nghị chính trị đặc biệt, Bác nói: “Trong 10
năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước

dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất
nước, xã hội, con người đều đổi mới”, v.v.
Rồi anh say sưa nói đến thuyết duy tân do một
số nhà yêu nước thời kỳ đầu thế kỷ 20 đề
xướng. Duy tân, theo đúng ngữ nghĩa cũng là
đổi mới. Anh nói đến Phan Bội Châu, với phong
trào Đông du, mong muốn tự mình đến tận xứ
sở hoa anh đào tìm hiểu sách duy tân của Thiên
hoàng Minh Trị. Xen lẫn những vấn đề quốc gia
đại sự, anh nói đến phong trào thơ mới, nhắc
mấy câu trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ:
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối/ Ta say
mồi đứng ngắm ánh trăng tan/ Đâu những đêm
gió thoảng bốn phương ngàn/ Ta lặng ngắm
giang sơn ta đổi mới.
Tôi cười: Anh cứ miên man như vậy, biết bao
giờ mới dứt. Nếu muốn đi vào lịch sử xa xưa,
xin hãy cùng tôi đọc lại Bình Ngô đại cáo. Đoạn
kết hào sảng như tuyên ngôn:
Xã tắc từ đây vững bền/ Giang sơn từ đây đổi
mới/ Càn khôn bỉ rồi lại thái/ Nhật nguyệt hối rồi
lại minh.
Và: Than ôi!
Một cỗ nhung y chiến thắng/ Nên công oanh
liệt nghìn năm/ Bốn phương biển cả thanh bình/
Ban chiếu duy tân khắp chốn.
Bạn tôi bình phẩm: Một tuyệt tác về Duy tân.
Ngẫm nghĩ một hồi, anh lại bảo: Thôi đừng truy
nguyên nữa. Hãy nói về Đổi mới theo tinh thần
Nghị quyết Đại hội VI đi.
Xin vâng.
Nhâm ngọ 2002, Đổi mới tròn 15 năm, tôi viết
bài Dũng sĩ tuổi trăng tròn đăng báo Nhân Dân
số Tết.
Dũng sĩ ấy thoạt đầu vẫn chỉ là một cậu bé.
Cậu bé sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt
Nam và mang tên họ Việt Nam. Thế mà cả thế
giới biết tên cậu và đầy lòng ngưỡng mộ. Cậu ra
đời năm Bính Dần (1986) với tên khai sinh là
Đổi mới.
Đổi mới là con đẻ của cách mạng Việt Nam.
Cậu bé ra đời không phải trong đất bằng, biển
lặng mà trong sóng cả, gió to. Chỉ có điều là sự
ra đời ấy thật đúng lúc và lại do tay một bà đỡ
dạn dày kinh nghiệm – Đại hội lần thứ VI của
Đảng Cộng sản Việt Nam. Đất nước đã chọn
đặt cho cậu một cái tên thật xứng đáng, một cái
tên vừa cao sang vừa dung dị. Không phải Cải
Tổ, Cải Cách mà là Đổi Mới.
Năm 1986, khủng hoảng kinh tế - xã hội ở
nước ta đang lồng lên như một con ngựa bất
kham. Năm biểu hiện nghiêm trọng nhất: sản
xuất trì trệ, thất nghiệp gia tăng, lưu thông phân
phối rối loạn, lạm phát phi mã, đời sống nhân
dân ngày càng khó khăn.
“Cậu bé” Đổi Mới vừa ra đời đã lập tức lên
yên ra trận. Trận chiến chống khủng hoảng kéo
dài suốt bốn năm liền. Năm Canh Ngọ (1990),

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

Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân Giaùp Ngoï - 2014

năm cuối cùng của Kế hoạch 5 năm 1986 –
1990, khủng hoảng chưa ra khỏi nhưng đã
được ngăn chặn và đẩy lùi một bước. Đổi mới
đã giành được những thành tựu bước đầu quan
trọng. Có cơ sở để Đại hội VII (1991) đề ra
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá
độ lên chủ nghĩa xã hội.
Bính Tý 1996, Đại hội VIII của Đảng (tháng 71996) dõng dạc tuyên bố: Nước ta đã ra khỏi
khủng hoảng kinh tế - xã hội. Nhiệm vụ đề ra
cho chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ là
chuẩn bị tiêu đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản
hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới,
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
Tân Tỵ 2001, năm mở đầu thế kỷ 21, với tầm
nhìn thế kỷ, Đại hội IX của Đảng đề ra mục tiêu
phấn đấu đến năm 2010, đưa nước ta ra khỏi
tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến
năm 2020, cơ bản trở thành một nước công
nghiệp theo hướng hiện đại.
Tròn tuổi 15, Dũng sĩ Đổi Mới đã làm nên
nghiệp lớn. Không hiểu sao tôi nghĩ đến huyền
thoại Thánh Gióng với hai câu thơ bất hủ của thi
hào Cao Bá Quát:
Phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn/ Đằng vân do
hận cửu thiên đê
Có nghĩa là:
Đánh giặc tiếc rằng ba tuổi đã muộn/ Bay lên
trời còn hận chín tầng là thấp.
Bính Tuất 2006, Dũng sĩ tròn 20 tuổi. Tổng kết
20 năm đổi mới, Đại hội X của Đảng khẳng định:
Những thành tựu đạt được trong hai mươi năm
qua là to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Bộ mặt của
đất nước có sự thay đổi cơ bản và toàn diện.
Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất
nhiều…
Với chủ trương tích cực, chủ động hội nhập
quốc tế, cả nước hướng tới gia nhập WTO, sẵn
sàng đưa con tàu Việt Nam ra biển khơi.
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Tân Mão 2011, nhìn lại thập niên đầu thế kỷ,
Đại hội XI của Đảng đánh giá rằng nước ta đã
ra khỏi tình trạng kém phát triển và bước vào
hàng ngũ các nước đang phát triển có mức thu
nhập trung bình, nhưng còn là trung bình thấp.
Mười năm 2011-2020 phải là mười năm phấn
đấu thực hiện cho được mục tiêu đưa nước ta
cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo
hướng hiện đại.
Ba năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI là
ba năm thử thách cam go. Trên mặt trận kinh tế,
lại diễn ra một trận chiến mới, rất quyết liệt
nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,
bảo đảm an sinh xã hội và duy trì mức tăng
trưởng hợp lý. Thành tựu đạt được là đáng
khích lệ nhưng vẫn còn xa so với mục tiêu.
Giáp Ngọ năm nay phải mở ra cánh cửa để
hai năm 2014-2015 thực hiện tốt hơn những
nhiệm vụ còn lại của kế hoạch 5 năm 20112015, đồng thời tiến hành tổng kết 30 năm đổi
mới. Để rồi tiến lên mạnh mẽ hơn trong kế
hoạch 5 năm 2016-2020.

Đổi mới là con đẻ của cách mạng Việt Nam.
Cậu bé ra đời không phải trong đất bằng,
biển lặng mà là trong sóng cả, gió to.

Thực tiễn cho thấy đổi mới là quá trình cách
mạng, quá trình chinh phục từng mục tiêu, từng
cột mốc.
Cột mốc 2020 đang hối thúc những bước
chân đi lên của chàng dũng sĩ.
Hà Đăng
Báo Nhân Dân Xuân Giáp Ngọ 2014

__________________________________

XUAÂN HAØNH ÑOÄNG
uý Tỵ 2013 đi qua để lại một năm nhiều dấu
Qấn:
Mặc những tác động không thuận của

tình hình thế giới và khu vực, bất chấp những
diễn biến phức tạp của thiên tai, nhờ phát huy
nội lực và quyết liệt đổi mới trong lãnh đạo, điều
hành, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã
vượt qua tất cả. Chính trị, kinh tế - xã hội nước
ta tiếp tục ổn định và có chuyển biến tích cực.
An ninh – quốc phòng được giữ vững. Hiến
pháp sửa đổi tiếp tục hiến định vai trò lãnh đạo
của Đảng với Nhà nước và xã hội, tạo cơ sở
pháp lý thuận lợi tập trung các nguồn lực để đẩy
mạnh công cuộc CNH, HĐH đất nước. Giáo dục
– đào tạo đã chọn ra giải pháp khả thi để cải
cách toàn diện. Vệ tinh siêu nhỏ phóng lên vũ

trụ cùng với việc tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” lần
thứ 9 mở ra cơ hội vàng cho khoa học – công
nghệ nước nhà vươn ra thế giới. Sự biểu lộ xúc
động của lòng dân với Đại tướng Võ Nguyên
Giáp thêm một lần tỏ rõ niềm tin của toàn dân
vào lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ… Việt Nam
tự hào và tự tin với cương vị thành viên Hội
đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc. Cùng cả
nước, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ
động, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đổi
mới, gặt hái thành công qua triển khai toàn diện
nhiệm vụ thường xuyên và trong những tìm tòi
thể nghiệm, tạo cơ sở vững vàng cho thực hiện
thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm nặng nề
nhưng vẻ vang trong năm mới.
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Giáp Ngọ 2014 đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân một quyết tâm chính trị cao, tận dụng
thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện
đồng bộ các giải pháp, các đột phá chiến lược
để tăng tính ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô,
giữ vững an ninh – quốc phòng, bảo đảm an
sinh, phúc lợi và trật tự an toàn xã hội, đẩy
mạnh cải cách hành chính và phòng, chống
tham nhũng, mở rộng, nâng cao hiệu quả công
tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.
Giáp Ngọ 2014 đòi hỏi thực hiện quyết liệt,
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp giải quyết các
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, thực hành
dân chủ trong Đảng và trong hệ thống chính trị,
thực sự lấy hiệu quả công tác và sự tín nhiệm
của nhân dân làm thước đo chủ yếu cho chất
lượng của tổ chức đảng và phẩm chất cán bộ,
đảng viên. Cần sớm xây dựng và ban hành

“Quy chế bầu cử trong Đảng” mới, tích cực
chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tổ chức, cán
bộ vững mạnh, đủ bản lĩnh, năng lực, phẩm
chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn
mới.
Đất trời vào Xuân. Đất nước bước sang năm
mới với vận hội và thời cơ mới. Toàn dân tộc tự
tin, hứng khởi cưỡi NGỰA VÀNG đạp chông
gai, vượt khó khăn, thách thức; kết hoa Dân
chủ, nối vòng tay Đoàn kết, nhân lên sức mạnh
nội sinh, thắp sáng ngời ý chí quyết tâm hành
động vì dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ,
công bằng, văn minh, vươn lên đỉnh cao của
độc lập, tự do, hạnh phúc. Non sông gấm vóc
Việt Nam đang tạo ra sức xuân để mạnh bước
trên đường xuân rộng mở.
Xây dựng Đảng.- 2014.- Số 1.- Tr.4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NAÊM MÔÙI, PHAÁN ÑAÁU ÑAÏT MÖÙC TAÊNG TRÖÔÛNG CAO HÔN

L

TS: Trước thềm năm mới Giáp Ngọ 2014,
Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng bạn
đọc nội dung cuộc phỏng vấn đồng chí Bí thư
Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tí.
Nhìn lại 3 năm, xin đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
đánh giá khái quát kết quả triển khai thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII?
3 năm qua, trong với cảnh không ít khó
khăn, thách thức; Đảng bộ và nhân dân tỉnh
nhà đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
đạt kết quả quan trọng và tương đối toàn
diện; tình hình các mặt của tỉnh tiếp tục ổn
định và có những chuyển biến theo hướng
tích cực. Kết quả nổi rõ là:
1. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình
quân đạt 8,9%/năm. Sản xuất công nghiệp
căn bản được duy trì, có thêm một số sản
phẩm mới như: điện gió, đồ gỗ nội thất, giấy
tự dính, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ
phục vụ du lịch… Hoạt động dịch vụ - du lịch
tiếp tục phát triển; bình quân mỗi năm số
lượng du khách quay trở lại ngày càng cao
hơn, thời gian lưu trú dài hơn và mức tiêu
dùng nhiều hơn. Rõ nhất là kinh tế nông
nghiệp được đẩy mạnh khá toàn diện theo
hướng tích cực; đặc biệt diện tích cây thanh
long tăng nhanh, cây cao su, bắp lai… phát
triển khá và là những loại cây trồng mang lại
hiệu quả cao; cơ giới hóa trong nông nghiệp
được đẩy mạnh; công tác quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng được tăng cường; bộ mặt
nông thôn ngày càng khởi sắc; mô hình khai
thác hải sản xa bờ bảo vệ chủ quyền biển,
đảo bước đầu phát huy hiệu quả. Hàng năm

thu ngân sách đều vượt chỉ tiêu đề ra, bình
quân mỗi năm tăng thu 13,5%.
2. Hoạt động văn hóa – xã hội có những
chuyển biến tiến bộ. Quy mô giáo dục tiếp tục
tăng lên, chất lượng giáo dục toàn diện căn
bản được giữ vững. Chất lượng chăm sóc
sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên.
Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện
khá tốt; bình quân mỗi năm giải quyết việc
làm cho gần 24.000 lao động; các phong trào
“Đền ơn, đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”
được thường xuyên đẩy mạnh, hộ nghèo
giảm bình quân 1,51%/năm. Đã cơ bản hoàn
thành mục tiêu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ
gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo.
Đời sống nhân dân các vùng, kể cả vùng
đồng bào dân tộc thiểu số nhìn chung ổn định,
một bộ phận có cải thiện. Thu nhập bình quân
đầu người tăng 45,1% so với năm 2010.
3. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn căn bản được giữ vững.
4. Hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh
không ngừng được củng cố, xây dựng và
nâng dần chất lượng, hiệu quả hoạt động.
Công tác quản lý nhà nước trên các mặt nhìn
chung có tiến bộ. Nội dung, biện pháp công
tác dân vận tiếp tục được đổi mới, khối đại
đoàn kết toàn dân được cũng cố và phát huy.
Công tác xây dựng Đảng từng bước đi vào
chiều sâu; đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây
dựng Đảng hiện nay” được triển khai khá
nghiêm túc gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh” và đấu tranh phòng, chống tham
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nhũng, lãng phí tạo được chuyển biến bước
đầu.
Tuy nhiên, tình hình các mặt của tỉnh tồn tại
một số hạn chế, yếu kém. Đáng chú ý là: Kinh
tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm
năng và lợi thế có được, có mặt thiếu vững
chắc; công nghiệp phát triển chậm, sức cạnh
tranh của phần lớn doanh nghiệp và sản
phẩm lợi thế, chủ lực của tỉnh còn yếu. Hệ
thống kết cấu hạ tầng còn nhiều bất cập; khó
khăn nhất hiện nay là thủy lợi, giao thông,
nhất là giao thông đối ngoại. Chất lượng giáo
dục, y tế chưa đồng đều giữa các vùng trong
tỉnh. Chất lượng nguồn nhân lực nhìn chung
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Đời sống
một bộ phận nhân dân lao động, gia đình
chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng
bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn; giảm
nghèo, thoát nghèo chưa bền vững. An ninh
trật tự có nơi, có lúc diễn biến phức tạp; tai
nạn giao thông giảm chưa căn bản. Sự
chuyển biến qua kiểm điểm theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
chưa đều trong toàn Đảng bộ. Năng lực lãnh
đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ
sở Đảng và một bộ phận đội ngũ đảng viên
chưa phát huy đúng mức. Hiệu lực và hiệu
quả quản lý nhà nước trên một số mặt còn
hạn chế. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn
thể chính trị - xã hội không ít nơi còn lúng
túng, hiệu quả thấp.
Xin đồng chí cho biết mục tiêu của Đảng
bộ và nhân dân Bình Thuận trong 2 năm
còn lại (2014-2015)?
2 năm còn lại của nhiệm kỳ, trên cơ sở phát
huy lợi thế, tiềm năng và những kết quả đạt
được, nỗ lực khắc phục mọi trở ngại, khó
khăn, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà phấn đấu
triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất các
mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra đến năm 2015, tạo
đà thúc đẩy bền vững hơn ở những năm tiếp
theo. Riêng năm 2014, góp phần cùng cả
nước tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm
soát lạm phát; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh; phấn đấu đạt mức tăng trưởng
cao hơn năm 2013; bảo đảm an sinh xã hội
và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân
dân; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an
toàn xã hội; tiếp tục nâng cao hiệu lực và hiệu
quả hoạt động của hệ thống chính trị trong
tỉnh.
Qua kết quả làm việc với Bộ Chính trị,
đồng chí có thể cho bạn đọc biết đôi nét về
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định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
Bình Thuận đến năm 2020?
Bình Thuận là tỉnh có vị trí địa chính trị, địa
kinh tế, quốc phòng – an ninh quan trọng, ra
sức khai thác tối đa và có hiệu quả tiềm năng,
lợi thế để tỉnh phát triển nhanh, mạnh và bền
vững đồng thời tạo sức lan tỏa nhằm thu hút
và khai thác tiềm năng, thế mạnh của các tỉnh
trong khu vực Đông Nam bộ, Tây nguyên và
Nam Trung bộ. Phấn đấu đến năm 2020, cơ
bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo
hướng hiện đại, có cơ cấu kinh tế phù hợp:
Công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp với 3
trung tâm: Trung tâm năng lượng, Trung tâm
chế biến quặng sa khoáng titan, Trung tâm du
lịch – thể thao biển mang tầm quốc gia; có kết
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tương
đối đồng bộ liên thông với khu vực và cả
nước; môi trường được bảo vệ tốt; an sinh xã
hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh
không ngừng được tăng cường; tổ chức Đảng
và hệ thống chính trị vững mạnh.
Để thực hiện mục tiêu trên, xin đồng chí
cho biết đâu là những khâu đột phá?
Thứ nhất, phải tạo ra cho được một môi
trường thực sự thông thoáng, thuận lợi để kêu
gọi, khuyến khích các thành phần kinh tế, các
tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham
gia đầu tư phát triển; tập trung khai thác có
hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương.
Thứ hai, hết sức chú trọng đào tạo, không
ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,
chú ý nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa –
hiện đại hóa và nhu cầu xã hội đi đôi với
khuyến khích ứng dụng mạnh mẽ những
thành tựu khoa học công nghệ trong mọi lĩnh
vực của đời sống xã hội.
Thứ ba, bằng nhiều giải pháp tích cực,
nhiều hình thức đầu tư linh hoạt, huy động
nhiều nguồn vốn đẩy mạnh đầu tư xây dựng
và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, trước
hết là thủy lợi, hạ tầng giao thông, điện…
Quá trình thực hiện 3 khâu đột phá nói trên,
công tác xây dựng Đảng phải được đặt lên
hàng đầu, trong đó cần hết sức coi trọng xây
dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, có năng
lực, thực sự có tâm huyết, năng động, sáng
tạo, hết lòng vì quê hương và đất nước, vì
nhân dân.
Xin cảm ơn đồng chí. Chúc đồng chí
cùng gia đình một năm mới sức khỏe và
hạnh phúc!
Khôi Nguyên
Báo Bình Thuận Xuân Giáp Ngọ 2014
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III. THÀNH TỰU CHÍNH TRN – XÃ HỘI – KINH TẾ NĂM 2013

10 SÖÏ KIEÄN THEÁ GIÔÙI NAÊM 2013
1. Siêu bão Haiyan tấn công Philippines

thẳng. Hàn Quốc lập tức tuyên bố cũng sửa lại
vùng nhận diện phòng không của mình. Nhật Bản,
Mỹ tuyên bố không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc,
cùng Hàn Quốc điều phi cơ vào khu vực này mà
không thông báo cho Trung Quốc. Giới quan sát lo
ngại, Trung Quốc sẽ toan tính lập vùng phòng
không ở các khu vực khác như biển Đông và biển
Hoàng Hải, sau khi làm điều tương tự ở biển Hoa
Đông.
3. Khủng hoảng hạt nhân và thanh trừng ở
Triều Tiên

Xác người chết nằm la liệt trên đường phố Tacloban

Sáng sớm ngày 8.11, bão nhiệt đới Haiyan được xem là một trong những cơn bão lớn nhất từ
trước đến nay - càn quét miền Trung Philippines
với sức gió lên đến 310km/h. Trận siêu bão mang
theo sức hủy diệt khủng khiếp tới những khu vực
từng đẹp như tranh trước đây của Philippines.
Tacloban - thủ phủ nhộn nhịp của tỉnh Leyte - gần
như bị san phẳng. Đến giữa tháng 12.2013, hơn
6.000 người được xác nhận đã thiệt mạng và hơn
1.700 người mất tích trong bão Haiyan. LHQ kêu
gọi thế giới chung tay cứu trợ 300 triệu USD cho
Philippines. Theo ước tính, công tác tái thiết và
khắc phục hậu quả sau siêu bão Haiyan sẽ mất tới
5 năm; nhưng những ám ảnh về thiên tai, về tần
suất và cường độ của các sự kiện thời tiết cực
đoan cũng như những mất mát sau bão không gì
có thể dễ xóa nhòa.
2. Trung Quốc lập vùng nhận diện phòng
không

Máy bay Trung Quốc tuần tra trong vùng phòng không mà nước
này lập ra hôm 23.11.

Tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên gay gắt sau
khi Trung Quốc ngày 23.11 đơn phương tuyên bố
Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) chồng lấn với
các vùng lãnh hải mà Nhật Bản và Hàn Quốc cũng
tuyên bố chủ quyền. Việc Trung Quốc lập ADIZ là
một bước đi khá bất ngờ, làm tình hình an ninh ở
Đông Bắc Á những ngày cuối năm thực sự căng

Triều Tiên thử hạt nhân lần 3, gây chấn động thế giới .

Ngày 12.3.2013, Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm
hạt nhân lần thứ ba thành công, hành động được
xem là thách thức cộng đồng quốc tế. Vụ thử tạo
ra sức công phá tương đương 6.000-7.000 tấn
thuốc nổ, có sức hủy diệt lớn hơn rất nhiều so với
2 vụ thử năm 2006 và 2009. Sau khi Hội đồng Bảo
an LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt Triều
Tiên ngày 7.3, tình hình trên bán đảo Triều Tiên
sục sôi như thùng thuốc súng, chỉ cần một đốm
lửa nhỏ cũng có thể gây bùng nổ khó đoán định.
Triều Tiên tuyên bố hủy bỏ Hiệp định đình chiến
với Hàn Quốc và cắt đứt đường dây nóng quân
sự. Thái độ kiên quyết của Triều Tiên cộng với thái
độ cứng rắn của Hàn Quốc "sẵn sàng đáp trả lập
tức nếu bị tấn công" khiến dư luận không khỏi lo
ngại bán đảo Triều Tiên cận kề ''miệng hố chiến
tranh''. Một cuộc chiến nếu xảy ra hiển nhiên là
không có lợi cho cả đôi bên cũng như khu vực và
thế giới. May mắn, điều thế giới lo ngại đã không
xảy ra.
Triều Tiên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý
của thế giới trong những ngày cuối năm 2013, khi
nhà lãnh đạo Kim Jong-un ban hành lệnh xử tử
chú dượng Jang Song-thaek - người được cho là
nhân vật quyền lực thứ hai ở Triều Tiên - với tội
danh "gây bè kết phái, phản đảng, phản cách
mạng". Những phụ tá của ông này cũng không
tránh khỏi án tử hình, trong khi hàng trăm người
thân của Jang Song-thaek nơm nớp lo sợ bị thanh
trừng.
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Syria sẽ bùng phát thành cuộc chiến khu vực, đẩy
Trung Đông vào "chảo lửa" khủng khiếp với những
hiểm họa chưa thể hình dung nổi. Tuy nhiên, nguy
cơ "Thế chiến ba" đã được tháo ngòi nổ vào
những phút cuối cùng khi Nga - đồng minh của
Syria - đề xuất thỏa thuận đặt kho vũ khí hóa học
của Syria dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế
để đổi lấy việc Syria không bị tấn công.
6. Bất ổn chính trị tại Thái Lan, Campuchia

Edward Snowden tiết lộ vụ bê bối nghe lén của Mỹ.

Năm 2013 chứng kiến cơn bão ngoại giao quốc
tế vì vụ bê bối nghe lén mà Cơ quan An ninh quốc
gia (NSA) Mỹ bị tố giác là chủ mưu. Những tiết lộ
của cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden
về hoạt động nghe lén và theo dõi hàng trăm triệu
cuộc điện thoại và thư điện tử của nhiều người,
trong đó có tới 35 lãnh đạo nước ngoài, kể cả lãnh
đạo các nước đồng minh, khiến Chính phủ Mỹ bị
thế giới và cả dư luận Mỹ chỉ trích. Trong khi đó,
Mỹ đưa ra nhiều lý do để "bao biện" cho việc nghe
lén, nói rằng hành động đó giúp họ "phá vỡ hàng
chục âm mưu khủng bố" từ khi mới được lên kế
hoạch ban đầu. Ngày 26.11, Ủy ban Nhân quyền
thuộc Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết
"Quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số" dưới sự
thúc ép của Đức và Brazil - hai nước có lãnh đạo
bị Mỹ theo dõi. Tuy nhiên, rõ ràng vụ rò rỉ tin tình
báo đã đặt ra những thách thức lớn trong quan hệ
giữa Mỹ với các đồng minh.
5. "Chảo lửa" Syria

Làn sóng biểu tình dâng cao ở Bangkok

Giai đoạn tương đối bình lặng trong chính
trường Thái Lan 2 năm qua đã tan vỡ, khi trong
những ngày từ tháng 10 đến nay hàng loạt các
cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính phủ nổ ra
liên tiếp, mà nguyên nhân xuất phát từ việc chính
phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra tìm cách
thông qua dự luật ân xá gây tranh cãi, được cho là
mở đường để cựu Thủ tướng Thaksin trở về
nước. Sức ép của người biểu tình buộc Thủ tướng
Yingluck phải tuyên bố giải tán hạ viện và mở
đường cho một cuộc bầu cử sớm vào ngày
2.2.2014.
* Đối với Campuchia, cuộc tổng tuyển cử ngày
28.7.2013 đã đem lại chiến thắng cho Thủ tướng
Hun Sen và Đảng Nhân dân Campuchia. Tuy
nhiên, Đảng Cứu nguy dân tộc (CNRP) đối lập
không chấp nhận kết quả này, cho rằng có gian
lận trong việc kiểm phiếu và đòi bầu cử lại, bất
chấp các cơ quan giám sát độc lập quốc tế khẳng
định không hề có sự gian lận. Liên tục trong những
ngày cuối năm, hàng chục nghìn người ủng hộ
CNRP biểu tình và kêu gọi Thủ tướng Hun Sen từ
chức. Tuy nhiên, ông Hun Sen bác bỏ mọi yêu
sách và khẳng định Chính phủ Campuchia là chính
phủ hợp hiến, không ai - kể cả Thủ tướng hay
Thân nhân những người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng vũ
Quốc vương - có quyền giải tán cơ quan lập pháp.
khí hoá học ở ngoại ô Damascus.
Một dấu hiệu khả quan cho thấy tình hình bất ổn
Sau 29 tháng nội chiến kéo dài ở Syria, ngày
có dấu hiệu được tháo gỡ khi lãnh đạo CNRP
21.8.2013 xuất hiện những báo cáo cho thấy có
ngày 28.12 bày tỏ mong muốn trở lại bàn đàm
dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học trong cuộc tấn
phán với đảng cầm quyền trong những ngày đầu
công ở ngoại ô thủ đô Damascus. Hình ảnh về thi
tiên của năm mới 2014.
thể những phụ nữ, trẻ em nằm co quắp, sùi bọt
7. Năm ra đi của nhiều lãnh đạo thế giới
mép đã gây nên làn sóng phẫn nộ chưa từng có
Ngày 5.12, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson
của cộng đồng quốc tế. Đây được xem là cuộc tấn
công đơn lẻ tồi tệ nhất của thế kỷ 21, làm chết ít Mandela - biểu tượng huyền thoại của phong trào
nhất 1.400 người và làm gia tăng sự hoảng loạn đấu tranh chống phân biệt chủng tộc - đã qua đời
về việc kho vũ khí hóa học Syria - lớn nhất Trung ở tuổi 95 sau một thời gian dài điều trị căn bệnh
Đông - có thể được sử dụng trong cuộc nội chiến. viêm phổi. Nelson Mandela trải qua 67 năm đấu
Tổng thống Mỹ B.Obama - người trước đây nói tranh không mệt mỏi vì sự nghiệp của hòa bình,
rằng việc Syria sử dụng vũ khí hóa học là bước nhân đạo, công bằng xã hội và hòa giải dân tộc.
Năm 2013 cũng chứng kiến sự ra đi của Tổng
qua "lằn ranh đỏ" - tuyên bố sẽ yêu cầu quốc hội
cho phép tấn công Syria. Dư luận lo sợ cuộc chiến thống Venezuela Hugo Chavez vào ngày 5.3, sau
một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.
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Ông Chavez qua đời ở tuổi 58, chỉ 5 tháng sau khi
tái đắc cử. Ông được người dân trong nước tôn
kính vì đường lối tự chủ và các chính sách nhà ở,
sức khỏe và giáo dục hợp ý dân.

Ngày 13.3, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio (76 tuổi, người
Argentina) trở thành Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo,
lấy tông hiệu là Francis I.

Nelson Mandela ra đi ở tuổi 95

"Bà đầm thép" nước Anh Margaret Thatcher rời
bỏ trần thế vào ngày 8.4 ở tuổi 87, sau một cơn
đột quỵ. Cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ là nữ thủ
tướng duy nhất trong lịch sử Anh và là người nắm
giữ vị trí này lâu nhất trong thế kỷ 20 - từ năm
1979 tới năm 1990.
8. Trung Quốc mạnh tay với tham nhũng

Đức cha Joseph Ratzinger - tức Giáo hoàng
Benedict XVI - đột ngột quyết định thoái vị từ ngày
28.2 sau 8 năm tại vị. Ông là người đầu tiên của
Nhà thờ Thiên chúa giáo từ chức kể từ thời Trung
cổ. Ngày 13.3, Đức Hồng y Jorge Mario Bergoglio
(76 tuổi, người Argentina) trở thành Giáo hoàng
thứ 266 của Giáo hội Công giáo có lịch sử hơn
2.000 năm, lấy tông hiệu là Francis I.
Ông là giáo hoàng đầu tiên không phải người
Châu Âu trong vòng 1.300 năm qua. Ông được
Tạp chí Time của Mỹ bình chọn là ''Nhân vật của
năm 2013'', bởi "trong 9 tháng tại nhiệm, Giáo
hoàng đã đặt mình ở giữa những vấn đề trung tâm
của thời đại như giàu có và nghèo đói, công bằng
và công lý, toàn cầu hóa...".
10. Lần đầu tiên sau 17 năm, Chính phủ Mỹ
đóng cửa 2 tuần

Bạc Hy Lai trong phiên xét xử.

Trái với dự đoán của giới phân tích về mức án
nhẹ từ 10-15 năm tù, tòa án Tế Nam tuyên án tù
chung thân với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh
Bạc Hy Lai vào ngày 22.9, tịch biên mọi tài sản và
cấm ông này hoạt động chính trị trong suốt phần
đời còn lại. Ông Bạc bị tuyên có tội ở cả 3 cáo
trạng: Tham nhũng, biển thủ và lạm dụng quyền
lực. Vụ xét xử ông Bạc là một phần trong quyết
tâm đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng của
Trung Quốc, đặc biệt sau cuộc chuyển giao thế hệ
lãnh đạo. Giới chức nước này cam kết không có
sự khoan dung cho bất cứ trường hợp nào vi
phạm kỷ luật, diệt trừ cả "hổ" và "ruồi" tham nhũng,
không phân biệt quan chức cấp cao hay cấp thấp.
Quan chức cấp bộ của 16 tỉnh, thành đã được đưa
vào diện điều tra - một điều hiếm thấy từ trước đến
nay tại Trung Quốc. Viện Nghiên cứu xã hội Trung
Quốc ngày 27.12 cho biết trong năm 2013, Trung
Quốc đã giải quyết 102.000 vụ tham nhũng với
108.000 quan chức bị xét xử. Trường hợp bị xử lý
gần đây nhất là cựu Thứ trưởng Bộ Công an Lý
Đông Sinh.
9. Giáo hoàng Benedict XVI từ chức, Vatican
bầu tân Giáo hoàng Francis

Chính phủ Mỹ buộc phải đóng cửa một phần vào tháng 10.2013.

Ngân sách cho chính phủ, trần nợ công và
chương trình chăm sóc y tế ObamaCare là tâm
điểm tranh cãi giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng
hòa, dẫn đến việc Chính phủ Mỹ phải ngừng hoạt
động từ ngày 1 đến 16.10. Khoảng 800.000 công
chức phải nghỉ việc, gây thiệt hại kinh tế cho Mỹ
lên tới 24 tỉ USD. Mỹ thoát hiểm vào phút chót khi
tới cuối ngày thứ 16, quốc hội thông qua dự luật
cho cho phép mở cửa lại chính phủ và nâng trần
nợ công 16,7 nghìn tỉ USD, để tránh cho nước này
khỏi thảm họa vỡ nợ. Ngày 10.12, Quốc hội Mỹ
thông qua một thỏa thuận ngân sách cho hai năm
tới nhằm tránh lặp lại tình trạng chính phủ phải
ngừng hoạt động. Thỏa thuận cho phép nâng trần
ngân sách Chính phủ Mỹ thêm 1.000 tỉ USD cho
hai năm tiếp theo.
Vân Anh
Lao động.- 2013.- Số 303
(ngày 30 tháng 12).- Tr.6
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VIEÄT NAM 10 SÖÏ KIEÄN NOÃI BAÄT NAÊM 2013

N

ăm 2013 khép lại với nhiều sự kiện trọng đại
của đất nước. Tiền Phong bình chọn 10 sự
kiện nổi bật năm 2013
1. Quốc hội có nhiều quyết định quan trọng.

ba, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt
Nam, đã về cõi vĩnh hằng ở tuổi 103, để lại trong
lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế niềm
tiếc thương vô hạn. Tên tuổi, sự nghiệp, nhân
cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng in
đậm trong lòng dân, mãi mãi lưu danh trong lịch
sử dân tộc.
3. Tiếp tục đổi mới toàn diện, đưa đất nước
phát triển bền vững.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua bản dự thảo sửa đổi Hiến
pháp năm 1992.

Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông
bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật
Đất đai sửa đổi và nhiều luật quan trọng khác;
quyết định nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong chặng
đường còn lại của Kế hoạch 5 năm (2011-2015);
tăng cường giám sát tối cao qua việc lần đầu tiên
tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức
vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Các sự kiện
này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát
triển của đất nước, đáp ứng mong đợi của cử tri
và đồng bào cả nước.
Trước đó, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII lần
đầu tiên tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 49 chức
danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn. Dù vẫn có ý
kiến khác nhau về việc ba mức phiếu tín nhiệm, tín
nhiệm thấp và tín nhiệm cao hay chỉ là tín nhiệm
và bất tín nhiệm, việc lấy phiếu tín nhiệm được
đánh giá là thành công và có sức răn đe, cảnh
tỉnh.
2. Vĩnh biệt vị Đại tướng của nhân dân.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Trung ương Đảng quyết định nhiều chủ trương
quan trọng Hội nghị lần thứ 7 và lần thứ 8 Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã quyết
định nhiều chủ trương, quyết sách lớn với việc ban
hành những Nghị quyết quan trọng về tăng cường
và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
dân vận; về chủ động ứng phó với biến đổi khí
hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi
trường; về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và
đào tạo; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình
hình mới, nhằm thực hiện thành công Nghị quyết
Đại hội XI của Đảng, tiếp tục đổi mới toàn diện,
đưa đất nước phát triển bền vững.
4. Việt Nam đạt nhiều thành công lớn trên
lĩnh vực đối ngoại.

Đồng bào cả nước tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Việt Nam lần đầu trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ năm 2013.

Ngày 4/10/2013, đồng bào cả nước và bạn bè
quốc tế tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp,
người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
người chiến sỹ cách mạng kiên trung, vị tướng tài

Năm 2013 lần đầu trúng cử Hội đồng Nhân
quyền LHQ năm 2013, Việt Nam đạt nhiều thành
công trên lĩnh vực đối ngoại, lần đầu tiên được
bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với
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số phiếu cao nhất trong số các ứng cử viên; chủ
động, tích cực tham gia nhiều cơ chế hợp tác quan
trọng của khu vực và toàn cầu; thiết lập quan hệ
đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với nhiều
nước... góp phần giữ vững môi trường hòa bình,
ổn định.
Vị thế quốc tế của Việt Nam càng ngày càng tốt
lên. Chúng ta ngày càng tham gia sâu hơn vào các
vấn đề lớn của thế giới, tiếng nói Việt Nam đã
được cộng đồng quốc tế lắng nghe và trân trọng
hơn.
Ngoại giao nhân dân trong năm cũng có nhiều
thành tựu quan trọng, trong đó có những hoạt
động lớn do Đoàn thanh niên tổ chức như Giao
lưu Thanh niên hữu nghị Việt - Trung lần thứ 2
và Festival Thanh niên, Sinh viên thế giới lần thứ
18.
5. Nghiêm trị tham nhũng. Bước chuyển
mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tham
nhũng.
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Sau hàng loạt vụ bê bối như nhân bản kết quả
xét nghiệm huyết học tại Bệnh viện đa khoa Hoài
Đức (Hà Nội), sản phụ, trẻ sơ sinh tử vong tại
bệnh viện sau khi tiêm vắcxin, dư luận cả nước lại
bàng hoàng trước tin bác sĩ thẩm mỹ viện Cát
Tường ném xác bệnh nhân xuống sông để phi
tang. Bộ trưởng Y tế phải lên tiếng mong nhân dân
“hãy nhìn khoan dung và toàn diện hơn” đối với
ngành y.
7. Nền kinh tế tiếp tục khó khăn.

Năm tiền đề giúp nền kinh tế tăng trưởng trở lại trong năm 2014.

Xử vụ án tham nhũng Dương Trí Dũng

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã có
bước chuyển mạnh mẽ với sự đồng thuận, quyết
tâm cao của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Bộ máy các cơ quan phòng chống tham nhũng
được kiện toàn từ Trung ương tới địa phương;
công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.
Nhiều vụ tham nhũng lớn, phức tạp, dư luận đặc
biệt quan tâm liên quan đến Vinalines, Vifon, ALC
II thuộc Agribank..., được đưa ra xét xử nghiêm
minh. Đã có bốn án tử hình được tuyên cho các bị
can Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc...
6. Bê bối của ngành y.

Nhưng xuất hiện một số dấu hiệu tích cực. GDP
tăng trưởng chậm, ngân sách hụt thu khiến Quốc
hội phải thông qua đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu
thu chi, trong đó nâng trần bội chi lên 5,3% GDP.
Tuy vậy, nhờ việc kiềm chế lạm phát ở mức
6,04%, nhập siêu thấp, cán cân thanh toán thặng
dư, tỷ giá ổn định. Nhiều lĩnh vực như dệt may,
thủy hải sản, tăng trưởng tạo nên kim ngạch xuất
khẩu đạt trên 20 tỷ USD... nên đây có thể là tiền
đề giúp nền kinh tế tăng trưởng trở lại trong năm
2014.
8. Biến đổi khí hậu tác động lớn tới Việt Nam.

Tuyết rơi dày đặc tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chị Hoàng Thị Nguyệt tố cáo Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội)
nhân bản xét nghiệm.

Năm 2013, Việt Nam đã hứng chịu bão lũ, áp
thấp nhiệt đới nhiều và mạnh nhất trong suốt 50
năm qua. Chúng ta liên tiếp hứng chịu siêu bão
Wutip, Nari rồi đến Haiyan với sức hủy diệt kinh
khủng nhất từ trước tới nay làm hàng chục người
chết, thiệt hại hơn 11.000 tỷ đồng, nhiều tỉnh miền
Trung lại chìm trong trận lũ lịch sử. Giữa tháng 12
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tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai đã xuất
hiện tuyết phủ dày đặc.
9. Năm có nhiều vụ án chấn động.

SH, thảm sát 5 phu trầm ở Quảng Bình, Quảng Trị,
mang quan tài diễu phố ở Vĩnh Phúc, vụ thắng
kiện 55 triệu đô của Việt kiều đánh bạc…
10. Văn hóa thể thao:

VKS trao quyết định đình chỉ thi hành án cho ông Nguyễn Thanh Chấn.

U19 - Niềm hy vọng của bóng đá Việt Nam.

Đầu tháng 11, ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc
Giang) được Viện KSND Tối cao tạm đình chỉ thi
hành án chung thân, và TAND Tối cao hủy bản án
sau 10 năm ngồi tù. Trong suốt 10 năm qua, ông
Chấn và gia đình đã không ngừng đi kêu oan,
đồng thời đã trực tiếp truy tìm hung thủ giết người
thực sự. Cuối cùng nỗ lực của ông Chấn và gia
đình đã được đền đáp khi đối tượng giết người
thực sự ra đầu thú. Với tình tiết mới này, ông
Nguyễn Thanh Chấn đã được trở về nhà đoàn tụ
cùng gia đình.
Ngoài vụ Dương Chí Dũng, còn những vụ án
rúng động dư luận khác như vụ hai bảo mẫu bạo
hành trẻ em ở Thủ Đức, TPHCM, vụ chặt tay cướp

Vui buồn lẫn lộn. Đờn ca tài tử được UNESCO
vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân
loại. U23 Việt Nam gây thất vọng cho người hâm
mộ. Dẫu vậy, đoàn thể thao Việt Nam vẫn đạt mục
tiêu xếp hạng 3 tại SEA Games 27, bất chấp trọng
tài xử ép. Và U19 thắp sáng niềm tin cho những kỳ
vọng vào bóng đá nước nhà. Dù trong thời khó,
nhiều ông “bầu” vẫn sẵn sàng chi tiền cho bóng
đá.
Ban thời sự - chính trị
Tiền phong.- 2013.- Số 365
(ngày 31 tháng 12).- Tr.4

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhöõng söï kieän noåi baät naêm 2013 cuûa:
NGAØNH VAÊN HOÙA, THEÅ THAO VAØ DU LÒCH
1. Tổng kết 15 năm thực hiện 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

2. UNESCO vinh danh Nghệ thuật Đờn ca
tài tử Nam Bộ và lần đầu tiên Việt Nam được
bầu là thành viên của Ủy ban Di sản thế giới.

3. Tuần lễ Đại đoàn kết các dân tộc-Di sản
văn hóa Việt Nam; Festival Di sản Quảng
Nam 2013; Festival Đua ghe Ngo đồng bào
Khmer Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I Sóc Trăng 2013; Ngày hội VHTTDL các tỉnh
vùng Tây Bắc lần thứ XIII - Hòa Bình 2013.
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Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào

Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), HCV cự ly 200m tại SEA Games 27

4. Thành công của các Tuần Văn hóa, Ngày
Văn hóa nhân dịp kỷ niệm năm chẵn thiết lập
quan hệ ngoại giao với các nước và Liên
hoan nghệ thuật Việt Nam-Lào-CampuchiaMyanmar.

8. Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới
Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII
năm 2014.

5. Năm Gia đình Việt Nam 2013 và Tuyên
dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc
toàn quốc lần thứ II.

9. Du lịch Việt Nam đón 7,5 triệu lượt khách
quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu
từ khách du lịch đạt 200.000 tỉ đồng, về đích
trước 2 năm so với mục tiêu 2015.

6. Thành tích thi đấu của Thể thao Việt Nam
tại các Đại hội thể thao quốc tế:
- Đứng thứ 3/44 quốc gia và vùng lãnh thổ
tại Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật
châu Á lần thứ 4 (AIMAG 4)
- Đứng thứ 3/11 quốc gia tại SEA Games 27
- Đứng thứ 7/45 quốc gia và vùng lãnh thổ
tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á lần thứ 2
- Đứng thứ 5/41 quốc gia và vùng lãnh thổ
tại Giải thể thao Người khuyết tật trẻ châu Á.
7. Thành tích thi đấu của các vận động viên
tại các giải thể thao quốc tế: Nguyễn Thị Ánh
Viên (bơi lội) - 3 HCV, 1 HCB tại Ðại hội Thể
thao trẻ châu Á lần thứ 2 - 2013; 3 HCV, 2
HCB, 1 HCĐ, phá kỷ lục SEA Games tại SEA
Games 27 - 2013; Nguyễn Hà Thanh (nhảy
chống nam) - Giải Thể dục dụng cụ Grand
Prix Osijek 2013; Hoàng Xuân Vinh (bắn
súng) - HCV đầu tiên cho bắn súng Việt Nam
tại Cúp thế giới - 2013; Lê Quang Liêm - Vô
địch Cờ chớp Thế giới - 2013; Nguyễn Tiến
Minh - HCĐ Giải vô địch Cầu lông thế giới –
2013.

10. Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông
Hồng-Hải Phòng 2013 và Hội nghị quốc tế
“Du lịch tâm linh vì sự phát triển bền vững” .

Theo http://www.baovanhoa.vn/
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BÌNH THUAÄN – 10 SÖÏ KIEÄN NOÅI BAÄT NAÊM 2013

N

ăm 2013 tiếp tục là một năm đầy khó khăn
thách thức do tác động của suy thoái kinh tế
toàn cầu và chính sách thắt chặt tiền tệ và đầu tư
công của Chính phủ. Trong tình hình đó, cán bộ và
nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực phấn đấu vượt qua
khó khăn và đạt được những kết quả đáng ghi
nhận, có những ngành, lĩnh vực, công trình, sự
kiện như là điểm nhấn làm cho bức tranh kinh tế xã hội Bình Thuận thêm phần phong phú đa sắc
màu. Có thể điểm qua những sự kiện nổi bật là:
1. Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010
– 2015

Ngày 2/11/2013, tại trụ sở trung ương Đảng, tập
thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Bình Thuận về 3 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận,
đồng chí Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Bộ Chính trị về những
kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh
quốc phòng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị
mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà nỗ lực phấn đấu
trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
lần thứ XII nhiệm kỳ 2010-2015.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những
kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận đạt
được và khẳng định: Bình Thuận có tiềm năng lớn
về năng lượng, khoáng sản, nông lâm thủy sản,
dịch vụ du lịch; một trong ba ngư trường lớn nhất
cả nước, là địa bàn quan trọng trong khu vực
phòng thủ của Quân khu 7… Những thế mạnh, lợi
thế này phải được khai thác tối đa, phát huy mạnh
mẽ để đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh
công nghiệp theo hướng hiện đại, có cơ cấu kinh
tế phù hợp: “công nghiệp – dịch vụ - nông nghiệp”.
Tỉnh sẽ có 3 trung tâm mang tầm quốc gia là: năng
lượng, chế biến quặng sa khoáng titan và du lịch
thể thao biển. Bình Thuận có đủ kết cấu hạ tầng
kinh tế - xã hội thiết yếu, tương đối đồng bộ và liên
thông với khu vực, cả nước…
2. Hoàn thành xây dựng Nhà máy Nhiệt điện
Vĩnh Tân 2

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được xem là dự
án trọng điểm của Việt Nam. Đây cũng là dự án
nhiệt điện lớn đầu tiên được triển khai xây dựng ở
khu vực phía Nam nước ta trong những năm gần
đây. Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 do Tập đoàn
Điện lực Việt nam làm chủ đầu tư và là dự án triển
khai đầu tiên trong số các dự án thuộc Trung tâm
Điện lực Vĩnh Tân. Công trình có tổng vốn đầu tư
hơn 1 tỷ USD.

Đầu năm 2014 Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2
sẽ hòa lưới điện Đồng bộ tổ máy số 1. Dự kiến
đến cuối tháng 6/2014, tổ máy số 2 của nhà máy
nhiệt điện này cũng đưa vào vận hành phát điện,
nâng tổng số công suất toàn nhà máy lên
1.244MW.
Cùng với việc đưa nhà máy số 2 vào hoạt động,
ngày 14/10 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Năng
lượng Vĩnh Tân 3 tổ chức lễ ký kết Biên bản thỏa
thuận hợp đồng xây dựng dự án Nhà máy Nhiệt
điện Vĩnh Tân 3 với Công ty Công trình điện Quốc
tế Harbin (Trung Quốc) với giá trị trên 1,144 tỷ
USD.
3. Khánh thành Trạm tìm kiếm cứu nạn Phú
Quý

Ngày 29/7, tại huyện đảo Phú Quý (Bình Thuận)
đã diễn ra lễ ra mắt Trạm tìm kiếm cứu nạn
(TKCN) phục vụ công tác ứng cứu, tìm kiếm tàu
thuyền gặp nạn trên biển thuộc khu vực từ Ninh
Thuận đến Bà Rịa – Vũng Tàu. Công trình được
đặt tại thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, do Bộ Chỉ huy
Biên phòng tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư, với
tổng kinh phí đầu tư gần 84 tỷ đồng.
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Đây là Trạm TKCN xa bờ, được trang bị hệ
thống thông tin liên lạc, thiết bị cấp cứu qua vệ
tinh; thiết bị y tế cần thiết để cấp cứu người bị nạn.
Đặc biệt, để bảo đảm công tác cứu hộ, TKCN trên
biển, trạm được trang bị hai xuồng, composite
động cơ đẩy hơi và một tàu tuần tra kết hợp
TKCN. Tàu có công suất gần 4.000 CV, lượng
giãn nước 160 tấn, tốc độ lớn nhất 20 hải lý/giờ,
tầm hoạt động 50 hải lý, có khả năng chịu sóng
cấp 8 và khả năng lai dắt trong điều kiện sóng đến
cấp 6. Ngoài ra trạm còn được trang bị một xe cứu
thương, một xe cẩu 25 tấn.
4. Khởi công đầu tư xây dựng công trình mở
rộng QL1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận
Ngày 10/9/2013, Bộ Giao thông Vận tải khởi
công Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng
QL1A đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Dự án gồm 2
đoạn có tổng chiều dài 73,5km; đoạn 1 từ Vĩnh
Tân (Tuy Phong) đến Hồng Thái (Bắc Bình), đoạn
2 từ Hàm Đức (Hàm Thuận Bắc) đến Hàm Cường
(Hàm Thuận Nam).
Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp
III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h, gồm 4 làn
xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án được chia thành
8 gói thầu xây lắp, thời gian thực hiện từ năm
2013 đến cuối năm 2015. Tổng mức đầu tư của
dự án khoảng 5.370 tỷ đồng. Đây là dự án quan
trọng góp phần phát triển giao thông đối ngoại,
phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và
bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh.
5. Khởi công Khu công nghiệp chế biến tập
trung khoáng sản titan Sông Bình

Sáng 29/11, Ban quản lý các khu công nghiệp
tỉnh Bình Thuận phối hợp Công ty cổ phần Rạng
Đông tổ chức lễ động thổ, khởi công xây dựng
Khu công nghiệp chế biến tập trung khoáng sản
titan Sông Bình (xã Sông Bình, huyện Bắc Bình,
Bình Thuận).
Dự án cách trung tâm Tp Phan Thiết khoảng
50km và cảng Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong)
khoảng 60km, quy mô diện tích 300 ha do Công ty
cổ phần Rạng Đông làm chủ đầu tư thi công hạ
tầng với tổng vốn đầu tư trên 833 tỉ đồng. Dự kiến,
đầu năm 2014 chủ đầu tư thứ cấp và 90% hạ tầng
sẽ được hoàn thành trong năm 2014. Đây là khu
công nghiệp chế biến sâu titan lớn nhất và duy
nhất của Việt Nam, chuyên chế biến sâu titan với 3
nhóm sản phẩm chính gồm xỉ titan, rutin nhân tạo,
zircon mịn và siêu mịn; pigment (dioxittian), các
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hợp chất zircon; titan xốp, titan kim loại và hợp kim
titan.
Hiện có 17 dự án ký chế biến sâu titan chờ vào
KCN Sông Bình. Trong danh sách các dự án trên
có một số dự án lớn như Tập đoàn Geopromining
của Cộng hòa Liên bang Nga có vốn đầu tư 350
triệu đô la Mỹ, Công ty xuất nhập khẩu Bình Minh
(650 triệu USD), Công ty công nghệ Hà Nội (620
triệu USD), Công ty cổ phần Him Lam Khoáng sản
(130 triệu USD)…
6. Thông nước công trình chống hạn kênh
tiếp nước Sông Móng – Đu Đủ

Thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống
hạn tại huyện Hàm Thuận Nam, trong tháng
3/2013 tỉnh đã quyết định thi công công trình
chuyển nước từ hồ Sông Móng về hồ Đu Đủ và hồ
Tân Lập có tổng chiều dài gần 21km. Đây là công
trình trọng điểm cấp bách chống hạn của tỉnh, nên
chủ đầu tư và các nhà thầu đã huy động tổng lực
các thiết bị máy móc và gần 200 cán bộ kỹ thuật
và công nhân, tổ chức thi công 3 ca trên toàn bộ
đoạn kênh từ hồ Sông Móng về hồ Đu Đủ. Sau
hơn 40 ngày thi công, các đơn vị đào, đắp khoảng
420.000 m3 đất, đào 46.000 m3 đá các loại, lắp đặt
và xây dựng nhiều công trình phụ trên tuyến kênh.
Với việc hoàn thành kênh tiếp nước, hồ Sông
Móng đã chính thức phát huy hiệu quả, bổ sung
nguồn nước cho các hồ chứa và những vùng đất ở
hạ lưu đang bị hạn hán nặng của huyện Hàm
Thuận Nam. Đủ cấp nước sinh hoạt cho hơn 3.500
hộ dân khu vực trung tâm huyện trong 6 tháng
mùa khô 2013 và chuyển nước phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội đa mục tiêu của huyện với lượng
3
nước gần 4,7 triệu m /năm.
7. Đưa Nhà máy gia nhiệt thanh long Hồng
Ân đi vào hoạt động
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Được xây dựng từ năm 2011 với diện tích
2
8.000m tại xã Hải Ninh, Bắc Bình, tổng mức đầu
tư trên 100 tỷ đồng, đến giữa năm 2013 nhà máy
đã đi vào hoạt động. Hệ thống máy xử lý bằng
công nghệ hơi nước nóng có thiết kế hiện đại,
công suất hoạt động 12 giờ/ngày là 30 tấn.
Bình Thuận là địa phương thứ 2 (sau Bình
Dương) trên cả nước có sự hiện diện của nhà máy
gia nhiệt thanh long bằng hơi nước nóng. Mục
đích của hệ thống này là tiêu diệt ấu trùng và trứng
côn trùng ký sinh trên trái cây mà không làm hư
hại đến chất lượng trái. Nhờ đó, sản phẩm thanh
long trong tỉnh sẽ dễ dàng vượt qua những rào
cản về gia nhiệt để tiến vào các thị trường khó tính
như Hàn Quốc, Nhật Bản… Qua đó tạo cơ hội mở
rộng đầu ra bền vững cho thanh long Bình Thuận,
đồng thời khuyến khích người trồng nâng cao ý
thức sản xuất thanh long an toàn.
8. Đưa siêu thị hiện đại Lotte Mart Phan Thiết
đi vào hoạt động
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đến năm 2030 mở rộng lên 543 ha. Đây là sân bay
dân dụng cấp 4C và là sân bay quân sự cấp I,
trong giai đoạn đến năm 2020 có chức năng phục
vụ bay taxi, bay hàng không chung, bay phục vụ
công tác tìm kiếm cứu nạn… Riêng giai đoạn đến
năm 2030 thì được định hướng có thể phát triển
khai thác bay thường lệ khi có thị trường.

Tổng kinh phí đầu tư trên 5.600 tỉ đồng để xây
dựng sân bay trong thời gian từ 3-5 năm. Dự kiến
giai đoạn đến năm 2020, Phan thiết sẽ có khoảng
500.000 lượt hành khách/năm, còn giai đoạn đến
năm 2030 là khoảng 1 triệu lượt hành khách/năm.
10. Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn đón
nhận kỷ lục châu Á “Tượng Phật dài nhất nằm
trên đỉnh núi”

Ngày 5/12 chính thức khai trương, đưa Lottle
Mart Phan Thiết đi vào hoạt động. Lottle Mart có
quy mô 1 tầng hầm, 7 tầng cao, với diện tích sàn
24.312 m2, với tổng kinh phí đầu tư 45 triệu USD.
Lottle Phan Thiết tọa lạc tại Khu dân cư Hùng
Vương 1, phường Phú Thủy, Phan Thiết. Đây là 1
trong 6 siêu thị do Công ty TNHH Lottle Mart Việt
Nam đã đầu tư ở Việt Nam.
Lottle Mart Phan Thiết sẽ tập trung kinh doanh
nhiều mặt hàng cao cấp kết hợp với giải trí, nhằm
đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và giải trí của
người tiêu dùng địa phương và khách du lịch trong
nước, quốc tế, với khoảng 35.000 mã hàng, trong
đó có khoảng 90% hàng Việt Nam chất lượng cao.
Nhiều hàng hóa của Bình Thuận, trong đó có đặc
sản thanh long, nước mắm Phan Thiết cũng được
bày bán tại siêu thị và hệ thống siêu thị của Lottle
ở trong nước và nước ngoài. Đây là công trình có
ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh, nhất là lĩnh vực thương mại và du lịch.
9. Công bố phê duyệt quy hoạch sân bay
Phan Thiết
Ngày 5/12/2013, Bộ Giao thông vận tải đã tổ
chức lễ công bố Quyết định 3216 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt quy hoạch sân
bay Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2030. Theo đó, sân bay Phan
Thiết có vị trí tại xã Thiện Nghiệp với diện tích sử
dụng đất giai đoạn đến năm 2020 là hơn 360 ha,

Ngày 30/5, Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn
tại chùa Linh Sơn Trường Thọ trên đỉnh núi Tà Cú
(huyện Hàm Thuận Nam) đã chính thức đón nhận
kỷ lục châu Á “Tượng Phật dài nhất nằm trên đỉnh
núi”.
Tượng Phật này đã được xác lập kỷ lục Việt
Nam vào ngày 2/1/2006 và ngày 2/3/2013 được tổ
chức Sách kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục “Tượng
Phật dài nhất nằm trên đỉnh núi”.
Đây là một công trình độc đáo, trở thành biểu
tượng văn hóa tâm linh cho vùng đất Hàm Thuận
Nam, Bình Thuận. Việc xác lập kỷ lục châu Á đối
với “Tượng Phật Thích Ca nhập niết bàn trên núi
Tà Cú” đã tôn vinh và tiếp tục khẳng định giá định
của thắng cảnh chùa Núi, góp phần thúc đẩy du
lịch Bình Thuận phát triển.
Lê Văn
Báo Xuân Bình Thuận Giáp Ngọ 2014
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Böùc tranh kinh teá 2014
iểm tích cực nổi bật trong năm 2013 là các chỉ
báo kinh tế vĩ mô đã được cải thiện theo hướng
ổn định. Bức tranh chung của nền kinh tế năm 2014
sẽ sáng hơn, đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp
mở rộng thị phần. TS. Trần Du Lịch - Ủy viên Ủy ban
Kinh tế của Quốc hội - nhận định: Điểm tích cực nổi
bật mà chúng ta đạt được trong năm nay là các chỉ
báo kinh tế vĩ mô được cải thiện theo hướng ổn định
hơn, lạm phát được kiềm chế, tỉ giá và dự trữ ngoại
hối ổn định. Đặc biệt, hệ thống ngân hàng thanh
khoản được giải quyết tương đối, không còn chạy
đua lãi suất huy động.
Bức tranh kinh tế sẽ sáng hơn

Đ

Nhận định tình hình kinh tế 2014, TS. Trần Du Lịch
cho rằng: bức tranh chung của nền kinh tế năm 2014
sẽ sáng hơn 2 năm 2012-2013. Dự báo trong năm
2014 tốc độ tăng GDP khoảng 5,5% và CPI tăng
khoảng 7%. Trong báo cáo nhận định tình hình kinh
tế năm 2013 và dự báo kinh tế 2014-2015 vừa được
công bố, UBGSTCQG cho rằng: Đầu tư nước ngoài
sẽ gia tăng hơn do kinh tế thế giới tăng trưởng tốt
hơn trong năm tới, cũng như khả năng thu hút đầu tư
cao hơn với triển vọng TPP được ký kết. Bên cạnh
đó, đầu tư tư nhân trong nước cũng sẽ được cải
thiện nhờ những giải pháp chính sách hỗ trợ sản xuất
kinh doanh đã triển khai thời gian qua sẽ phát huy tác
dụng trong năm tới. Những biện pháp tái cơ cấu hệ
thống ngân hàng và xử lý nợ xấu giúp hệ thống tài
chính cải thiện và nâng cao khả năng cấp tín dụng.
Đặc biệt, sang năm 2014-2015 xuất khẩu sẽ tiếp
tục tăng trưởng khá từ những dự án có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài và sẽ tiếp tục là động lực quan
trọng cho tăng trưởng kinh tế. Trên cơ sở áp dụng
mô hình kinh tế lượng để tính toán, với giả định tăng
trưởng 5,3% và lạm phát 7% trong năm 2013,
UBGSTCQG đề xuất một số chỉ tiêu chủ yếu cho kế
hoạch phát triển kinh tế năm 2014: CPI 7%; GDP 5,65,8%; tổng vốn đầu tư 30-31%; tín dụng 15%; xuất
khẩu 12-14%. Sang năm 2015, các chỉ số này tương
ứng là: CPI 6,5%; GDP 6-6,2%; tổng vốn đầu tư 3031%; tín dụng 15%; xuất khẩu 13-15%.
Từ những triển vọng phát triển của kinh tế năm
2014-2015, TS. Trần Du Lịch cho rằng: Thời gian tới,
thị trường sẽ diễn ra quá trình tự điều chỉnh, thị phần
sẽ được phân chia lại. Đây là cơ hội cho những
doanh nghiệp có điều kiện mở rộng thị phần, tăng
đầu tư với chi phí rẻ. Kinh nghiệm cho thấy sau mỗi
cuộc khủng hoảng kinh tế, sau cái họa đều có cái
phúc cho những người biết nắm được thời cơ. Ngay
cả thị trường bất động sản, trong bối cảnh ảm đạm
hiện nay cũng đang mở ra cái phúc như vậy, chứ
không chỉ có họa. Với lạm phát kỳ vọng 6-7% và tỷ
giá VND/USD ổn định ở biên độ 2-3% trong năm
2013 sẽ tạo điều kiện quan trọng cho doanh nghiệp
xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường
và tính toán cho các mục tiêu trung hạn.
Bên cạnh đó, trên cơ sở định hướng tái cơ cấu nền
kinh tế theo Đề án của Chính phủ đến năm 2020,
doanh nghiệp có điều kiện hơn trong việc xây dựng
chiến lược kinh doanh dài hạn của mình. Tuy nhiên,
trong điều kiện hiện nay, doanh nghiệp không nên có
tư tưởng “tăng trưởng nhanh, lãi nhiều” mà chuyển

sang “lãi ít, nhưng tăng trưởng chắc”, ông Lịch
khuyên.
Để thực hiện được các mục tiêu trên, Ủy ban Giám
sát tài chính quốc gia cho rằng, trong ngắn hạn từ
nay đến hết năm 2014, các chính sách cần tiếp tục
hỗ trợ tổng cầu (đầu tư và tiêu dùng) để tạo điều kiện
cho doanh nghiệp tiếp tục tăng sản lượng sản xuất,
kích thích kinh tế. Trong trung hạn, các chính sách
cần hướng tới việc cải thiện cung cầu của nền kinh
tế, việc cải thiện cung cầu của nền kinh tế, nâng cao
năng suất và hiệu quả của nền kinh tế. Do đó, việc
đẩy nhanh tái cơ cấu kinh tế đóng vai trò quan trọng
và cần phải tập trung thực hiện trong vòng 2-3 năm
tới để tạo bước chuyển mới. Bên cạnh đó, trong vài
năm tới, xuất khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng trong
sản xuất xuất khẩu. Về dài hạn, cần có những giải
pháp từng bước cải cách khu vực nông nghiệp, nông
thôn, đồng thời hỗ trợ công nghiệp và khu vực trong
nước.
Đặc biệt, UBGSTCQG cho rằng: trong năm 20142015 chỉ nên đặt ra mức tăng trưởng hợp lý. Về cơ
bản vẫn phải kiên trì ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô,
kiềm chế lạm phát, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái
cơ cấu kinh tế, phấn đấu đến cuối năm 2015 đạt nền
tảng vững chắc tạo đà tăng trưởng cho những năm
tiếp theo.
Nhiều yếu tố thuận lợi
Nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô trong năm
2014, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, ngoài tốc độ tăng
trưởng kinh tế có dấu hiệu phục hồi bắt đầu từ tháng
9/2013, còn có một số yếu tố thuận lợi khác cho nền
kinh tế trong năm 2014. Cụ thể, làn sóng đầu tư
nước ngoài đang đổ vào Việt Nam để tận dụng các
lợi thế khi Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên
Thái Bình Dương (TPP) và một loạt các Hiệp định
thương mại tự do mà Việt Nam sẽ thực hiện vào
những năm sau đó. Bên cạnh đó, Bộ Chính trị đã cho
phép tăng thâm hụt ngân sách lên 5,3% GDP và
dành toàn bộ phần thâm hụt ngân sách cho đầu tư
công để hoàn thành các công trình trọng điểm còn dở
dang thuộc hai lĩnh vực giao thông, vận tải, vận
chuyển và điện. Đây là hai lĩnh vực then chốt và sức
lan tỏa rộng nhất so với lĩnh vực kinh tế khác.
Ngoài ra, TS. Lê Xuân Nghĩa cũng cho rằng, khi
ngân hàng Trung ương bắt đầu xử lí nợ xấu thì tốc
độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2014 sẽ tăng hơn
rất nhiều so với năm 2013. Nhờ đó, đầu tư của khu
vực tư nhân, khu vực doanh nghiệp sẽ phục hồi trở
lại.
Đồng thời, với vai trò khá lớn trong xử lí nợ xấu
của Công ty mua bán nợ VAMC sẽ cho phép các
Ngân hàng thương mại đẩy được vốn ra nền kinh tế,
tạo điều kiện cho các DN tiếp cận vốn dễ hơn. Do
vậy, đầu tư của khu vực doanh nghiệp tư nhân và
doanh nghiệp quốc doanh được dự báo sẽ tăng
mạnh hơn trong năm tới.
Từ căn cứ trên, dự kiến tốc độ tăng tỉ lệ đầu tư trên
GDP của Việt Nam sẽ vào khoảng 29,5% trong năm
2013 và sẽ đạt khoảng từ 32-33% trong năm 2014.
Với tỉ lệ đầu tư như vậy, kì vọng tốc độ tăng trưởng
GDP trong năm 2014 sẽ vào khoảng 5,7-5,8%.
Minh Giang
Theo Nhà báo & công luận Xuân Giáp Ngọ 2014
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Xuaát khaåu Noâng – Laâm – Thuûy saûn 2013:
NHÖÕNG GAM MAØU SAÙNG - TOÁI

N

ăm 2013 có thể coi là năm đầy khó khăn với
ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, điều đáng
mừng là, ngành vẫn “vượt khó” để về đích với kim
ngạch 27,47 tỷ USD, tăng 0,7 % so với năm 2012.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu (XK) lâm sản và đồ
gỗ tăng 15,1%, thuỷ sản tăng 10,1%; riêng nông
sản giảm 11,9 %.

thế giới tiếp tục khủng hoảng thừa lúa gạo kéo dài
vài năm nữa, các nước XK gạo tăng sản lượng và
tăng tồn trữ lớn như Thái Lan, Ấn Độ; trong khi
một số nước nhập khẩu đã tự lực như Indonesia,
Philippines giảm 50%, trừ Trung Quốc. Vì vậy, thị
trường gạo năm 2014 tiếp tục bị cạnh tranh gay
gắt, khó có khả năng giá tăng cao như năm 2012
trở về trước.
Năm 2013, XK cà phê rơi vào tình trạng tê liệt.
Tháng 12, XK được 156.000 tấn, giá trị 284 triệu
USD; đưa khối lượng cà phê XK cả năm ước đạt
1,32 triệu tấn (2,75 tỷ USD); giảm23,6% về khối
lượng và giảm 25,1% về giá trị so với năm 2012.
Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà
phê lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt là
13,12% và 11,01%. Khối lượng XK sang các thị
trường như Nga, Anh, Nhật Bản có mức tăng
tương đối mạnh so với năm 2012, tương ứng đạt
6,26%, 10,53% và 1,29%.
XK cao su năm 2013 tuy tăng 5,3% về khối
lượng, nhưng lại suy giảm 11,6% về giá trị. Nhìn
lại năm trước, ngành này đã thiết lập kỷ lục kim
ngạch 2,85 tỷ USD. Sang năm 2013, lượng XK đạt
1,07 triệu tấn, nhưng lại chỉ thu về 2,52 tỷ USD.
Trung Quốc mặc dù vẫn duy trì là thị trường tiêu
thụ lớn nhất của Việt Nam (chiếm 44,4% tổng giá
trị XK), tăng 2,45% về khối lượng nhưng giảm
14,79% về giá trị so với năm 2012. Thị trường XK
cao su lớn thứ 2 của Việt Nam là Malaysia, chiếm
20,91% tổng giá trị. XK cao su sang thị trường này
tăng 10,64% về khối lượng nhưng giảm 8,94% về
giá trị.
Với mặt hàng chè, tháng 12 xuất đi 10.000 tấn,
đem về 16 triệu USD, đưa tổng lượng chè XK cả
năm 2013 đạt 138.000 tấn và kim ngạch 222 triệu
USD. So với năm 2012, XK chè giảm 6,3% về khối
lượng và 1,3% về giá trị. Khối lượng chè XK sang
Pakistan - thị trường lớn nhất của Việt Nam - giảm
8,57% về khối lượng và 3,66% về giá trị. Thị
trường Đài Loan (Trung Quốc) giảm 0,95% về khối
lượng nhưng tăng 2,95% về giá trị.
...Và những gam màu sáng
Trong bức tranh XK nông sản 2013 cũng có
những mảng sáng, đó là dấu mốc lần đầu tiên XK
rau quả vượt ngưỡng 1 tỷ USD, tăng khoảng 27%
so với 2012. Suốt 3 năm trở lại đây, mặt hàng rau
quả của Việt Nam đã có sự tăng trưởng nhanh và
khá vững chắc với tốc độ 30%/năm. Cụ thể, năm
2010, XK hàng rau quả là 460 triệu USD, chỉ tăng
4,9% nhưng đến năm 2011 đã đạt 622 triệu USD,
tăng 35%; năm 2012 đạt 827 triệu USD, tăng 33%.
Đây là mức tăng trưởng rất cao trong bối cảnh
nhiều mặt hàng nông sản khác đang suy giảm cả
về số lượng cũng như giá bán. Đến nay, rau quả
Việt Nam đã có mặt ở 40 thị trường trên thế giới,
trong đó có thể kể đến những thị trường nhập
khẩu hàng đầu như Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Hàn

Những mảng màu tối...
Xét một cách khách quan, bức tranh XK nông
sản năm nay có nhiều mảng tối. Nếu như năm
2012, các mặt hàng cà phê, cao su cùng thiết lập
mức tăng trưởng cao để lập kỷ lục thì năm 2013,
các mặt hàng này “theo chân, nối gót” gạo, xuống
dốc rất nhanh, đây cũng chính là nguyên nhân
khiến kim ngạch XK nhóm nông sản giảm tới
11,9% so với năm trước.
Giá gạo vẫn có xu hướng giảm sâu khiến ngành
hàng này tiếp tục tăng trưởng âm, giảm cả về
lượng và giá trị. Cho dù tháng cuối năm 2013
ngành hàng gạo vớt vát được hợp đồng xuất cho
Philippines 500.000 tấn gạo 25% tấm, nhưng cũng
không bù đắp được 4 tháng liên tiếp trước đó XK
không đạt kế hoạch đề ra. Lũy kế cả năm, XK gạo
chỉ đạt 6,61 triệu tấn, thu về 2,95 tỷ USD, giảm
17,4% về khối lượng và giảm 19,7 về giá trị so với
năm 2012. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ
gạo lớn nhất của Việt Nam, với khối lượng trên 2
triệu tấn, giá trị đạt 849 triệu USD, chiếm 31,1%
tổng kim ngạch XK gạo. So với cùng kỳ năm
ngoái, khối lượng và giá trị XK gạo sang thị trường
Trung Quốc tăng lần lượt là 6,22% và 2,74%. Tuy
vậy, XK gạo cũng có một nét sáng là, lượng gạo
thơm năm 2013 XK trên 800.000 tấn, chủ yếu là
Jasmine với 600.000 tấn, tăng trên 70% so với
năm 2012, chiếm 14% tổng lượng gạo XK cả năm.
Đây là điều tích cực trong bối cảnh bị cạnh tranh
gay gắt.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) nhận định,
tiêu thụ lúa gạo hàng hóa vụ đông xuân 2013 2014 đỡ bị áp lực hơn khi lượng hợp đồng ký giao
hàng quý I/2014 lên đến 700.000 - 800.000 tấn
gạo, cao gần gấp đôi so với quý I/2013. Tuy nhiên,
Thö vieän tænh Bình Thuaän – 286 Traàn Höng
Höng Ñaïo – Tp. Phan Thieát – Tænh Bình Thuaän

Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân Giaùp Ngoï - 2014
Quốc, EU... Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sản
phẩm rau quả Việt Nam có tiềm năng lớn về XK và
dự báo nhu cầu tiêu thụ rau quả thế giới trong năm
2014 tăng khoảng 5%.

Lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau, quả vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Một số mặt hàng nông sản khác cũng có sự tăng
trưởng khả quan, điển hình là XK điều, chỉ trong
tháng 12, khối lượng XK của chúng ta ước đạt
18.000 tấn với giá trị 110 triệu USD, đưa tổng
lượng xuất khẩu cả năm 2013 lên mức 257.000
tấn, trị giá 1,63 tỷ USD, tăng 15,8% về lượng và
tăng 9,7% về giá trị so với năm 2012. Mỹ, Trung
Quốc và Hà Lan vẫn là 3 thị trường nhập khẩu
điều lớn nhất của Việt Nam. Đặc biệt, khối lượng
và giá trị XK điều sang thị trường Singapore tăng
59,3% về lượng và 43,4% về giá trị so với năm
2012.
Ở mặt hàng tiêu, XK tháng 12 ước đạt 5.000 tấn,
đem về 45 triệu USD; đưa tổng khối lượng tiêu XK
cả năm lên 133.000 tấn với giá trị 901 triệu USD;
tăng 14,1% về lượng và 13,6% về giá trị so với
năm 2012. Giá tiêu XK bình quân đạt 6.681
USD/tấn, giảm nhẹ so với năm 2012. XK tiêu sang
thị trường Hoa Kỳ và Đức - 2 thị trường lớn nhất
của Việt Nam với khoảng gần 30% thị phần - có
tăng trưởng mạnh với mức tăng lần lượt là
61,08%, 6,92% về khối lượng và 60,13%, 4,96%
về giá trị.
Ngành chế biến gỗ năm 2013 thắng lớn, khi lần
đầu vượt qua mốc 5 tỷ USD, rồi vượt xa con số
này. Ước kim ngạch XK gỗ và các sản phẩm gỗ
trong năm 2013 đạt 5,37 tỷ USD, tăng 15,2% so
với năm 2012. Trong khi năm 2012 ngành đồ gỗ
lập kỷ lục với 4,68 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm
2011. Ngoại trừ thị trường Đức giảm 16,54% và thị
trường Pháp giảm 3,24% so với năm 2012, XK gỗ
và các sản phẩm gỗ sang các thị trường tiêu thụ
lớn hầu hết đều tăng trưởng mạnh. Cụ thể: Mỹ
tăng 10,26%, Trung Quốc tăng 34,64%, Nhật Bản
tăng 20,97%, và Hàn Quốc tăng 45,23%... Những
thị trường XK chủ đạo của hàng gỗ Việt Nam như
Mỹ, Nhật Bản, châu Âu đang trên đà phục hồi,
quay lại tiêu thụ đồ gỗ mạnh hơn.
Cùng với nhu cầu thế giới tăng trưởng trở lại,
DN Việt còn nhận được nhiều hợp đồng XK từ
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Trung Quốc chuyển qua. Sự dịch chuyển này diễn
ra từ trước đây nhưng năm 2013 thể hiện rõ nhất,
do giá nhân công Trung Quốc tăng, đồng nội tệ
mạnh và các yếu tố chính sách khác của Trung
Quốc làm phát sinh chi phí đầu vào cao hơn, khiến
cho các DN chế biến đồ gỗ đang đầu tư tại Trung
Quốc chuyển sang các nước khác để gia công.
Nếu như năm 2012, XK thủy sản bị suy giảm, thì
năm 2013 ngành này dần vượt qua khó khăn để
lấy lại đà tăng trưởng mạnh. Năm 2013, tổng kim
ngạch XK thủy sản Việt Nam ước đạt 6,7 tỷ USD,
tăng hơn 10,1% so với năm ngoái. Mỹ duy trì là thị
trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của nước ta,
chiếm 21,89% tổng kim ngạch và tăng 21,9%. XK
thủy sản sang Trung Quốc, Canada và Thái Lan
cũng có sự tăng trưởng đáng kể với mức tăng
tương ứng 62,87%, 33,65% và 7,53%. XK thủy
sản sụt giảm ở các thị trường như: Austraylia giảm
1,6%, Hàn Quốc giảm 3,46%, Italia giảm 5,2%.
Tôm và cá tra chiếm hơn 70,7% tổng giá trị XK
thủy sản của Việt Nam. XK tôm 2013 đã vượt xa
kế hoạch đề ra với kim ngạch ước đạt 2,8 tỷ USD,
chiếm 43% tổng kim ngạch XK thủy sản. Trong đó,
XK tôm thẻ chân trắng đạt kỷ lục với khoảng 1,2 tỷ
USD. Một số địa phương có vùng nuôi, số lượng
nhà máy chế biến tôm lớn như: Cà Mau, Bạc Liêu,
Sóc Trăng…, kim ngạch XK tôm có nhiều chuyển
biến tích cực. Về thị trường cá tra, kim ngạch XK
cả năm ước đạt 1,8 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng kim
ngạch toàn ngành thủy sản. Năm 2014, tôm và cá
tra dự báo tiếp tục là mặt hàng chủ lực kéo xuất
khẩu thủy sản Việt Nam tăng trưởng.
Nhập khẩu vật tư nông nghiệp tăng mạnh
Thặng dư thương mại của ngành nông - lâm ngư nghiệp suy giảm tới 10% so với năm 2012, do
nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông - lâm - thủy
sản tăng mạnh so với tốc độ tăng kim ngạch XK.
Trong 12 tháng qua, cả nước phải chi 18,4 tỷ USD
để nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông - lâm thủy sản, tăng 13,1 % so với năm 2012. Trong đó,
ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại
lên tới 4,53 triệu tấn (1,65 tỷ USD), tăng 14,3% về
lượng và 2,4% về giá trị. Nhập khẩu thuốc trừ sâu
và nguyên liệu tốn phí 769 triệu USD, tăng 11,2%.
Giá trị nhập khẩu nhóm mặt hàng thức ăn gia súc
và nguyên liệu lên tới 3 tỷ USD, tăng 22,3% so
cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, cả nước
cũng tiêu tốn khoản ngoại tệ khá lớn để nhập khẩu
nhiều loại nông - lâm - thủy sản nguyên liệu để
phục vụ các ngành chế XK. Như nhập khẩu gỗ 1,6
tỷ USD (tăng 23,5%); nhập khẩu cao su đạt 680
triệu USD (giảm 15,3%); nhập khẩu thủy sản 691
triệu USD (tăng 5,6%); nhập khẩu hạt điều 604
triệu USD (tăng 80,7%). Như vậy, xuất siêu của
toàn ngành nông - lâm - ngư nghiệp năm 2013 chỉ
còn 9 tỷ USD, thấp hơn so với con số 10 tỷ USD
của năm 2012.
Chu Khôi
Theo http://www.kinhtenongthon.com.vn/
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THEÁ VAØ LÖÏC CUÛA CHUÙNG TA ÑAÕ MAÏNH HÔN RAÁT NHIEÀU !

N

hân dịp năm mới 2014, Ủy viên Bộ Chính trị,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã
có bài viết về việc Hoàn thiện thể chế, phát huy
quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ năm 2014, tạo nền tảng phát triển nhanh
và bền vững. Trong đó Thủ tướng khẳng định:
Ngày nay, Thế và Lực của chúng ta đã mạnh hơn
rất nhiều.
Báo Văn Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn
bài viết của Thủ tướng. (Đầu đề do Tòa soạn rút)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

doanh, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, phấn đấu
đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013. Bảo đảm
an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và cải thiện đời
sống nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập
quốc tế.
Mặc dù kinh tế thế giới đã có những tín hiệu
phục hồi; kinh tế - xã hội nước ta chuyển biến tích
cực nhưng khó khăn, thách thức còn lớn, đòi hỏi
cả hệ thống chính trị phải thống nhất hành động
với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Đồng thời
triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ trung và
dài hạn nhằm tạo nền tảng cho phát triển nhanh và
bền vững. Tập trung nỗ lực xây dựng Nhà nước
pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ
của Nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tái cơ cấu
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.
I. Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu
hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng. Việc tham gia
các Hiệp định thương mại tự do với yêu cầu cao
hơn, toàn diện hơn tạo ra nhiều cơ hội cho hợp tác
cùng phát triển nhưng sự tùy thuộc lẫn nhau cũng
tăng lên và cạnh tranh ngày càng gay gắt. Báo cáo
thường niên của nhiều tổ chức quốc tế đều xếp
hạng năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế. Đây
là chỉ báo tham khảo quan trọng về vị trí của từng
quốc gia trong cuộc ganh đua toàn cầu. Quốc gia
nào có năng lực cạnh tranh cao sẽ có nhiều cơ hội
để vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.
Năng lực cạnh tranh được quyết định bởi nhiều
yếu tố, trong đó chất lượng thể chế và môi trường
kinh doanh có tầm quan trọng hàng đầu. Chất
lượng thể chế không chỉ tác động như một yếu tố
tự thân mà còn ảnh hưởng có tính quyết định đến
môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của
cả nền kinh tế, của từng doanh nghiệp và là điều
kiện tiên quyết để phát huy có hiệu quả lợi thế
quốc gia. Không thể có được năng lực cạnh tranh
cao nếu không có một thể chế chất lượng cao và
một nền quản trị quốc gia hiện đại.
Nhìn lại gần 30 năm qua, những bước phát triển
vượt bậc của đất nước ta đều gắn liền với những
đổi mới có tính quyết định về thể chế, bản chất là
mở rộng dân chủ, thực hiện cơ chế thị trường
trong hoạt động kinh tế mà bước đột phá lớn và
toàn diện là từ Đại hội VI của Đảng.
Đột phá trong quản lý nông nghiệp bắt đầu từ
Khoán 10 đã đưa Việt Nam từ thiếu lương thực trở
thành nước xuất khẩu gạo và nhiều nông sản
hàng đầu thế giới. Mở rộng mạnh mẽ quyền tự do
kinh doanh với việc ban hành Luật công ty, Luật
doanh nghiệp tư nhân, Luật đầu tư nước ngoài...
đã đưa nền kinh tế nước ta ra khỏi trì trệ, phát
triển năng động với tốc độ cao. Chủ động hội nhập
kinh tế quốc tế đã tạo ra không gian phát triển mới,
rộng mở hơn.
Những quyết sách đổi mới phù hợp của Đảng và
Nhà nước ta đã đưa Việt Nam từ một nước kém

Trong năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân
ta đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức,
đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô
ổn định tốt hơn, tăng trưởng cao hơn và lạm phát
thấp hơn năm
2012. Văn hóa,
xã hội, bảo vệ
môi trường có
bước tiến bộ.
phòng,
Quốc
an ninh được
bảo đảm. Hoạt
động đối ngoại
đạt nhiều thành
tựu. Chính trị xã hội ổn định.
Vị thế nước ta
trên trường quốc tế được nâng cao.
Thực hiện Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc
hội và Chính phủ đã có Nghị quyết về phát triển
kinh tế - xã hội năm 2014. Trong đó xác định Tăng
cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát,
tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh
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phát triển trở thành quốc gia đang phát triển có thu Hồ Chí Minh. Không một quốc gia nào có thể thực
nhập trung bình và công cuộc xóa đói giảm nghèo hiện quyền dân chủ trực tiếp ở tất cả các cấp cũng
đạt thành tựu ấn tượng, được cộng đồng quốc tế như trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội
đánh giá cao.
nhưng dân chủ trực tiếp càng sâu rộng và thực
Trong những năm gần đây, năng lực cạnh tranh chất thì dân chủ đại diện càng hiệu quả. Vì vậy,
của nước ta chậm được cải thiện. Tăng trưởng và phải đặt mối quan hệ giữa dân chủ trực tiếp và
chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng đã chậm lại. Xã dân chủ đại diện trong tổng thể các giải pháp bảo
hội có không ít vấn đề bức xúc. Một trong những đảm quyền làm chủ của Nhân dân.
nguyên nhân là động lực mà những cải cách trước
Phải mở rộng dân chủ trực tiếp và hoàn thiện cơ
đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát chế bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các
triển. Đây là lúc chúng ta cần có thêm động lực để cấp. Sớm thực hiện thí điểm Nhân dân trực tiếp
lấy lại đà tăng trưởng nhanh và phát triển bền bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã theo Nghị quyết
vững. Nguồn động lực đó phải đến từ Đổi mới thể Trung ương 5 khóa X. Đồng thời, phải hoàn thiện
chế và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của cơ chế phản biện xã hội, tăng cường sự tham gia
Nhân dân.
của người dân vào quá trình xây dựng chính sách
Dân chủ là tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí và lựa chọn cán bộ. Nâng cao chất lượng hoạt
Minh. Người đã chỉ rõ Nước ta là một nước dân động chất vấn của Quốc hội, Hội đồng nhân dân
chủ, mọi quyền lực đều thuộc về Nhân dân. Đảng các cấp và trách nhiệm giải trình của người đứng
ta đã khẳng định Dân chủ vừa là mục tiêu vừa là đầu cơ quan hoạch định chính sách.
động lực trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân
chủ cũng là xu thế khách quan trong tiến trình phát
triển của xã hội loài người. Từ chế độ nô lệ lên chế
độ phong kiến và từ chế độ phong kiến lên chế độ
tư bản là những bước tiến dài về dân chủ. Chế độ
xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng phải
ưu việt hơn về dân chủ và Đảng ta phải nắm chắc
ngọn cờ dân chủ. Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng, quản lý của Nhà nước cũng là nhằm phát
huy tốt hơn quyền làm chủ của Nhân dân. Dân chủ
sẽ phát huy khả năng sáng tạo của mỗi người, góp
phần xóa bỏ mặc cảm, tăng cường gắn kết xã hội
và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong điều kiện khoa học và công nghệ phát
triển rất nhanh, đặc biệt là công nghệ thông tin, thế
hệ trẻ nước ta được trang bị kiến thức ngày càng
Hiến pháp sửa đổi năm 2013 có hiệu lực từ hôm nay 01.01.2014 đã
cao và phần lớn thường xuyên truy cập internet để
mở ra không gian Hiến định mới để chúng ta thực hiện tư tưởng
lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong ảnh: 9 giờ 55 phút sáng
giao lưu, học hỏi, khám phá và chiêm nghiệm thực
28.11.2013, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII chính thức thông qua
tế. Thế hệ này đang và sẽ đóng vai trò quyết định
Hiến pháp sửa đổi 2013 Ảnh: TTXVN
đối với sự phát triển cũng như vận mệnh của đất
Để phát huy tốt nhất quyền làm chủ của Nhân
nước. Đây vừa là áp lực vừa là điều kiện thuận lợi
để chúng ta tăng cường dân chủ và hoàn thiện thể dân, Nhà nước phải làm tốt chức năng kiến tạo
phát triển. Nhà nước không làm thay dân mà phải
chế.
tập
trung xây dựng khuôn khổ thể chế phù hợp và
Dân chủ và Nhà nước pháp quyền là cặp “song
sinh” trong một thể chế chính trị hiện đại. Cùng với tạo điều kiện cần thiết để mọi người phát huy năng
bảo đảm quyền dân chủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh lực và sức sáng tạo vì lợi ích của chính mình và
đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước đóng góp cho xã hội. Chỉ khi dân giàu thì nước
pháp quyền. Đây là mối quan hệ giữa dân chủ và mới mạnh. Xã hội hóa không chỉ để huy động các
kỷ cương. Người viết “Trăm điều phải có thần linh nguồn lực mà còn tạo điều kiện cho xã hội thực
pháp quyền”. Nhà nước pháp quyền phải thượng hiện những chức năng, những công việc mà xã hội
tôn pháp luật. Pháp luật phải bảo đảm được công có thể làm tốt hơn. Và chỉ như vậy mới có thể xây
lý và lẽ phải. Mọi hạn chế quyền tự do của công dựng được một bộ máy hành chính nhà nước tinh
dân phải được xem xét cẩn trọng và chủ yếu nhằm gọn, hiệu lực, hiệu quả.
Nhà nước phải bảo đảm và phát huy được
bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự
an toàn xã hội và những giá trị văn hóa, lịch sử, quyền làm chủ thực sự của người dân, nhất là
đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Người dân có quyền quyền tham gia xây dựng chính sách, quyền lựa
làm tất cả những gì pháp luật không cấm và sử chọn người đại diện cho mình và quyền sở hữu tài
dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp sản. Quyền làm chủ phải đi đôi với trách nhiệm xã
pháp của mình. Cơ quan nhà nước và cán bộ, hội và nghĩa vụ công dân mà trước hết là phải tuân
công chức chỉ được làm những gì mà pháp luật thủ pháp luật.
Nhà nước phải tạo môi trường cạnh tranh bình
cho phép. Mọi quyết định quản lý của Nhà nước
đẳng theo cơ chế thị trường; kiểm soát chặt chẽ và
đều phải minh bạch.
Hiến pháp sửa đổi năm 2013 vừa được Quốc xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp cũng như những
hội thông qua đã mở ra không gian Hiến định mới cơ chế chính sách dẫn đến bất bình đẳng trong
để chúng ta thực hiện tư tưởng lớn của Chủ tịch cạnh tranh. Pháp luật và cơ chế chính sách phải
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tạo thuận lợi nhất cho mọi người dân và doanh
nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tài nguyên,
nguồn lực của quốc gia phải được phân bổ tới
những chủ thể có năng lực sử dụng mang lại hiệu
quả cao nhất cho đất nước.
Nhà nước phải có chính sách đào tạo nguồn
nhân lực chất lượng cao và huy động các nguồn
lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội đáp ứng yêu cầu phát triển. Phải chủ động,
tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường và điều
kiện thuận lợi để xây dựng và bảo vệ đất nước.
Nhà nước phải xây dựng cho được bộ máy tinh
gọn, hiệu lực hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công
chức có phẩm chất, năng lực và tính chuyên
nghiệp cao. Mọi cơ quan, công chức đều phải
được giao nhiệm vụ rõ ràng. Việc đánh giá tổ
chức, cán bộ, công chức phải căn cứ vào kết quả
hoàn thành nhiệm vụ. Phải hoàn thiện tiêu chí
đánh giá và cơ chế kiểm soát thực thi công vụ.
Người đứng đầu cơ quan hành chính phải chịu
trách nhiệm về kết quả thực hiện chức năng nhiệm
vụ được giao và phải được trao quyền quyết định
tương ứng về tổ chức cán bộ.
Phải tăng cường tương tác giữa các cơ quan
trong bộ máy nhà nước và giữa bộ máy nhà nước
với các tổ chức Chính trị - xã hội. Mở rộng đối
thoại với người dân và doanh nghiệp bằng nhiều
hình thức để Nhà nước, cán bộ, công chức gần
dân hơn và chủ trương, chính sách, pháp luật sát
với thực tiễn hơn. Sự phối hợp giữa các cơ quan
lập pháp, hành pháp, tư pháp phải trên cơ sở bảo
đảm tính độc lập theo chức năng được phân công
và yêu cầu kiểm soát lẫn nhau, bổ trợ cho nhau
theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp,
phát huy chủ động, sáng tạo của cấp dưới, đồng
thời bảo đảm quản lý thống nhất của cả hệ thống.
Thường xuyên tăng cường ổn định chính trị - xã
hội.
Trên tinh thần đó, năm 2014 phải tập trung sức
cao nhất xây dựng, sửa đổi các luật để thực hiện
Hiến pháp. Đồng thời rà soát bổ sung thể chế - cơ
chế chính sách, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm
tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp
quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của
Nhân dân và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa. Tăng cường hiệu lực
hiệu quả thực thi pháp luật, kỷ luật kỷ cương, xây
dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.
Đề cao trách nhiệm của tập thể Chính phủ và từng
thành viên Chính phủ trong việc xây dựng và ban
hành các văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm
tiến độ và chất lượng.
II.Trong những năm qua, chúng ta đã có bước
tiến dài về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập
môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành
chính. Đây cũng là một đột phá chiến lược đã
được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ
XI.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, trước hết phải tôn trọng đầy đủ các quy
luật của kinh tế thị trường, đồng thời phải có công
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cụ điều tiết và chính sách phân phối để bảo đảm
công bằng và tiến bộ xã hội.
Thời gian tới phải tiếp tục triển khai đồng bộ các
giải pháp để thực hiện tốt đột phá chiến lược nêu
trên, trong đó tập trung giải quyết hai vấn đề quan
trọng có liên quan chặt chẽ với nhau là thực hiện
giá thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng.
Phải thực hiện nhất quán cơ chế giá thị trường
đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ. Những hàng
hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước đang định giá
phải tính đúng, tính đủ chi phí, công khai minh
bạch các yếu tố hình thành giá và kiên định thực
hiện giá thị trường theo lộ trình phù hợp. Đồng thời
có chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng
chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu,
vùng xa.
Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
phải hoạt động theo cơ chế thị trường. Xóa bỏ tình
trạng độc quyền doanh nghiệp và những cơ chế
chính sách tạo ra bất bình đẳng trong kinh doanh,
nhất là trong tiếp cận các nguồn lực.

Đẩy nhanh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Ảnh:
Chuyên mục thường kỳ Tuyên truyền Xây dựng nông thôn mới trên
Báo Văn Hóa

Phải kiên quyết thực hiện tái cơ cấu doanh
nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần hóa, kể cả
các tập đoàn kinh tế; thoái vốn đầu tư ngoài ngành
và bán phần vốn mà Nhà nước không cần nắm giữ
theo nguyên tắc thị trường, bao gồm cả doanh
nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả. Doanh
nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào lĩnh vực then
chốt, thiết yếu, địa bàn quan trọng và quốc phòng
an ninh. Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
với nhiệm vụ chính trị, công ích. Hoàn thiện cơ chế
thực hiện quyền chủ sở hữu nhà nước và đại diện
chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng
cường quản lý, giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu
nhà nước. Kiện toàn cán bộ quản lý và nâng cao
năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện công
khai minh bạch kết quả hoạt động của doanh
nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật. Xử
lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và không
nghiêm túc thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được
phê duyệt.
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Chỉ có như vậy, chúng ta mới tạo được môi
trường cạnh tranh bình đẳng và nâng cao được
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước,
tăng cường sức mạnh của kinh tế nhà nước, góp
phần ổn định kinh tế vĩ mô và tái cơ cấu nền kinh
tế.
III. Thực hiện đường lối Đổi mới, nền nông
nghiệp nước ta đã có bước phát triển vượt bậc,
đóng góp to lớn vào thành tựu chung của đất
nước. Những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng
nông nghiệp đang giảm dần và bộc lộ những hạn
chế yếu kém của một nền nông nghiệp dựa trên
kinh tế hộ manh mún, thiếu liên kết, năng suất và
chất lượng thấp trong bối cảnh cạnh tranh ngày
càng gay gắt.
Vì vậy, phải thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến
lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền
kinh tế, đặc biệt là đẩy nhanh tái cơ cấu nông
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát
triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.
Đây là nội dung quan trọng trong tái cơ cấu nền
kinh tế và cũng là đòi hỏi bức xúc cần phải được
triển khai mạnh mẽ bằng nhiều giải pháp đồng bộ,
trong đó phải tập trung thực hiện đồng thời việc
đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật và tổ chức
lại sản xuất nông nghiệp.
Phải đặt người nông dân vào vị trí trung tâm và
vai trò chủ thể để thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp
và xây dựng nông thôn mới. Nhà nước có cơ chế
chính sách thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học
công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ
thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy
nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa
nông thôn.
Khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác,
liên kết đa dạng, nhất là giữa người nông dân và
doanh nghiệp trong sản xuất, dịch vụ với quy mô
phù hợp. Hình thành chuỗi giá trị, bảo đảm hài hòa
lợi ích của các chủ thể tham gia từ sản xuất, chế
biến đến tiêu thụ.
Tập trung phát triển sản phẩm có lợi thế so
sánh, có khả năng cạnh tranh và thị trường tiêu
thụ. Từng bước hình thành những tổ hợp nông công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao, gắn kết chặt
chẽ với người nông dân và hướng tới xây dựng
mô hình sản xuất nông nghiệp đa chức năng, phát
triển bền vững.
Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn
nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong
nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; chú trọng công
nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp sử dụng
nhiều lao động để thúc đẩy tập trung ruộng đất,
chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn.
Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả đào
tạo nghề. Huy động các nguồn lực đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng. Thực hiện hiệu quả chương
trình giảm nghèo bền vững. Quan tâm bảo vệ môi
trường; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và
truyền thống, tập quán tốt đẹp của làng quê Việt
Nam.
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Khẩn trương sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung
ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông
thôn để đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại nền nông
nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
IV. Ba năm qua, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XI,
toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải đương đầu
với nhiều khó khăn, thách thức. Chúng ta đã dành
nhiều công sức, nguồn lực để giải quyết những
vấn đề trước mắt và đạt được những kết quả quan
trọng. Đồng thời cũng đã chú trọng thực hiện
nhiệm vụ trung và dài hạn nhưng kết quả đạt được
chưa đáp ứng yêu cầu. Thực tiễn cho thấy nếu
không giải quyết tốt những nhiệm vụ này thì sẽ
không bảo đảm được ổn định kinh tế vĩ mô vững
chắc, không khai thác có hiệu quả được tiềm năng
của đất nước và cơ hội trong hội nhập quốc tế và
cũng không tạo lập được nền tảng cho phát triển
nhanh, bền vững.
Nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề. Khó khăn, thách
thức là rất lớn. Nhưng đây là cơ hội để thúc đẩy
Đổi mới mạnh mẽ hơn. Đòi hỏi phải có quyết tâm
và bản lĩnh chính trị rất cao. Bản lĩnh của Đảng và
Nhân dân ta đã tỏa sáng trong đấu tranh giành độc
lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bản lĩnh đó
cũng đã tỏa sáng khi đất nước ta đối mặt với
khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm đầu thập
niên 80 của thế kỷ trước để hình thành đường lối
Đổi mới.
Ngày nay, thế và lực của chúng ta đã mạnh hơn
nhiều. Nhất định bản lĩnh đó sẽ lại tỏa sáng để
Đẩy mạnh toàn diện công cuộc Đổi mới theo tinh
thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đưa sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao
mới vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
1. Với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
Phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong
nước (GDP) khoảng 5,8%; GDP bình quân đầu
người đạt khoảng 2.100 USD; kim ngạch xuất
khẩu tăng khoảng 10%; tỷ lệ nhập siêu khoảng 6%
kim ngạch xuất khẩu; tốc độ tăng giá tiêu dùng
(CPI) khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn
xã hội bằng khoảng 30% GDP; tỷ lệ bội chi ngân
sách nhà nước 5,3% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo giảm
1,7%-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo
việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất
nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động
qua đào tạo đạt 52%; thu nhập bình quân đầu
người tăng khoảng 20%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị
suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15,5%; số
giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường
trạm y tế xã) đạt 22,5 giường. Tỷ lệ cơ sở gây ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt
85%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang
hoạt động có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu
chuẩn môi trường đạt 80%; tỷ lệ che phủ rừng đạt
41,5%.
Nguyễn Tấn Dũng
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ
Theo http://www.baovanhoa.vn
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IV. TẾT CỔ TRUYỀN VIỆT NAM VÀ VĂN HÓA NGÀY XUÂN

Naêm Ngoï noùi chuyeän tranh Ngöïa

N

gựa là loài vật thông minh, khôn ngoan, sống
gần người và được con người yêu quý. Bởi vậy,
hình tượng ngựa đã xuất hiện rất sớm trong văn hóa
Đông – Tây, đặc biệt là trong lĩnh vực nghệ thuật:
Tranh, ảnh, điêu khắc… Nhân dịp Xuân Giáp Ngọ
2014 sắp tới, tạp chí du lịch Việt Nam giới thiệu tới
độc giả bài viết về hình tượng ngựa trong những tác
phẩm hội họa.

Nhiều bức tranh ngựa chiến mà các danh họa thế
giới miêu tả đã trở thành biểu tượng của địa phương
như ở Saint – Peterburg của Nga, ở Paris của Pháp,
Italy, Đức,… Nói về tranh ngựa thì có nhiều loại. Ở
Trung Quốc có nhiều họa sĩ tài danh về vẽ ngựa,
song tiêu biểu và nổi bật có danh họa thiên tài Từ Bi
Hồng. Ông là con người đặc biệt, có cái nhìn sâu sắc
về tổng thể tình cảm, dáng thế, hành động của con
ngựa thực trong đời sống xã hội. Trên thế giới chưa
ai vượt qua được biệt tài vẽ ngựa như danh họa Từ
Bi Hồng. Tranh ngựa của ông vẽ rất phóng khoáng,
tự nhiên, không gò ép vào một khuôn khổ nào, mỗi
con ngựa có cách tạo hình riêng, đặc điểm từng cá
thể nhưng người xem vẫn cảm thấy như nó đang
sống trong một bầy đàn với thiên nhiên hoang dã.
Nhìn tranh ông người ta cảm thấy như ngựa bay
trong không gian, có tiếng rít của gió, có tiếng lốc cốc
của vó ngựa, có tiếng thì thầm của ngựa trên thảo
nguyên và có cả hình cờ bay ở bờm ngựa, đuôi ngựa
trong những ngày hội. Với bút pháp điêu luyện và
hiểu biết rất sâu về đời sống của ngựa nên cách
miêu tả của ông ở góc độ nào của ngựa cũng sinh
động và hàng trăm tác phẩm mà ông vẽ… đều thấy
con vật này luôn luôn chuyển động, làm người xem
không chán mắt. Người ta ví tranh ngựa của Từ Bi
Hồng như những làn mây nhiều màu sắc bay trong
không trung và chuyển động không ngừng, mỗi nét
mỗi dáng, mỗi thế và cách thể hiện chi tiết hoàn hảo
không tìm thấy khiếm khuyết. Từ Bi Hồng đã làm
sống lại hình tượng ngựa trong tranh, đem lại cho
ông những lời thán phục của hàng triệu người trên
thế giới. Với cách sử dụng chất liệu điêu luyện và
hợp lý trong từng nét vẽ, Từ Bi Hồng đã đưa hình
tượng con ngựa có sức truyền cảm đến kỳ lạ đối với
mọi lứa tuổi, đó chính là cái bí quyết tạo hình đặc biệt
và bí ẩn của ông. Tranh ngựa của Từ Bi Hồng được
nhiều nước in ấn phục vụ trang trí, nhất là những

ngày tết cổ truyền ở Trung Hoa, Ấn Độ, Triều Tiên,
Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam… Hình tượng ngựa
không những được dựng tượng ngoài trời cùng với
những anh hùng dân tộc mà còn được điêu khắc
trang trí ở nơi tâm linh thờ cúng như đình làng, đền,
miếu, lăng tẩm…

Những năm của thời kỳ bao cấp, cứ mỗi độ tết đến
xuân về, người dân từ đô thành đến miền núi, hải
đảo thường sắm tranh tết về trang trí đón xuân trong
đó có tranh ngựa. Tranh tết về ngựa có nhiều dòng.
Ở Huế do ảnh hưởng của việc thờ cúng tâm linh của
vùng kinh đô, sông nước mà nghề vẽ tranh, in tranh
ngựa khá phổ biến vào những ngày lễ hội, Tết
Nguyên đán. Vào những ngày tháng chạp âm lịch
tranh dân gian vẽ con vật, hoa trái, câu đối đã được
xuất đi khắp vùng cả trong nước, nhất là các tỉnh
miền Trung, trong đó có tranh ông Ngựa. Ông Ngựa
có màu hồng, màu trắng, đối diện nhau, được trang
trí nhiều ở các nhà dân. Ở miền Bắc có dòng tranh
Đông Hồ thể hiện khá phong phú về đề tài ngựa.
Tranh Đông Hồ về ngựa rất sinh động và có cốt
truyện. Tranh ngựa có nhiều ở các dòng tranh Đông
Hồ, hàng Trống, làng Sình ở Huế, Kim Hoàng ở Hà
Tây và sau này là trong tranh của các họa sĩ đương
đại. Như vậy, hình ảnh con ngựa đã đi vào tiềm thức
của nhân dân một cách rất tự nhiên và bản thân
người làm tranh tết về ngựa cũng đam mê với nghệ
thuật tạo hình về con vật quý giá này. Đối với con
người, ngựa không những là bạn đường, giúp người
lao động trong công việc gia đình và cộng đồng mà
còn là bạn chiến đấu khi nó dũng mãnh cùng người
lính ra trận. Con người đã đưa ngựa thành thần
tượng tâm linh hướng thiện vào trong kiến trúc cổ và
nó đã trở thành con vật linh thiêng.
Ở các nước Tây Âu, đặc biệt là Pháp, Italia, Đức,
Tây Ban Nha, Mông Cổ, Nga… người ta đã đưa hình
ảnh của ngựa vào nghệ thuật sân khấu điện ảnh và
nghệ thuật tạo hình để trang trí ở cung điện của các
hoàng đế. Ngựa xuất hiện trong những bức tranh sơn
dầu cỡ lớn của nhiều quốc gia có nội dung về anh
hùng và chiến sự của cuộc chiến tranh vệ quốc,
nhằm tôn vinh truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ
quyền độc lập dân tộc. Ở Pháp, Italia nhiều tượng đài
về ngựa đã được xây dựng ở khu trung tâm đông
người tụ họp, tranh sơn dầu ngựa chiến cỡ lớn được
trang trí ở phòng khách của các nguyên thủ quốc
gia… Ở Việt Nam, ngoài những tượng ngựa bằng gỗ,
đá, gốm, chạm khắc phù điêu, tranh vẽ ngựa với
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nhiều nội dung cũng rất phổ biến, nhất là những ngày
tết ở thập kỷ 80 trở về trước. Những hình ảnh Quang
Trung cưỡi ngựa, song ngựa dùng trang trí ở hai bên
bàn thờ gia tiên đã tạo không khí cho ngày tết thêm
đầm ấm vui tươi. Vào các năm ngọ, người ta còn in
hình ngựa trên giấy cứng rồi gắn trên cành đào vào
những ngày vui tết vui xuân. Trong cách biểu hiện
tranh dân gian Việt Nam người ta thường dùng màu
thực vật của lá cây, than, son vì thế tranh màu sắc
êm dịu, không lòe loẹt, người xem dễ cảm thụ sự
hiền dịu của ngựa.
Ngày nay hình tượng ngựa vẫn là những đề tài
sáng tác rất hấp dẫn của các họa sĩ vì đây là con vật
dễ gần, công dụng trong đời sống xã hội rất phong
phú, tạo hình đẹp cả về mặt hình thể và màu sắc.
Những năm chống ngoại xâm, các anh hùng hào kiệt
dùng ngựa để tham gia trận mạc. Thời nay, ngựa vẫn
giúp con người làm nên bao kỳ tích trong lao động,
sản xuất. Thời kỳ chống Pháp xâm lược ở chiến khu
Việt Bắc, Bác Hồ nhiều lần cưỡi ngựa đi công tác và
con ngựa đã trở thành bạn đồng hành sớm hôm lên
đèo lội suối cùng các chiến sĩ hành quân đánh giặc,

đã trở thành một chủ đề cho nhiều họa sĩ cảm hứng
sáng tác.
Có thể nói những năm khói lửa của cuộc chiến
tranh hình ảnh con ngựa được gắn liền với sự nghiệp
mỹ thuật nước nhà rất đậm nét, không những về cái
đẹp hình dáng, diện mạo mà nó còn là người bạn của
người lính trong việc tải đạn, hàng hóa, lương thực,
thực phẩm cho quân đội. Tại bảo tàng Mỹ thuật Việt
Nam còn lưu giữ hàng trăm bức tranh nói về mối
quan hệ giữa con người và ngựa trong cuộc đấu
tranh kiến quốc và giải phóng bằng nhiều chất liệu
khá phong phú… minh chứng cho một thời hào hùng
của dân tộc. Ngày nay, con ngựa vẫn là nội dung có
sức hấp dẫn. Nhiều bức tranh sơn mài, sơn dầu, lụa,
sơn khắc về ngựa của ta cũng đã vượt ra biên giới
đến với các nước trên thế giới, được họ đón nhận,
trân trọng. Ở Việt nam, tuy chưa có họa sĩ nào vẽ
ngựa được trình độ điêu luyện như danh họa thiên tài
Từ Bi Hồng, nhưng cũng có nhiều bức tranh về ngựa
đã đoạt giải thưởng cao.
Hoàng Hoa Mai
Du lịch Việt Nam.- 2013.- Số 12
(tháng 12).- Tr.56
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à loài vật rất phổ biến và hiện diện từ lâu trên
khắp thế giới, con ngựa đi vào ngôn ngữ của
nhiều vùng miền, nhiều dân tộc, nhiều quốc gia.
Hình dáng, cấu tạo, đặc tính, sinh hoạt, ảnh
hưởng… của ngựa cũng trở thành các hình tượng
ẩn dụ tiêu biểu cho những câu tục ngữ độc đáo,
đắt nghĩa.
 Anh: Đừng đặt chiếc xe trước con ngựa.
 Armenia: Hãy chọn bạn bằng đôi mắt của
người già cả và hãy chọn ngựa bằng đôi mắt
người trẻ.
 Ba Lan: Hãy đánh con ngựa khi nó được
gắn yên.
 Berber: Người đàn bà góa nói: “Tôi không
muốn cột con lừa vào chỗ con ngựa”.
 Bulgaria: Ngựa chết là ngựa không đá.
 Czech: Trước khi ca ngợi một con ngựa,
hãy chờ qua một tháng; trước khi ca ngợi một
người đàn bà, hãy chờ qua một năm.
 Đan Mạch: Con ngựa mà bạn thương yêu
thì kéo xe hơn hẳn bốn con bò.
 Đức: Kẻ muốn bán một con ngựa mù thì
luôn ca ngợi chân cẳng của nó.
 Haiti: Con lừa đổ mồ hôi đến nỗi con ngựa
được đeo dây ren (Kẻ làm người hưởng).
 Hà Lan: Thà được cưỡi con ngựa hay
trong một năm còn hơn suốt đời phải cưỡi lừa.
 Hàn Quốc: Nếu người bộ hành trông thấy
con ngựa, ông ta sẽ mong ước được cưỡi nó.
 Hoa Kỳ: Con la dẫu có bị cắt tai cũng
chẳng thể là ngựa.
 Hy Lạp: Không điều gì liều lĩnh bằng con
ngựa mù.
 Ireland: Tuổi trẻ thay da đổi thịt. Con ngựa
không giữ mãi tốc độ của nó.
 Mexico: Biết cưỡi ngựa không thôi thì
chưa đủ - ta cần phải biết cách té ngã nữa.

 Mông Cổ: Cưỡi ngựa què không đi được
xa, lời kẻ khó không đến được tai chúa.
 Nga: Hãy cẩn thận khi đứng phía trước
con dê, cẩn thận khi đứng phía sau con ngựa và
với con người thì đứng bất cứ phía nào cũng phải
dè chừng.
 Nhật Bản: Biết ngựa qua bước đi, biết
người qua giao thiệp.
 Nauru: Nếu con ngựa là tài sản chung thì
anh cưỡi nó. Nếu con ngựa là tư hữu thì nó cưỡi
anh.
 Niger: Với một con ngựa rẻ tiền thì bạn
đừng trông mong tốc độ; tốt hơn là bạn nên hài
lòng với tiếng hí của nó.
 Panama: Phụ nữ lớn tuổi lấy chồng trẻ,
như con ngựa già mặc váy hoa.
 Pháp: Con mắt của bậc thầy vỗ béo con
ngựa.
 Romania: Ai chưa cưỡi ngựa thì chưa
từng bị té ngã.
 Serbia: Nếu không giữ được bờm ngựa
thì đừng tìm cách túm đuôi ngựa.
 Tây Ban Nha: Với một ông lớn tuổi thì một
phụ nữ trẻ là con ngựa mà ông ta cưỡi về địa
ngục.
 Thổ Nhĩ Kỳ: Hãy chăm sóc con ngựa như
một người bạn và cưỡi nó như cưỡi kẻ thù.
 Trung Quốc: Một con ngựa có hai chủ
thường là con ngựa gầy ốm, con tàu có hai thuyền
trưởng thì sẽ phải chìm.
 Việt Nam: Mồm chó, vó ngựa.
 Zulu: Ngựa đến sớm thì uống nước trong.
Văn Hiến sưu tầm
Hồn Việt.- 2013.- Số 77.- Tr.92
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hững bằng chứng xác thực sớm nhất về việc
thuần hóa ngựa có được ở Ukraina, nơi con
người đã sinh sống bên cạnh các bầy ngựa và súc
vật khác trên các thảo nguyên 6.000 năm về trước.
Cũng thời gian này, lừa hoang châu Phi đã được
thuần hóa ở Ai Cập và bán đảo Arập. Thoạt đầu
lừa ngựa thường không để cưỡi mà được thắng
từng đôi vào một cỗ xe. Rồi những cỗ xe ngựa trở
thành vật biểu tượng của vua chúa; họ ngồi xe để
ra trận, duyệt binh hoặc đi săn. Đến thời Hôme (thi
sĩ Hy Lạp thế kỷ 8 trước Công nguyên), việc cưỡi
lừa ngựa đi lại đã trở nên phổ biến, tuy những xe
ngựa vẫn được sử dụng cho chiến trận. Vào thời
kỳ văn minh cổ điển, người Hy Lạp và La Mã đã
xây những vũ đài và đường đua đặc biệt, hiến cho
đám đông người xem những cuộc đua xe ngựa
đầy kịch tính.

đem tác phẩm này về Pari, sau đó năm 1815 các
chú ngựa này lại được trả về thành Vơnixơ.
Bất ngờ!

Kéo hoàng hôn xuống

Trong cuộc chiến tranh thành Tơroa, khoảng
năm 1200 trước Công nguyên, người Hy Lạp đã
chiếm thành Tơroa bằng cách giấu binh lính trong
một con ngựa gỗ khổng lồ mà họ đã tạo nên.
Người Tơroa tưởng rằng người Hy Lạp đã bỏ lại
con ngựa, bèn đem nó vào thành. Thế là người Hy
Lạp chui ra và mở cửa thành cho quân của họ tiến
vào.
Biểu tượng của vương triều
Đầu con ngựa này trên các tấm đá hoa cương ở
điện Pactênông (thế kỷ 5 trước Công nguyên),
Aten (Hy lạp) là một trong những tác phẩm điêu
khắc vĩ đại nhất mọi thời. Tương truyền rằng có
một tốp ngựa ngày nào cũng kéo cỗ xe Mặt Trời
xuống biển để tạo ra hoàng hôn. Sự mệt mỏi quá
độ biểu hiện rõ trên mặt ngựa.
Bốn con ngựa thành Vơnixơ

Hình tượng rất xưa này về các con lừa được
thắng vào một cỗ xe 4 bánh là một phần khảm
trang trí trên một cái hộp – biểu tượng ở lăng tẩm
Ur, một vương triều ở vùng Lưỡng Hà cổ đại (Irắc
ngày nay), vào khoảng 2500 năm trước Công
nguyên.
Bay qua không trung
Được coi là tác phẩm của nhà điêu khắc Hy Lạp
Lixiput thế kỷ 4 trước Công nguyên, những chú
ngựa oai vệ bằng đồng đỏ này đã được lấy từ
Cônxtantinôpôn (nay là Ixtanbun) về Thánh cung
Xan Maccô ở Vơnixơ vào năm 1204. Trước đó,
chúng đã từng ở La Mã. Năm 1797 Napôlêông

Pêgat là con ngựa có cánh trong thần thoại Hy
Lạp, đã mọc lên từ máu của Mêđuda, quái vật tóc
rắn, khi Pecxê, con trai của thần Dớt, chặt đầu con
quái vật này. Con ngựa ấy bay lên định hội nhập
với các thần linh, nhưng đã bị nữ thần khôn ngoan
Aten bắt được và bị thuần hóa bằng cái cương
vàng. Hình khắc tinh xảo này trên hòm đựng đồ
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thánh bằng đồng đỏ mô tả con ngựa Pêgat, do
người Etơruxcơ làm ra vào khoảng 300 năm trước
Công nguyên.

Tượng đất nung này ở Sip mô tả một chiến binh
Atxiri, thế kỷ 7 trước Công nguyên. Anh ta mang
khiên và đang sẵn sàng chiến đấu. Con ngựa có
tấm giáp che ngực và băng trang trí trên đầu kiểu
nhà binh.
Mác ngựa

Nửa người, nửa ngựa

Mác (dấu hiệu) đóng trên mình ngựa đã được
sử dụng để biểu hiện sự sở hữu từ hơn 2000 năm
nay. Cảnh đi săn ở trên lấy từ đá khảm lát vỉa hè
(khoảng cuối thế kỷ 5 hoặc thế kỷ 6 trước Công
nguyên) được phát hiện ở Cactagiơ (một thành
phố do người Phênixi lập ra gần thủ đô Tuynidi
ngày nay). Bức khảm xứ Bắc Phi này diễn tả một
thú tiêu khiển ưa thích của những chúa đất giàu có
là đi săn.
Một mẫu ngựa đời Đường

Huyền thoại về những con nhân mã - nửa người
nửa ngựa - có thể đã hình thành khi những người
dân Hy lạp cổ đại nhìn thấy các kỵ sĩ xứ Thêxaly.
Vì họ chưa từng biết đến việc người cưỡi ngựa,
nên họ tưởng rằng đã nhìn thấy một giống vật mới.
Đây là cảnh cuộc chiến đấu sử thi giữa những con
nhân mã hoang dã ngỗ ngược và những người
dân Lapit (bắc Hy Lạp), thể hiện bằng những bức
tượng tuyệt vời ở điện Pactênông, thế kỷ 5 trước
Công nguyên.
Sẵn sàng chiến đấu
Người Trung Quốc luôn quí trọng ngựa. Vào đời
Đường (618-907) nhiều hình mẫu ngựa bằng đất
nung được sản xuất và vẫn có giá trị nghệ thuật
cho tới nay. Màu men xanh côban rất hiếm và đắt
trong sản xuất thời bấy giờ vì côban chỉ được
nhập khẩu với lượng rất ít. Con ngựa này được
nặn làm nhiều phần rồi gắn kết với nhau thành một
khối.
Theo http://www.bachkhoatrithuc.vn/
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Nhöõng naêm Ngoï ñaày töï haøo trong lòch söû daân toäc

N

ăm Ngọ với biểu tượng về ngựa luôn chỉ sự
thông minh, nhanh nhẹn, mạnh mẽ dẫn đến
“mã đáo thành công”. Vì thế, không phải ngẫu
nhiên mà trong những trang sử vàng của dân tộc
ta, năm Ngọ luôn là minh chứng về những dấu
mốc lịch sử vẻ vang không thể phai mờ khiến mỗi
người Việt Nam chúng ta đều trân trọng, tự hào.
Năm Canh Ngọ (550): Nghĩa quân Triệu Quang
Phục từ căn cứ Dạ Trạch đã tiến công đánh thắng
quân xâm lược nhà Lương, giết tướng giặc Dương
Sàn, khôi phục lại nền độc lập cho đất nước.
Năm Bính Ngọ (776): Dưới sự lãnh đạo của
Phùng Hưng, bắt đầu cuộc khởi nghĩa chống quân
xâm lược nhà Đường.
Năm Giáp Ngọ (1054): Nhà Lý đổi tên nước là
Đại Việt để tỏ rõ ý thức độc lập, tự chủ và thể hiện
niềm tự hào dân tộc.
Năm Mậu Ngọ (1078): Lý Thường Kiệt đại thắng
quân Tống trên sông Như Nguyệt và bài thơ thần
“Nam quốc sơn hà” được coi là bản Tuyên ngôn
Độc lập đầu tiên của nước ta ra đời.
Năm Mậu Ngọ (1258): Quân dân Đại Việt đã
đánh tan 30 vạn quân xâm lược Nguyên – Mông
lần thứ nhất với vai trò vô cùng quan trọng của
Thái sư Trần Thủ Độ.
Năm Nhâm Ngọ (1282): Nhà Trần mở hội nghị
Bình Than, bàn kế sách chống quân xâm lược
Nguyên Mông lần thứ hai.
Năm Bính Ngọ (1426): Chiến thắng Tốt Động,
Chúc Động – một chiến thắng lẫy lừng mang ý
nghĩa chiến lược của nghĩa quân Lam Sơn chống
giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo.
Năm Bính Ngọ (1786): Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn
do Nguyễn Huệ lãnh đạo đập tan các thế lực
phong kiến ở Đàng Trong và Đàng Ngoài, đất
nước đã được thống nhất.
Năm Canh Ngọ (1930): Nguyễn Ái Quốc thay
mặt Quốc tế Cộng sản tổ chức hội nghị hợp nhất
ba tổ chức Đảng ở Bắc, Trung, Nam lấy tên là
Đảng Cộng sản Việt Nam, từ đó mở ra một bước
ngoặt lịch sử đưa cách mạng Việt Nam giành
được nhiều thắng lợi quan trọng.

Năm Nhâm Ngọ (1942): Bác Hồ trên đường
sang Trung Quốc công tác đã bị bọn phản động
Tưởng Giới Thạch bắt giam, đày ải qua 14 nhà tù.
Chính thời gian này, Bác viết tập thơ “Nhật kí trong
tù” nổi tiếng.
Năm Giáp Ngọ (1954): Chiến thắng Điện Biên
Phủ chấn động địa cầu buộc quân xâm lược Pháp
– Mỹ phải kí hiệp định Giơ-ne-vơ, hòa bình được
lập lại ở Việt Nam.
Năm Bính Ngọ (1966): Quân dân hai miền Nam
Bắc lập nhiều chiến công lớn trong cuộc chiến
tranh chống Mỹ xâm lược, bước đầu đánh thắng
chiến lược chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ.
Năm Mậu Ngọ (1978): Chiến tranh bảo vệ biên
giới Tây Nam của Tổ quốc thắng lợi. Quân tình
nguyện Việt Nam giúp lực lượng cách mạng Campu-chia đập tan bọn diệt chủng Pôn-pốt-lêng-xa-ri
lập nên Nhà nước Cam-pu-chia mới.
Năm Canh Ngọ (1990): Công cuộc đổi mới của
đất nước liên tiếp giành được thắng lợi. Đất nước
vẫn đứng vững trước những diễn biến phức tạp ở
Liên Xô và các nước Đông Âu, chuẩn bị tốt cho
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991).
Năm Nhâm Ngọ (2002): Trong bối cảnh nền kinh
tế thế giới biến động theo chiều hướng xấu và
thiên tai liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi trong nước,
tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 của Việt Nam
vẫn đạt 7%, đứng thứ 2 Châu Á. Công cuộc xóa
đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân
lao động được cộng đồng thế giới đánh giá cao.
Chủ trương xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La
lớn nhất Đông Nam Á được Quốc hội Khóa XI
thông qua lần cuối.
*****
Với đà phát triển đi lên của đất nước, chúng ta
tin rằng Năm Giáp Ngọ tới (2014) sẽ gặt hái được
những thành tựu tốt đẹp hơn nữa.
Bình Giang
Người cao tuổi.- 2014.- Số 1
(ngày 1 tháng 1).- Tr.2

__________________________________

NHÖÕNG CON NGÖÏA ÑEÏP NHAÁT TRONG
TRONG DI SAÛN NÖÔÙC VIEÄT

V

ốn là một con vật tượng trưng cho sự nhanh
nhẹn, quả cảm, ngựa được người Việt dành
cho lòng yêu mến trong các di sản truyền thuyết.
Ngựa lại có cái dáng đẹp ở mọi góc độ nên ghi tạc
nhiều dấu ấn trong di sản nghệ thuật tạo hình…
Bất cứ người Việt nào cũng thuộc truyền thuyết
thánh Gióng đánh giặc Ân. Sau khi đuổi hết giặc
thì cũng là lúc ngài cưỡi ngựa về trời. Ngựa mà
ngài cưỡi là ngựa sắt, khi đó quý lắm, vì người
Việt mới biết đến thứ kim loại này. Có lẽ, đây là
hình tượng ngựa trong kho tàng di sản văn hóa phi
vật thể sớm nhất của nước ta và cũng là con ngựa
đẹp nhất trong ký ức ngàn đời của người Việt.
Ngựa cũng còn gắn với sự kiện lịch sử bi thảm của
mối tình Mỵ Châu – Trọng Thủy. Vì “nỏ thần vô ý

trao tay giặc” mà An Dương Vương đã cùng con
gái phi ngựa chạy ra biển, rồi Mỵ Châu bị chính
vua cha chém chết trên lưng ngựa. Vì lụy tình mà
hại nước, sau nàng hóa thành đá ngọc, được thờ
ở thành Cổ Loa.
Trong thư tịch và truyền thuyết cũng mô tả cái
đẹp và quý của ngựa. Sơn Tinh đã chọn sính lễ
dâng lên Vua Hùng “Voi chín ngà, gà chín cựa,
ngựa chín hồng mao”. Trong thời Lý, thì ngựa quý
phải là thứ ngựa bạch, bốn chân có cựa. Chẳng
thế mà châu Vị Long (nay thuộc huyện Chiêm
Hóa, Tuyên Quang) tiến vua loại ngựa này. “Đại
Việt Sử Ký Toàn Thư” còn ghi lại như thế. Một
trong những con ngựa trắng này lại được Vua Lý
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đặt tên là “Bạch Long Thần Mã” vì có tài biết được bằng gỗ đặt trên 4 bánh xe đặt trong nhà tiền tế
khi nào vua sắp đi thì nó hí lên trước.
của đình.
Trong kho tàng di sản văn hóa vật thể, thì hình
ảnh ngựa sớm nhất ở ta là ngựa ở chùa Phật Tích
(niên đại dựng chùa năm 1057). Tượng ngựa
được tả thực với mắt nổi, mõm dài, miệng và hai lỗ
mũi, có bờm, đuôi dài. Ngựa đang trong tư thế
nằm, chân trước khuỵu xuống. Tượng được đặt
trên bệ đá có hoa văn cánh sen. Cùng với tượng
ngựa là nhiều con vật khác như voi, sư tử, tê giác
được bày trước sân chùa, nay vẫn còn.
Những hoa văn trang trí hình ngựa thuộc loại
khá hiếm, lại thấy trên thạp gốm hoa nâu thời
Trần. Ngựa được miêu tả có mắt, mõm dài, thân
thon, 4 chân. Trên lưng một con ngựa có người
ngồi xổm dang tay. Một con ngựa khác lại tả một
ông quan đang cưỡi với mũ đội đầu, một tay nắm
cương, một tay có lẽ đang vung roi và ngựa trong
Hình quan hầu dắt ngựa đá trong lăng Dinh Hương
tư thế đang phi nước đại. Cái đẹp của những con
ngựa thời Trần là dáng khỏe, dũng mãnh, hừng
Hình tượng Long Mã cũng còn được khắc trên
hực như hào khí Đông A thắng trận Nguyên Mông.
chiếc trống đồng Cảnh Thịnh thời Tây Sơn mà nay
Vào thời Mạc, các nhà quyền quý có cái mốt trống đã được tôn vinh là bảo vật quốc gia, Trong
chơi đèn cổ bằng gốm hoa lam. Chiếc đèn cao dòng tranh dân gian Đông Hồ có cảnh đám cưới
76cm được trang trí hình một con Long Mã. Đây là chuột” với họa tiết chú rể chuột đang vểnh râu
một con vật thiêng, đầu rồng nhưng mình ngựa với nghênh ngang cưỡi ngựa. Dòng tranh Hàng Trống
hình dáng sống động với hai vó trước chồm lên. có cảnh ông Hoàng cưỡi ngựa. Tranh ngựa thờ
Cùng thời, người thợ gốm còn vẽ hình ngựa có thường đi một cặp như tranh ngựa hồng, ngựa
cánh trên một chiếc lư hương. Men vẽ có màu bạch trong đền Độc Lôi.
xanh lam, men phủ màu trắng xám. Ngựa được vẽ
Ngựa còn là một tiêu chí thành đạt. Từ thời Lý,
tả thực, có mắt, mõm, đuôi, bốn chân, bờm và dây ai đỗ trạng nguyên được ban mũ áo, võng ngựa
cương. Đặc biệt hai bên thân được chắp thêm đôi vinh quy, sử sách quy định rõ như thế. Đến đầu
cánh như trong tư thế bay trong mây. Ngựa được thế kỷ XX, vẫn còn có cảnh cưỡi ngựa về làng có
tô men màu nâu nổi bật trên đám mây màu xanh. lính hầu và lọng che mà một người Pháp tên là
Đáng lưu ý, trên lư hương còn ghi dòng chữ tên Henry Oger sưu tầm được trong tranh khắc gỗ ở
người thợ tạo ra đồ gốm này ở làng Bát Tràng vào ta. Ngựa cũng còn là một tiêu chí biểu hiện sự
ngày 20 tháng 8 năm Hưng Trị thứ ba (năm dương quyền quý và cả quyền lực. Chỉ vua và hoàng hậu
lịch là 1590). Nhờ có dòng chữ đó, các nhà khảo vào Hoàng thành Thăng Long mới được quyền
cổ biết được hình tượng ngựa được chắp đôi cánh cưỡi ngựa. Còn các quan thì phải xuống dắt ngựa
và chắp đầu rồng đã xuất hiện từ cách đây ít ra qua cổng thành. Vì thế, trước đây ở khu vực Cửa
hơn 400 năm. Đến thế kỷ XVII thời Lê Trung Nam bây giờ còn có một cái bia đá khá to có chữ
Hưng, các ngôi đình và chùa làng nở rộ nghệ thuật “Hạ Mã” là như vậy. Thư tịch cổ còn ghi lại: Trong
chạm khắc gỗ với những đề tài phong phú, gần với số 9 thứ vua ban cho (gọi là Cửu Tích) thì đứng
cuộc sống dân dã như hình tiên nữ cưỡi rồng, vuốt đầu là cỗ xe ngựa. Có đoạn lại ghi: Vua hạ chiếu
râu rồng, trai gái chọc ghẹo nhau. Nhiều động vật rằng trong những ngày quốc tang cấm người trong
khác cũng có mặt trên các mảng chạm, trong đó nước ta được cưỡi ngựa để tỏ lòng thành kính với
có ngựa. Vẫn cảnh ngựa có cánh bay trên hương người đã khuất.
án chùa Bút Tháp hay muộn hơn một chút là cảnh
Trong khi di sản cung đình Huế đang được lưu
ngựa bay và khỉ cưỡi ngựa trên ván in bằng gỗ ở giữ ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia còn phản ánh thú
chùa Tây Mỗ.
chơi đồ ngọc của Vua Nguyễn, có tượng ngựa
Thời Lê Trung Hưng cũng là lúc rộ lên các vị bằng ngọc quý. Lại có cả bộ sưu tập 12 con giáp,
quan Quận Công đem tiền về quê xây lăng một trong đó có tượng ngựa bằng đá ngọc được nhân
cho mình phòng khi hậu sự, nhất là ở vùng Bắc cách hóa: Đầu ngựa nhưng thân là người đang
Giang. Nhiều lăng được xây bề thế, hai bên đường cầm quạt. Nhiều chiếc đĩa sứ men xanh trong triều
vào lăng có tượng quan hầu dắt ngựa. Người và Nguyễn cũng vẽ các võ tướng đang cưỡi ngựa.
ngựa đá có kích thước gần với thực tế. Ngựa
Trong số những con vật được yêu quý, ngựa đá
được mô tả chi tiết với cả mắt, mũi, bờm, yên chiếm được cảm tình của người Việt trong tâm
cương. Quan hầu thì cầm kiếm, đội mũ có cả trang thức dân gian. Ngựa cũng là loài vật có hình thể
phục áo khoác, quần dài. Có lẽ đôi ngựa đá đẹp đẹp gây nhiều cảm hứng cho nghệ sĩ tạo hình.
nhất thuộc về lăng Dinh Hương (xã Đức Thắng, Cho đến ngày nay, di sản văn hóa, nghệ thuật
huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) được tạc năm 1792 quanh con ngựa vẫn là kho tàng quý giá của
thờ La Quận Công. Vào thời điểm này, những con người Việt.
ngựa đá cũng là cái mốt được người xưa đặt ở
Trịnh Sinh
sân đình như ở Đình Hoàng Mai, đình Tả Thanh
An ninh thế giới Xuân 2014
Oai. Cũng có khi thay cho ngựa đá là ngựa thờ
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TEÁT NGUYEÂN ÑAÙN XÖA VAØ NAY

T

ết nguyên đán hay còn gọi là Tết cả, là một
ngày lễ vô cùng quan trọng đối với người
dân Việt Nam.
Không nói quá xa xôi chỉ khoảng chừng 20
năm về trước, để chuẩn bị cho những ngày Tết,
các gia đình tất bật trước đó đến hàng tháng.
Nhưng nay cùng với sự phát triển của xã hội và
cuộc sống của người dân cũng có phần khá giả
hơn, Tết nguyên đán cũng đã có phần thay đổi.
Với người Việt thì Tết bắt đầu từ ngày 23
tháng Chạp, tức là ngày ông Táo lên chầu trời.
Ông Táo được coi là vua bếp, người trông coi
việc trong gia đình. Bởi thế dù giàu hay nghèo,
gia đình nào vào ngày này cũng chuẩn bị mâm
cơm cúng ông. Mâm cơm cúng thì cũng tùy vào
hoàn cảnh gia chủ mà có thể ít hay nhiều nhưng
mũ, áo giấy và cá chép thì ai cũng phải có. Ngày
nay, cuộc sống bận rộn hơn, nhiều gia đình
cũng đã đơn giản hóa việc làm cơm cúng, thay
vào đó là mua đồ chế biến sẵn và bởi cá chép
giờ đây không còn dễ thả ra sông hồ như trước
nên người ta cũng thay cá sống bằng cá giấy.
Sau khi tiễn ông Táo lên trời, cũng là lúc dọn
dẹp trang hoàng lại nhà cửa. Ngày xưa có tục
dựng cây nêu, bởi người ta tin rằng những vật
treo trên cây nêu sẽ báo hiệu cho ma quỷ biết
rằng nơi đây có người. Bên cạnh đó, vào buổi
tối người ta treo chiếc đèn lồng ở cây nêu để tổ
tiên biết đường về nhà chơi với con cháu. Nay
thì phong tục này chỉ còn một số nơi giữ được.
Ở các thành phố lớn, đất chật người đông, lại
thêm các chung cư cao tầng mọc lên như nấm
cũng chẳng còn đâu đất mà dựng cây nêu ngoài
cửa. Nhưng một vài năm trở lại đây, thấy rộ lên
phong trào mua mía để tượng trưng thay cho
cây nêu, cũng hay hay.

Tục chơi hoa Tết cũng là một trong những
phong tục cầu kỳ, thể hiện sự tinh tế của người
Việt. Đặc biệt đối với ông bà ta thì để có một lọ
hoa đẹp, một chậu kiểng đẹp ngày Tết cũng lắm
công đoạn cầu kỳ. Trên bàn thờ gia tiên nhất
thiết phải có bông vạn thọ, trường xanh hay lọ
hoa huệ. Trong nhà thì phải có lọ hoa thược
dược đủ màu tượng trưng cho những điều ước

mong một năm mới khoẻ mạnh và trường thọ
với nhiều niềm vui.
Ở mỗi vùng miền, hoa chưng cũng khác nhau,
ví như miền Nam thích mai vàng, còn miền Bắc
lại chuộng hoa đào, nhiều gia đình ngoài hoa
chính là đào và mai còn có thêm chậu quất.
Người ta quan niệm rằng, quất càng sai quả thì
năm đó gia chủ càng có nhiều lộc. Cho đến nay,
tục lệ chơi hoa và quan niệm cũ vẫn tồn tại
nhưng bên cạnh một số loài hoa truyền thống thì
ngày càng có nhiều hơn những loại hoa mới.
Những loại này có tây có ta, có ngoại nhập và
có lai giống…tất cả góp phần làm cho ngày Tết
thêm nhiều màu sắc.
Bánh chưng là một món ăn không thể thiếu
trong ngày Tết. Người Việt xưa quan niệm bánh
chưng âm giành cho Mẹ, bánh dầy dương giành
cho Cha. Bánh chưng bánh dầy là thức ăn trang
trọng, cao quí nhất để cúng tổ tiên, thể hiện tấm
lòng uống nước nhớ nguồn, nhớ công ơn sinh
thành dưỡng dục to lớn, bao la như trời đất của
cha mẹ. Đến nay dù cuộc sống đã có nhiều thay
đổi song tục lệ truyền thống này vẫn được duy
trì, tuy nhiên việc gói bánh chưng thì đã khác
xưa. Nếu như trước kia để có bánh chưng nhà
nào cũng phải tự gói tự luộc thì nay dịch vụ
hàng quán đã làm thay việc đó. Nếu như trước
kia việc chuẩn bị gói và luộc bánh chưng là công
việc cả gia đình cùng xúm vào làm vui vẻ thì nay
niềm vui đó không còn nữa bởi chỉ cần tạt qua
chợ là có thể có ngay vài cặp bánh.

Mâm ngũ quả ngày Tết cũng là một tục lệ
truyền thống vô cùng độc đáo của người Việt.
Mâm ngũ quả ngoài việc để cúng ông bà tổ tiên
còn thể hiện sự tinh tế, sung túc của gia chủ.
Gọi là mâm ngũ quả nên nhất thiết phải có 5 loại
quả. Tùy từng vùng miền mà mâm ngũ quả
cũng ít nhiều khác nhau, tuy nhiên thường thì
cũng chỉ có những loại quả như chuối, bưởi,
phật thủ, dưa hấu, cam, quýt, dừa, mãng cầu,
xoài, hồng xiêm, đu đủ… Mỗi thứ quả này đều
mang một ý nghĩa: chuối - phật thủ như bàn tay
che chở; bưởi - dưa hấu: căng tròn, mát lành,
hứa hẹn năm mới đầy ngọt ngào, may mắn;
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hồng - quýt: rực lên màu sắc mạnh mẽ, tượng
trưng cho sự thành đạt.
Sau khi cúng giao thừa thì tục xông đất cũng
là một trong những nét văn hóa thú vị mà đến
nay người dân Việt vẫn rất tin tưởng. Người đến
xông đất thường chỉ đến thăm, chúc Tết chừng
năm mười phút chứ không ở lại lâu, cầu cho
mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi
chảy thông suốt. Người đi xông đất xong có
niềm vui vì đã làm được việc phước, người
được xông đất cũng sung sướng vì tin tưởng
gia đạo mình sẽ may mắn trong suốt năm tới.
Thời xưa chỉ có 2 cách chọn người tốt vía xông
đất ngày đầu năm. Những người làm quan,
người có học chọn người xông đất có tuổi hợp
tuổi với chủ nhà. Người xông đất phải là đàn
ông trụ cột trong gia đình. Đối với người dân lao
động thì đơn giản hơn nhiều, người được chọn
xông đất phải khoẻ mạnh, tốt tính và gia cảnh
khấm khá, hòa thuận…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Tết là dịp để mọi thành viên trong gia đình vui
vầy sum họp, đây cũng là khoảng thời gian bày
tỏ sự yêu thương, kính trọng đối với bố mẹ, ông
bà, tổ tiên… Bởi vậy mà người xưa có câu
“Mồng một là Tết nhà cha”. Sáng mùng một sau
khi lễ gia tiên thì cha mẹ được mời ngồi vào ghế
để cho con cháu lần lượt mừng tuổi chúc Tết.
“Mồng hai nhà mẹ”, cha mẹ và con cháu phải
sang nhà ngoại để mừng tuổi chúc Tết. Cũng
tuần tự những nghi thức như bên nội vậy, sau
đó thì nán lại để ăn cỗ đầu xuân nhằm thắt chặt
tình cảm giữa hai gia đình. “Mồng ba Tết thầy”,
sau công ơn của cha mẹ sinh thành dưỡng dục
là ơn dạy dỗ của thầy cô. Đến mừng tuổi chúc
Tết thầy cô là một phong tục nói lên đạo đức
của một con người. Ngày nay, tục lệ này tuy vẫn
được giữ gìn song cũng đã có nhiều thay đổi để
phù hợp với cuộc sống hiện đại. Vẫn mùng một
Tết cha, mùng hai Tết mẹ và mùng ba Tết thầy
nhưng hình thức, lễ nghi thì được đơn giản hóa
hơn ngày xưa.
Tết Giáp Ngọ 2014 đã gần kề, năm nay vẫn là
một năm đầy khó khăn về kinh tế, chắc rằng sẽ
có nhiều khoản chi sắm Tết cần phải thắt chặt
hơn. Đào, mai, bánh chưng hay mâm ngũ quả
với nhiều gia đình hẳn sẽ phải giảm bớt nhưng
quan trọng hơn là mỗi người con Việt Nam đều
ý thức được việc gìn giữ những giá trị cội nguồn
của dân tộc. Tết nguyên đán nay tuy đã có
những thay đổi nhưng cái hồn của dân tộc thì
vẫn đã và đang được lớp lớp các thế hệ kế tục
và giữ gìn.
Nguồn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Theo http://tuoitre.vn/

NHÖÕNG PHONG TUÏC TRONG NGAØY TEÁT CUÛA NGÖÔØI VIEÄT NAM

M

ỗi khi Tết đến xuân về, nhân dân ta lại nô
nức đón xuân vui Tết, xum họp gia đình.
Dưới mái nhà chung của Tổ quốc Việt Nam, mỗi
vùng, mỗi miền tuy có những phong tục tập
quán đón Tết khác nhau, nhưng tựu trung vẫn là
một số nét chính như sau:
Chuẩn bị đón Tết

Thời gian giáp Tết là lúc mọi người, mọi nhà
nghỉ các công việc làm lụng để chuẩn bị đón
Tết, mua sắm tích trữ thực phẩm và các đồ
dùng mới trong nhà, bởi trong và sau Tết, các
hoạt động mua bán sẽ ngừng lại vì mọi người
đều nghỉ ăn Tết. Có nhu cầu mua sắm vào dịp
này cũng một phần là vì các nhà thường chuẩn
bị tài chính cho dịp Tết từ năm cũ. Những nhà
làm nghề nông cũng tích trữ vật nuôi hay hoa
màu từ trong năm cũ cho dịp Tết. Đặc biệt,
người ta thường sửa sang, trang trí lại nhà cửa,
quét mới vôi cho căn nhà sáng đẹp lên với ý
nghĩa đón Tết thêm phần may mắn hơn.
Cạnh đó, công việc chuẩn bị bánh trái, cỗ bàn,
mời gọi và đón tiếp người thân đi xa lâu ngày
trở về xum họp với gia đình cũng được hoàn tất
trong dịp Tất niên.
Sắp đặt bàn thờ ngày Tết

Trồng cây Nêu ngày Tết

Trong mọi gia đình người Việt Nam luôn có
một bàn thờ tổ tiên, ông bà. Bàn thờ thường
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được đặt trang trọng giữa phòng thờ, hơi cao
một chút, trên có bài vị hoặc di ảnh của người
đã khuất. Ngày Tết, trên bàn thờ không thể thiếu
mâm ngũ quả (tùy theo mỗi vùng, miền có thể
có các loại hoa trái khác nhau), phía trước bát
hương thường có một bát nước trong, cạnh đó
là hai cây mía đặt ở hai bên bàn thờ, với mục
đích để tổ tiên từ trên trời chống gậy về hạ giới
với con cháu.
Cúng Táo quân
Theo tâm linh của người Việt thì ông Táo (hay
ông bếp) là một vị thần trong gia đình, coi sóc
việc bếp núc và bảo vệ cả nhà khỏi sự xâm hại
từ bên ngoài. Ông Táo còn là người ghi chép,
tổng kết tất cả những gì mọi người trong gia
đình làm trong cả năm, và báo cáo mọi sự với
Ngọc Hoàng khi lên chầu trời. Ông Táo được
cúng vào ngày 23 tháng chạp Âm lịch hàng
năm. Lễ cúng ngoài hương, nến, hoa quả, vàng
mã còn có hai mũ đàn ông, một mũ đàn bà và
mấy con cá chép, cá chép sẽ đưa ông Táo vượt
qua Vũ Môn để lên Thiên đình gặp Ngọc Hoàng.

trở nên rất quan trọng. Gia chủ thường để ý tìm
xem trong họ tộc, bè bạn, láng giềng có ai đó
“đạo cao đức trọng”, làm ăn phát đạt, nhanh
nhẹn, vui vẻ để nhờ xông nhà đầu năm. Người
được mời đi xông đất cũng vì thế mà rất tự hào
và hãnh diện.
Chúc Tết
Sáng mồng Một Tết, còn gọi là ngày Chính
đán, người Việt thường tổ chức đông đủ con
cháu tụ họp ở nhà trưởng họ để cúng tổ tiên và
chúc Tết ông bà, các bậc huynh trưởng. Theo
quan niệm, cứ 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
trong họ. Sau đó, mọi người tỏa đi chúc Tết anh
em, bạn bè và hàng xóm láng giềng…
Xuất hành và hái lộc

Cúng Tất niên
Cúng Tất niên là lễ cúng đánh dấu sự hoàn tất
mọi công việc trong cả một năm đã qua, trong
đó bao gồm cả việc cúng các ông tổ nghề đã
phù hộ thuận lợi cho công việc làm ăn. Lễ cúng
này thường vào các ngày từ sau 23 đến 29, 30
Tết. Cúng Tất niên cần đến một bàn thờ trang
trọng với mâm ngũ quả và cỗ bàn, bao gồm
nhiều loại sản vật, để mời tổ tiên, ông bà về thụ
hưởng và phù hộ cho con cháu một năm mới an
khang, thịnh vượng.
Cúng Giao thừa hay lễ Trừ Tịch
Theo tục lệ cổ truyền xa xưa thì "Giao thừa"
được tổ chức nhằm đón các thiên binh thiên
tướng đi thị sát cuối dưới hạ giới. Lúc này các
thiên binh thiên tướng phải thị sát khắp hạ giới,
nên phải đi nhanh, không thể vào tận bên trong
mỗi nhà, vì vậy bàn cúng phải được đặt ở ngoài
cửa chính mỗi nhà. Mâm lễ gồm có xôi gà, bánh
chưng, mứt kẹo, trầu cau, hoa quả, rượu nước
và vàng mã, được sắp bày với lòng thành của
gia chủ để đón đưa thiên binh thiên tướng. Ý
nghĩa của lễ này còn bao gồm việc đem bỏ hết
đi những điều xấu của năm cũ để đón những
điều tốt đẹp của năm mới. Sau khi các nghi lễ
cúng giao thừa đã hoàn tất, có thể coi như mọi
việc đã xong, và mọi người trong gia đình cùng
nhau xum vầy đón Tết.
Xông nhà (hay xông đất)
Người Việt quan niệm ngày mồng Một Tết,
nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả
năm cũng sẽ được tốt lành thuận lợi. Vì vậy
người khách đến thăm nhà đầu tiên trong năm

Mâm ngũ quả luôn được bày trên bàn thờ ngày Tết của mọi gia
đình người dân Việt Nam

"Xuất hành" là đi ra khỏi nhà trong ngày đầu
năm để đi tìm sự may mắn cho mình và gia
đình. Trước khi xuất hành, người ta phải chọn
ngày, giờ và các phương hướng tốt để mong
gặp được các quý thần, tài thần, hỉ thần... Nếu
xuất hành ra chùa hay đền, sau khi lễ bái, người
Việt còn có tục "hái lộc", cành lộc là một cành đa
nhỏ hay cành đề, cành si... những loại cây
quanh năm xanh tốt và nẩy lộc. Hái lộc ở các
nơi đền, chùa ngụ ý xin hưởng chút lộc của
Thần, Phật ban cho nhân năm mới.
Mừng tuổi (hay lì xì)
Đây là một phong tục rất đẹp, mỗi khi Tết đến
xuân về người lớn thường tặng trẻ em tiền tiêu
Tết, được gói trong một bao giấy hồng điều;
kèm theo là những lời chúc mừng trẻ em ngoan
ngoãn, học giỏi. Mừng tuổi còn bao gồm cả việc
người trẻ tặng phong bao và chúc mừng người
già sống lâu trăm tuổi, tỏa cành cao bóng mát
cho con cháu được nương nhờ
Bài, ảnh: Đào Nguyên Lan
Theo http://dangcongsan.vn/

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

Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân Giaùp Ngoï - 2014

- 48 -

TAÛO MOÄ CHIEÀU 30
cha anh đi trước. Nội kể về từng liệt sỹ cho tôi
nghe, cuộc sống gia đình, kể cả họ đã hy sinh ra
sao. Những câu chuyện cảm động khiến khóe mắt
tôi cay xè.
Tạm biệt những anh hùng liệt sỹ, nội vội vã đạp
xe chở tôi về khi những cơn mưa bụi giăng trắng
khắp nơi. Về tới nhà, mâm cơm cúng tất niên đã
được bà và mọi người chuẩn bị xong từ lúc nào.
Nội nhanh chóng thắp lên bàn thờ gia tiên một nén
nhang và không quên gọi tôi đến đứng bên nội
chắp tay cầu khẩn. Nội mời lần lượt những người
đã khuất về ăn Tết cùng gia đình. Nội còn tâm tư,
chia sẻ rất nhiều điều đã xảy ra trong năm qua với
người quá vãng. Những lời tâm tình chẳng khác gì
người sống đang nói chuyện với nhau. Cuối cùng,
nội cầu mong người đã khuất sẽ che chở phù hộ
cho những người đang sống khi bước sang năm
mới.
Nhớ về nguồn cội
Trong sâu thẳm của niềm tin tâm linh, từ chiều
30 Tết, vong hồn những người đã khuất sẽ ở nhà
ăn Tết, con cháu thường làm mâm cơm chu đáo
đặt lên bàn thờ, dâng lên vong linh người đã khuất
với tất cả tấm lòng thành kính thiêng liêng. Ngày
tiễn đưa ông bà cũng là ngày cuối cùng của chuỗi
ngày nghỉ ngơi vui Tết. Có nơi là mùng 2 nhưng
cũng có nơi là mùng 3 hoặc mùng 4 Tết. Rồi mọi
người trong gia đình lại quay trở về với nhịp sống
thường nhật, với những lo toan cuộc sống…
Thời gian trôi đi thật nhanh, ngày tôi đi theo nội
ra nghĩa trang chiều 30 Tết đã xa mấy chục năm.
Nội và cả bố tôi nữa giờ cũng đã đi về với ông bà
tổ tiên. Thêm một cái Tết nữa đang về, lòng tôi
chợt nghẹn lại nhớ nội, nhớ quê da diết. Sau bao
nhiêu năm vẫn vậy, tôi vẫn đi tảo mộ chiều 30. Thế
nhưng, bây giờ tôi đã thay nội, thay bố làm tất cả
những nghi lễ cần thiết để mời vong linh những
người đã khuất về quây quần bên con cháu,
chứng giám cho những niềm vui, sự thành công
của con cháu trong niềm vui, sự thành công của
con cháu trong năm. Bên tôi là những đứa cháu
mới lên 9, lên 10. Tôi lại dạy chúng làm những việc
hiếu đạo, thể hiện lòng kính trọng đối với đấng
sinh thành, với tổ tiên đã khuất.
Chiều nay những cơn gió hanh hao đã tràn về
gợi lên trong tôi một nỗi buồn man mác, bâng
khuâng. Nó như nhắc nhở tôi rằng, cái Tết nữa
đang về sầm sập ngoài ô cửa. Hình ảnh nội đạp
xe kẽo kẹt chở tôi ra nghĩa trang đi tảo mộ hiện về
khiến tôi nhung nhớ đến cồn cào như có thể chạy
về xếp hết hành lý để trở về quê hương nhanh
nhất có thể. Nơi đó, có những người thân lầm lũi
một nắng hai sương. Nơi đó, có tổ tiên, có nội, có
bố… đang đợi tôi về để dâng lên nén hương thơm
chiều 30 Tết. Lời nội vẫn như văng vẳng: “Cây có
gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới
bể rộng sông sâu”…

Phút giao thoa tâm linh
Là cháu đích tôn nên ngày bé, tôi luôn được ông
nội ưu ái cho đi cùng ra nghĩa trang chiều 30 Tết
để tảo mộ. Cái cảm giác vừa tự hào vừa linh
thiêng khi được ngồi sau chiếc xe đạp cũ kỹ, tay
cầm bó hương, rồi nghe ông kể về việc tại sao lại
phải ra nghĩa trang tảo mộ chiều 30 Tết. Quê tôi,
nhà nào cũng thế, thường là người đàn ông đứng
đầu trong gia đình sẽ lo công việc tảo mộ. Tất
nhiên, chẳng có ai đi một mình cả. Ông sẽ đưa
theo cháu, bố sẽ dắt con trai theo. Người lớn
hướng dẫn cho con trẻ về tất cả các nghi thức cần
thiết. Và cứ thế, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia, tảo
mộ chiều 30 Tết vẫn thiêng liêng từ năm này qua
năm khác.
Khoảng 1h chiều, cả khu nghĩa địa ngập tràn
trong khói hương nghi ngút. Nghĩa trang chiều cuối
năm bớt đi cái hiu quạnh, vắng lặng ngày thường.
Bước chân vào cổng nghĩa trang như lạc hồn vào
cõi tâm linh. Tất cả đều thành kính, nhẹ nhàng từ
lời ăn tiếng nói cho đến bước chân. Có cảm giác,
chỉ một tiếng động khẽ thôi cũng làm những vong
hồn đang nằm dưới mộ kia giật mình và thế là có
tội lắm. Tôi dò dẫm những bước chân ướt đẫm
trên vạt cỏ mềm như đi tìm về dĩ vãng. Nội tôi bảo,
đi tảo một phải thể hiện được tấm lòng thành,
không được hồ đồ, qua quýt. Nếu làm cho xong,
không những các vong hồn sẽ không về ăn Tết
cùng mà còn bị phạt nữa. Tôi như nuốt từng lời
của nội và làm theo mọi chỉ bảo với lòng thành
kính nhất. Theo nội vặt cỏ, tỉa cây, đắp mộ… Sau
khi công việc đó hoàn tất, một nén hương to được
châm lên, nội đưa cho tôi một ít, tôi chắp tay kính
cẩn trước vong linh. Khấn xong, nội cắm cho
những ngôi mộ xung quanh mỗi ngôi 1 cây hương,
cầu chúc cho những người đã nằm xuống ấy về
ăn Tết với gia đình thật đầm ấm.
Năm nào cũng vậy, trên đường về nhà nội sẽ
chở tôi vòng qua nghĩa trang liệt sỹ của xã. Có lẽ
tôi và nội là những người lạ hiếm hoi đặt chân đến
nơi này. Nội bảo, đây là những người đã ngã
xuống cho đất nước được thái bình như ngày hôm
nay. Tết đến, nội muốn đến thắp hương cho các
liệt sỹ một nén nhang để tỏ lòng biết ơn với những
người đã khuất. Những nén hương thơm được
thắp lên cùng những lời tri ân của nội đối với các
An Bình
anh hùng liệt sỹ, như một lời nhắc nhở tôi rằng,
Phụ
nữ
Việt
Nam
số
Xuân
Giáp
Ngọ
2014
sau này lớn lên cháu hãy sống và làm việc cho
xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các thế hệ
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MAÂM CÔM TAÁT NIEÂN

N

gày cuối cùng trong năm Âm lịch thường là
ngày 30 (một ít năm có tháng thiếu thì là
ngày 29), và đây được coi là ngày cúng Tết đầu
tiên trong 3 ngày Tết. Dường như bất kể gia
đình nào trên đất nước ta cũng đều bắt đầu làm
cỗ Tết từ ngày này và bữa cỗ Tết ngày cuối
cùng của năm cũ ấy được xem là bữa cơm Tất
niên.

Ảnh minh họa

Vâng, vì là bữa cơm Tất niên sửa soạn để
cúng Tết nên bữa ăn này rất quan trọng và
thiêng liêng, bởi đây không chỉ là buổi sum họp
đầu tiên của dịp Tết mà mỗi gia đình “mời” ông
bà tiên tổ, những người đã khuất về ngự trên
bàn thờ để vui Tết cùng con cháu, mà đây cũng
là thời khắc đoàn tụ của mọi thành viên trong
gia đình trong suốt 1 năm dài bươn trải vất vả
phiêu bạt mưu sinh trên khắp mọi nẻo đường.
Mâm cơm cúng Tết của ngày Tất niên thường
là rất đủ đầy to tát với rất nhiều bát, đĩa với
nhiều đồ ăn ngon. Ở mỗi vùng miền thì mâm
cơm Tất niên có thể khác nhau về một số món
ăn, thế nhưng tựu chung thì trong mâm cỗ Tết
ấy không bao giờ thiếu được những món cơ
bản như: thịt gà, thịt lợn, bánh chưng, bánh tét,
chả giò, thịt bò, cá kho, canh măng, canh bóng,
xôi…
Sau khi mọi thành viên trong gia đình lo sửa
soạn nấu nướng, chế biến các món ăn tinh
tươm thì tất cả được bày tươm tất lên đĩa, bát
và sắp vào mâm rồi bê đặt lên bàn thờ để cúng
ông bà tổ tiên. Sau tuần hương, mâm cơm ấy
được bê xuống bàn ăn, hay đặt trên chiếc chiếu
trải giữa nhà để mọi người quây quần đoàn tụ
chung vui ăn uống. Thường là các gia đình đều
có một số thành viên vì điều kiện kinh tế, vì
hoàn cảnh phải sống xa nhau nên khi đoàn tụ
thì bữa cơm ngày Tất niên là ngày vui vẻ nhất,
và ai cũng ăn uống với một tinh thần hết sức
phấn chấn. Vì lẽ đó mà ai cũng ăn nhiều ăn đến
no căng bụng mà vẫn muốn ăn nữa. Phần nữa,

đây là bữa cỗ Tết đầu tiên trong mấy ngày Tết
với rất nhiều món ăn ngon nên ai cũng thả cửa
để ăn mà chưa bị phần ngấy của đồ ăn chi phối.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo
thuộc đồng bằng Bắc bộ, vì vậy quanh năm
ngày tháng chỉ quẩn quanh với mâm cơm chứa
đầy ngô, khoai, dưa cà, tương, muối…, vì vậy
mà bữa cơm Tất niên là lúc mà trẻ con và mọi
thành viên trong nhà được ăn no nê, thỏa thích
nhất. Người ta từng bảo: “Đói ngày giỗ cha, no
ba ngày Tết” là rất đúng, vì dù có đói, có túng
thiếu thế nào thì gia đình tôi cũng như bao gia
đình hàng xóm đều lo được một cái Tết tươm
tất, no đủ. Bố mẹ tôi chẳng bao giờ để cho anh
chị em chúng tôi phải đón Tết trong thiếu thốn
đồ ăn, thức uống dẫu áo quần có thể xoàng
xĩnh.
Suốt những năm tháng ấu thơ, tôi được
chứng kiến những chiều ba mươi Tết mẹ làm
cơm cúng ông bà, tổ tiên với mâm cao cỗ đầy,
nào bánh chưng, xôi, thịt gà, nem cuốn, giò bò,
giò lụa, nào canh măng, canh miến, nộm, thịt bò
xào, đĩa cá trắm đen kho… Khi mâm cơm được
bê từ bàn thờ xuống là chúng tôi được ăn thoải
mái. Sau khi ăn rất nhiều món ngon xong, chúng
tôi còn được bố mẹ cho ăn bao loại hoa quả,
bánh kẹo tráng miệng. Tôi vẫn còn nhớ như in
bao giờ trước bữa ăn Tất niên mẹ cũng vẫn hay
bảo với anh chị em chúng tôi rằng: “Mấy ngày
Tết các con cứ ăn thoải mái, ăn no nhé chứ
không phải giữ ý đâu. Nhà mình nghèo nhưng
bố mẹ không để các con phải đói…”.
… Năm tháng qua đi, bố mẹ tôi đầu đã điểm
nhiều sợi tóc bạc, và anh chị em chúng tôi cũng
lớn khôn và bay khỏi tổ ấm gia đình lớn để đi
xây dựng, lập nghiệp ở nhiều vùng miền khác
nhau. Thế nhưng, dù có thế nào, anh, chị tôi dù
đã có gia đình và sống ở miền Nam thì bao giờ
cũng trở về nhà đón Tết cùng gia đình bố mẹ.
Chẳng vậy mà bữa cơm Tất niên chiều ba mươi
Tết nhà tôi chẳng bao giờ thiếu một thành viên
nào cả. Đó là điều mà tất cả anh chị em chúng
tôi nguyện thề phải thực hiện để bố mẹ tôi vui vì
mấy ngày Tết được đoàn tụ cùng con, cháu là
điều bố mẹ mong mỏi.
Tết cổ truyền dân tộc lại đang đến và mùa
xuân lại sắp về và trong quãng thời gian ngắn
ngủi sắp đến. Tết này bao giờ trong tôi cũng nôn
nao ngóng chờ giây phút được trở về nhà đoàn
tụ để được vào bếp cùng phụ mẹ, anh, chị tôi
sắp sửa mâm cơm Tất niên trước để cúng ông
bà, sau để cùng mọi thành viên chung vui đoàn
tụ ăn uống…
Theo http://www.xaluan.com/
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T

ết Nguyên đán của dân tộc Việt Nam là một
đợt sinh hoạt tổng thể nhiều khía cạnh, gồm:
Tân khiết môi trường tống cựu nghinh tân, lễ
nghi tín ngưỡng, ăn uống, vui chơi, giao tiếp, du
xuân đã thành phong tục lâu đời.
Thời xưa chuẩn bị cho cái Tết có thể nói là cả
năm. Đầu tiên là nuôi lợn, ngày ấy không có
giống lợn lai và thức ăn tăng trọng, mà toàn là
các giống lợn quê cho ăn cám nấu cây chuối
dọc khoai hay bèo tấm. Sức lớn mỗi tháng chỉ
bốn năm cân, đến 6 cân là cùng, nuôi cả năm
con lợn mới được 50-60kg.
Chỉ được cái thịt rất thơm ngon, bộ lòng càng
tuyệt. Đúng là muốn có con lợn ăn Tết thì phải
nuôi từ đầu năm. Còn các thứ khác phải đến
mùa Đông mới có như lúa nếp, mật mía, mộc
nhĩ, măng khô. Cứ rằm tháng Chạp thì nhà nào
cũng làm dưa hành. Hành củ to tròn lụi dọc bán
đầy rẫy ở các chợ quê, mua về ngâm nước gio
bếp độ 5 ngày, rồi bóc vỏ cắt rễ trộn muối hai
ngày sau thì đổ nước ngâm, mất 7-8 ngày nữa
củ hành mới hết cay chuyển thành dưa chua
dôn dốt.
Củ hành rẻ rúng tầm thường nhưng ăn cùng
thịt mỡ thì ngon lắm, nên ngày xưa nó được xếp
vào 6 loại phẩm vật đặc trưng của Tết: “Cây
nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh/Thịt mỡ, dưa
hành, câu đối đỏ.”
Không khí Tết có thể thấy bắt đầu từ ngày 23
tháng Chạp cúng ông Công ông Táo lên chầu
Trời. Ngày 24 trở đi đã rộn rã lắm rồi, trẻ con
mua pháo lẻ ở chợ về đốt chơi đì đùng ở sân
đình suốt ngày như thúc giục mọi người. Nào đi
tạ quan thần linh ở những nơi đặt phần mộ ông
bà cụ kị, nào là tổng vệ sinh giặt rũ áo quần
chăn chiếu, tát giếng, cọ biển, quét mạng nhện
và bụi bậm trên mái nhà, sân tước dọn dẹp
đằng trước đằng sau cho đến cổng ngõ đường
xá, nào chỉnh trang bát hương lau chùi đồ thờ
bóng lọng, nào chợ búa mua nốt những món
cần dùng.
Từ 27 đến 30 Chạp là lo mổ lợn gói bánh
chưng, bánh tẻ, bánh nẳng, quấy chè lam, nấu
kẹo lạc, làm bỏng mụn. Lẽ ra còn phải xoáy
bánh dầy nữa đi cùng với bánh chưng mới đủ lễ
phẩm trong Tết Nguyên đán, do các vua Hùng
truyền lại. Nhưng từ lâu bánh dầy đã chuyển
sang tiệc tế đình làng, chỉ bánh chưng là vẫn
phải có ở mọi nhà dâng cúng gia tiên trong
những ngày Tết.
Chỉ trừ số ít gia đình quan lại và dân phố
phường thành thị là ăn Tết có cao lương mĩ vị
đắt tiền còn đại đa số người dân, 95% sống
bằng nghề làm ruộng ở nông thôn, lấy bánh
chưng thịt lợn làm cơ bản để cúng bái và ăn
Tết. Thường là mỗi nhà mổ một con lợn, nhà ít
người hoặc nghèo thì chung nhau hai nhà một

con, nhà quá ít người hoặc quá nghèo thì ăn
đụng một đùi hoặc nửa đùi.
Suốt ngày 28 đến 30 tháng Chạp tiếng lợn kêu
eng éc khắp làng xóm, các bến nước hai bên bờ
sông kẻ lên người xuống dập dìu, chỗ này cọ lá
dong, chỗ kia làm lòng lợn. Quanh năm bận rộn,
bữa ăn đơn giản vài ba món, toàn là rau dưa cà
kiệu cá tôm cua lươn ốc ếch.
Tết đến mổ con lợn ra mới có điều kiện bày vẽ
trước cúng sau ăn. Cái sỏ thường dùng gói giò
gọi là giò sỏ, đôi thăn giã nhuyễn gói giò lụa,
cũng có nhà gói cả giò mỡ. Gói giò mỡ thì dùng
miếng thịt ba chỉ cuộn tròn gói lá chuối kiền lạt
như gói bánh chưng tầy, cho vào nồi đổ ngập
nước, bịt miệng nồi để tạo áp suất cao, khi bóc
ra thịt mỡ trong veo hết ngấy. Chả rán thì dùng
thịt nạc giã nhuyễn nặn như chiếc đĩa, chả
nướng thì thái miếng ướp hành nước mắm,
cũng ướp cả riềng mẻ nữa, vót tre làm xiên mỗi
xiên 7-8 miếng.
Lại còn có món chả bọc, dùng miếng mỡ chài
bọc thịt băm nhỏ như quả chuối tiêu, cặp gắp
bốn rảnh bằng tre mà nướng. Những khổ thịt ba
chỉ hay nửa nạc nửa mỡ luộc qua cho cứng lại
rồi thái thỏi bề ngang vài ngón tay, đem áp
chảo. Sườn thì chặt quân cờ cặp gắp nướng
chả vè hoặc tút xương làm chả chìa. Xương gầu
để hầm măng khô. Món nem thính gói lá ổi cũng
nhiều nhà làm, vì có nó hương vị Tết mới đậm
đà. Thường chỉ luộc độ 3-4 cân thịt mông để
mỗi bữa thái một đĩa, và dùng xào xáo, nấu
canh bí đao, rau cải, rau cần, rau bí ử, giá đỗ,
củ đậu, miến ngâu. (Hơn trăm năm nay dịp Tết
có thêm su hào, bắp cải, khoai tây, đỗ cô ve,
súp lơ, xà lách từ châu Âu du nhập).
Sau khi làm ngần ấy thứ rồi, còn bao nhiêu thịt
sống thì đem ướp thính để ăn dần, rán hoặc
nướng lên mùi thính thơm, thịt vị chua dôn dốt
rất ngon.
Bánh chưng nhà nào cũng gói nhiều, qua Tết
bánh cứng thì nướng hoặc rán cho mềm, ít ra là
ăn đến mùng 10 thậm chí đến Rằm.
Nói ba ngày Tết là nói về cúng bái, còn ăn
uống vẫn kéo dài nhiều ngày nữa. Nào là anh
em họ mạc bạn bè ở xa đi du Xuân rẽ vào chơi
dùng bữa. Nào là con cháu rong ruổi với các trò
vui đánh đu, đánh đáo, kéo co, chọi gà, đánh
vật, đánh cờ, lúc đói bụng lại đáo về lục lọi thức
ăn.
Tục là như thế: “Tháng giêng là tháng ăn
chơi.” Ăn chơi xả láng cho bõ cả mùa Đông lăn
lộn ngoài đồng hai sương một nắng. Ăn chơi, vì
mọi việc đồng áng đã xong, chẳng có gì làm
nữa. Bánh chưng là món ăn ngon, hạt gạo tự
mình làm ra chẳng cần đong đếm song ngặt một
nỗi là chiếc nồi đồng luộc được ba bốn chục bơ
gạo bánh, trong làng chỉ độ dăm bẩy nhà giàu
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sắm được. Vì vậy phải mượn chuyền tay nhau,
phải dạm trước với nhà chủ để còn sắp xếp.
Có nhà luộc bánh từ sáng ngày 27, nhà mượn
cuối cùng là chiều 30, tính đếm sao cho kịp trả
nồi trước lúc gia chủ thắp hương đón giao thừa,
tiếng pháo nổ rền mừng năm mới. Khâu chuẩn
bị cuối cùng là món tiền lẻ để phát vốn cho trẻ
con.
Trước tiên là sáng mùng Một phát vốn cho
con cháu trong nhà, sau đó bất cứ đứa trẻ nào
đến chơi cũng được phát vốn. Trường hợp có
bổn phận phải đến chúc Tết các bậc vai vế bề
trên, thì cũng cần mang theo tiền lẻ để phát vốn
cho trẻ nhỏ.
Trước khi cúng bữa chiều 30 Tết, nhà nào
cũng cắm một cây nêu ở giữa sân, dùng cây tre
nhỏ hay cây nứa còn bánh tẻ để nguyên ngọn
cong vút như cần câu, buộc lá cờ đuôi nheo
xanh đỏ hoặc túm lá dứa dại làm tín hiệu chào
đón ông bà ông vải về ăn Tết, và để ngăn trừ
ma quỷ. Xem ra công việc chuẩn bị cho cái Tết
rất là lắm thứ và vất vả. Nhưng cũng lạ là không
ai kêu ca, mà trẻ già trai gái ai nấy đều vui
mừng háo hức.
Ăn cỗ Tết
Mâm cỗ Tết cũng có chay có mặn. Chay là
mâm ngũ quả, gọi là ngũ quả nhưng cốt yếu có
3 thứ là nải chuối tiêu già hãy còn xanh, nó sẽ
vàng dần và chín thơm. Đặt trong lòng nải chuối
là quả bưởi đường vàng đẹp hay quả phật thủ,
xung quanh xếp cam quýt đầy nải chuối tràn ra
cả mâm bồng. Mâm ngũ quả để lưu suốt Tết,
cùng với cành đào cắm trong lọ lục bình.
Còn cỗ mặn cúng theo hai bữa sáng chiều.
Các món bày cỗ phần lớn đã làm sẵn chỉ việc
lấy ra bày như bánh chưng, thịt luộc, áp chảo,
nấu đông, măng hầm, nem thính, các loại giò
chả, dưa hành, rau diếp rau mùi. Chỉ làm mới
các món xào xáo, nấu canh và nấu cơm.
Sáng mùng Một ngủ dậy, tất cả con cháu chúc
Tết, mừng tuổi ông bà mạnh khỏe sống lâu,
chúc tụng lẫn nhau, rồi một bộ phận đi làm bếp
bầy cỗ cúng. Khi mâm cỗ đặt lên bàn thờ, thì
ông bố mặc áo the đội khăn xếp thắp đèn
hương làm lễ thỉnh chân linh các vị gia tiên về
hưởng Tết, khấn khứa cầu phù hộ cho con cháu
khỏe mạnh ăn nên làm ra, học hành tiến bộ…
Khấn xong rót rượu 3 lần vào 3 chiếc chén.
Sau đó sới cơm đưa lên, một bát đầy ắp, 4 bát
vơi xới một đũa. Bữa cúng sáng mồng Một Tết
này, cả nhà lần lượt lên lễ gia tiên. Đợi hương
cháy hết thì ông bố khấn xin tất lễ, làm động tác
xoay mâm một tí và tắt đèn báo hiệu đã cúng
xong. Cỗ bưng xuống cả nhà ngồi quây quần,
cũng như ngày thường con cháu mời ông bà
cha mẹ, em mời anh chị, rồi ăn uống vui vẻ thỏa
thuê.
Bữa chiều cũng làm cỗ cúng như bữa sáng,
ngày mùng Hai cũng vậy. Nếu bận quá thì các

bữa chiều có thể chỉ cúng bánh chưng và giò
chả, không phải bầy biện cơm canh nữa. Ngày
mùng Ba có nhà cúng cả hai bữa, bữa chiều
cúng xong thì hoá vàng, cũng có nhà cúng bữa
sáng xong hoá vàng luôn. Hoá vàng dâng tiễn
các vị gia tiên trở về sở cũ là hết Tết.
Tất cả trên đây là nói về nét xưa. Nhiều năm
nay mâm cỗ Tết đã khác cả về số lượng và chất
lượng. Mâm ngũ quả không chỉ có các loại quả
của ta và nhập ngoại, mà còn bầy lên bàn thờ
cả những bánh kẹo công nghiệp đựng trong hộp
đẹp. Một số đại gia mới nổi còn nhờ cả thầy
phong thủy tư vấn cho mâm ngũ quả theo thuyết
ngũ hành. Nghĩa là phải tìm quả màu trắng
tượng trưng cho kim, quả màu xanh tượng
trưng cho mộc, quả màu đen tượng trưng cho
thủy, quả màu đỏ tượng trưng cho hỏa, quả
màu vàng tượng trưng cho thổ.
Cũng có cả chuyện hồ đồ nữa, họ bảo rằng
phải dùng chuối tây, vì dùng chuối tiêu sẽ bị mất
lộc. (Chuối tây do người Pháp mang sang trồng
cuối thế kỷ 19 ở Sài Gòn thuộc địa, nên còn gọi
là chuối Sài Gòn. Trước đó tổ tiên ta vẫn cúng
bái bằng chuối tiêu).
Cành đào ngày nay cũng to có khi choán cả
bàn thờ, lại còn chậu quất um tùm quả vàng xúc
xỉu đặt giữa nhà. Pháo thì cấm rồi, cây nêu cũng
không ai làm nữa. Thịt lợn vẫn có, nhưng nếu đi
mua thì phần lớn chỉ chọn nạc vì quanh năm ăn
dầu thực vật đã ngấy rồi. Bánh chưng thì tất
nhiên phải có vì “phi bánh chưng bất thành Tết,”
ngay cả kiều bào ở tận bên Tây cũng còn cố
kiếm đồng bánh chưng từ trong nước gửi sang
ăn Tết nữa là.
Dưa hành vẫn là món ngon của Tết, nhà nhà
vẫn thấy làm. Câu đối Tết cũng có bán, nhưng
văn chương dài dòng quá, bây giờ người ta
thích ngắn gọn dùng một chữ, tùy cảnh ngộ và
điều ao ước mà chọn mua một hoặc hai ba
trong các chữ: Phú, Lộc, Thọ, Phúc, Tâm, Đức,
Nhẫn, về treo trên tường.
Bữa cỗ ngày nay không còn lằn ranh giới giữa
nông thôn và thành thị nữa. Đâu đâu cũng là giò
nem ninh mọc, thịt gà thịt bò tôm mực, bia lon.
Người ta còn mua thêm cả đồ Tây như dăm
bông xúc xích, đồ Tầu như lạp sường xá xíu.
Nhà có con đi làm ăn ở nước ngoài thành đạt về
thì cỗ Tết to tát lắm, nấu một nồi lẩu đáng giá tới
triệu đồng.
Theo đà phát triển của nền kinh tế, nhân dân
ta ăn tết to hơn trước. Tuy có pha một tí Tây
Tầu, nhưng cái cốt lõi phong tục ngàn đời là:
Tống cựu nghinh tân, cúng bái tổ tiên, kính già
quý trẻ, giao tiếp thanh lịch, vui chơi văn nghệ
thể thao, du xuân năm mới, và bánh chưng, thịt
lợn, dưa hành vẫn còn nguyên. Âu đó cũng là
một phần quốc hồn quốc túy vậy./.
Theo http://trangdulich.edu.vn/
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Chôï queâ nhöõng ngaøy cuoái naêm

T

rong tiết trời se se lạnh của tháng chạp cuối
năm, xuân âm thầm về rồi lặng lẽ làm ấm dần
không khí, sắc màu,... Chợ quê trong những ngày
cuối năm cũng bỗng trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn.

Cảnh người bán người mua diễn náo nhiệt.

Chợ quê ngày Tết vẫn còn đó những đồ quê chân chất.

Tháng chạp - tháng bâng khuâng
Chừng giữa tháng chạp, khi những khóm cúc
hay vạn thọ nở vàng nơi đầu sân, ấy là lúc chợ
quê cũng bắt đầu nhộn nhịp. Từ sáng sớm đã có
những chiếc xe thồ hàng hóa, những gánh rau quả
kĩu kịt về chợ. Phiên chợ ngày 23 tháng chạp đã
tấp nập người bán người mua làm không khí ấm
áp của mùa xuân lan tỏa. Cho đến chiều 30 - ngày
cuối năm cái không khí ấy vẫn không kém phần
náo nhiệt.
Tết thổn thức trong tim của những người con xa
quê hương cũng bởi hình ảnh của chợ quê. Bởi lẽ,
sau chuỗi ngày dài mưu sinh những người con xa
quê đi chợ để cảm nhận được không khí xuân
đang tràn về. Họ đi chợ để mua sắm cho ông bà,
bố mẹ những món quà quê giản dị; đi chợ để được
trở về với những kỷ niệm tuổi thơ, để gặp gỡ
người quen, bạn bè hỏi dăm ba câu chuyện trò
hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn chợ quê muôn sắc
rộn ràng...
Tháng chạp về làm ai nấy cũng đều bâng khuâng
đến lạ lùng. Đứa trẻ thơ vừa sung sướng vừa ngại
ngùng khi phải đứng giữa chợ mặc thử chiếc áo
mới tinh, thơm tho mùi vải mới. Các bà, các mẹ đi
chợ lo sắm từng nắm lá dong, lá chuối... lo sao
cho cái tết được vẹn toàn.
Trăm bán vạn mua
Chợ những ngày cuối năm như to hơn, rộng
hơn, có sức chứa tất cả hàng hóa từ thập phương
chuyển về. Nhiều đặc sản của các vùng khác nhau
cũng được đem ra trao đổi mua bán. Bên cạnh đó
thì vẫn là những sản vật vốn quen thuộc với cuộc
sống hàng ngày của người thôn quê, như củ hành,
củ tỏi, nải chuối, con gà; là những rổ rau tươi hái
tại ruộng hay hoa trái được cắt trong vườn nhà...
Nhưng vì đây là những sản phẩm dùng cho ngày
tết nên người bán lẫn người mua đều trân trọng.

Nhiều hàng hóa ngày thường ít thấy ở chợ thì
giờ đây được bày bán tràn ngập. Nào là tranh ảnh,
bánh mứt, quần áo, mũ dép từ muôn nơi nhập về.
Những bó lá chuối, lá dong còn ngậm hơi sương;
những nén hương trầm thơm ngát đến những sọt
bưởi, sọt cam chín vàng, chuối xanh, hồng chín
chen nhau đẹp mắt. Có những quả hồng xiêm,
bưởi đương còn xanh ngắt, buồng dừa trái hãy
còn non hay quả đu đủ mới nhỉnh hơn nắm tay...
Tiếng gà, vịt kêu làm huyên náo cả khu chợ. Một
góc chợ xa rực lên là khóm cúc, vạn thọ hay bó lay
ơn, thược dược thi nhau khoe sắc.

Hoa tết chợ quê.

“Muốn ăn tết to phải lo nhiều thứ”, để nói lên
rằng ngày tết phải được chuẩn bị đầy đủ. Những
phiên chợ tết thường họp từ khi gà mới gáy cho
đến xế chiều. Thường khi đi chợ các mẹ, các chị
còn đèo thêm đôi gà, buồng cau hay những thứ
hoa trái trong vườn để bán góp vào sắm quần áo
mới cho con thơ. Các bà thì lo mua trầu cau,
hương hoa, vàng mã...
Nét đẹp chợ quê những ngày cuối năm vì thế
mà đi sâu vào tiềm thức của người dân Việt.
Thu Thảo - Nguyễn Duy
Theo Báo Dân trí
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TIEÁNG CHÔÏ

N

gày Tết về quê tôi rất thích đi chơi chợ. Nói
đi chơi cũng đúng thôi vì chuyện mua sắm
đã có siêu thị to, siêu thị nhỏ, cửa hàng tạp hóa
phục vụ đến tận nhà. Cái thú đi chơi vui nhất là
được gặp người, chuyện trò với người, mua
bán nâng lên đặt xuống, hỏi giá, nhìn cân, thêm
thắt và có thể mua được những thứ nhỏ nhất
bằng đồng tiền lẻ như mớ rau vặt, mấy cọng
hành, vài trái ớt. Nâng từng sản vật quê nhà, ta
có cảm giác nằng nặng bởi sức hút của đất,
bởi sự chiu chắt gió sương mới biết tình đất,
tình người ở chợ quê đằm thắm mức nào.

Ảnh: Sâm Ngọc

Ông bạn nhà văn của tôi lại bàn về “tiếng chợ”.
Khi vào siêu thị ta có cảm giác không khí lành
lạnh, người mua cũng chẳng rì rầm bàn tán, người
bán cứ y như robot vậy. Hàng hóa thì nhiều đến
lóa mắt mà nhu cầu người mua nhiều khi quá đơn
giản nên hơi ngượng khi ra tính tiền và đặc biệt
không nghe được âm thanh tiếng chợ. Còn ở đây
thì tháng áp Tết gọi là cữ một chạp. Trời khô hanh
lạnh, ít mù trước một chạp là cữ gió. Gió thổi khô
hết ngõ, rụng bụi lá xoan hun hút đường làng. Gần
sáng thì bỗng đâu trong đầu ong ong, rì rào râm
ran một đợt sóng âm. Tiếng gì? Như tiếng giã
gạo? Tiếng động biển chăng. Thôi đúng rồi, tiếng
chợ. Tiếng chợ như một đàn ong lao xao khi xa
rền âm âm như động biển. Tiếng chợ ngày Tết rền
lâu hơn, sớm hơn, rộng ra bốn phía nghe ấm mà
vui. Cứ lắng nghe tiếng chợ đang vỏn vót thế này
thì có nghĩa còn lâu mẹ mới về.
Thuở nhỏ tôi hay chạy lon ton theo mẹ đi chợ
Tết. Mẹ gánh một đôi thúng nặng ra chợ bán, trong
đó có cả gạo nếp, đậu xanh, nhiều thứ sản phẩm
nhà nông nữa và có cả đôi gà trống thiến mào đỏ
thắm đôi mắt ngác ngơ tròn như hai viên bi khi
được gặp người lạ. Toàn bộ ba ngày Tết được gói
gọn để từ sản phẩm mẹ làm ra đổi thành thức ăn,
đồ uống ngày Tết và sắm sửa áo mới, quà chơi
cho con nữa. Tôi rất thích vào xem quán hàng xén.
Các cô bán hàng ai cũng xinh cũng thích diện. Họ
bày hàng đơn giản nhưng thật đẹp, có lớp lang.
Quần áo, đồ chơi trẻ nhỏ xếp ngoài cùng để chúng
tôi có thể với tay mặc thử. Tôi như lạc vào một

không khí cổ tích giữa bao màu áo. Mẹ giục mua
để về nhà còn lo Tết. Thế rồi cũng thử xong bộ
quần áo mới lại ra cái quán ông nặn Tò He. Ôi
những con Tò He, những Quan Công, Võ Tòng
đánh hổ nặn bằng bột gạo màu thật đẹp. Dưới bàn
tay người nghệ sĩ nông dân này đã thổi hồn để
nặn lên bao thần tượng của trẻ nhỏ thật ngộ
nghĩnh mà gần gũi thân quen biết bao. Mẹ mua
cho tôi nhiều thứ quà bằng những đồng tiền lẻ
nhưng không khi nào thiếu Tò He. Ở chợ về tôi
vác đôi cây mía. Mẹ bảo phải xếp hai cây mía ngọt
này lên bàn thở tổ tiên để làm gì thì tôi chẳng biết.
Hình như đó là phong tục tín ngưỡng có từ lâu đời.
Chợ Tết ngày 27 là phiên to nhất trong năm cũng
là phiên áp Tết. Ai chưa sắm sửa, mua thêm nồi
đất, dao thớt, mua rau, dưa, hành, kiệu dự trữ thì
còn phiên ngày 28, sang phiên 29 chủ yếu mua
thịt…
Quê tôi ở vùng biển. Cái làng biển nằm kề bên
mép sóng. Ở đây có chợ Mai họp ở khu đất đầu xã
có từ xa xưa, có đình chợ. Chợ họp vào các sáng
sớm. Bán mua chủ yếu là các loài cá lưới xăm
mười (gồm các thứ hải sản đánh bắt vào các buổi
“bạc nước” gần sáng như sò, hàu...), lại có chợ
hôm người trên chợ, dưới thuyền tấp nập chỉ họp
vào buổi chiều. Lại có cả chợ đón, chợ họp nhỏ lẻ
người bán đón người mua. Ở đây có những loài
cá hay được bán trong ngày Tết. Đó là cá Ngứa.
Cá tên là Ngứa mà thịt béo món ngon trong ngày
Tết “Tết về câu đối, bánh chưng - Chẳng ham gì
cả chỉ ưng Ngứa chòe”. Người ta đánh cá bằng
bủa câu. Những đêm trăng tiết trời lạnh sương dày
đặc như sữa càng nhiều cá. Người thợ cả ngồi
trên đỉnh cột buồm căng mắt nhìn xuyên sương
mù nhận biết sắc màu ngời sáng của cá Ngứa cho
thuyền bủa câu. Cá Chim cũng là món ngon trong
ngày Tết được người dân quê miền biển xếp hạng:
“Chim, Thu, Nhụ, Đé”. Cá Chim thật lạ, câu không
ăn, bơi thành bầy, lật nghiêng lật ngửa lấp lánh
ánh bạc. Chúng thường đi theo con đầu đàn,
người dân chài chọn người da dẻ thật trắng uống
một tô nước mắm mặn cho ấm người rồi lặn xuống
bơi vào lưới, cá Chim theo người vào luôn. Chợ
quê ngày Tết mà thiếu cá, thiếu những thứ hải sản
còn tươi ròng thì mất hết chất sống. Cá biển, cá
đồng nhìn đã thấy bắt mắt có khi còn giãy tươi
đành đạch loạt xoạt trong cái giỏ câu hay chậu
nước đầy nó giúp cho không khí Tết phồn thực và
tin cậy hơn.
Đến chợ để được nghe tiếng chợ, nhu cầu giao
tiếp cần thiết hơn cả bán mua. Chợ họp có phiên
và mẹ tôi lại lần ngón tay để tính để chăm tỉa tót
cái mảnh vườn rau rồi tích tích nắm thóc cho bầy
gà đang độ lớn, tối lại xay bột, giã nếp. Những việc
tính toán cả đời không hết chỉ để dồn cho phiên
chợ Tết cuối năm.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Theo http://baodanang.vn/
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ón xuân, đặc biệt là ba ngày tết cổ truyền của
dân tộc, mọi nhà đều sửa sang, trang hoàng
thật đẹp, trong đó sắp đặt những vật phong thủy
nhằm tăng thêm sự ấm cúng và thu hút tài lộc về
cho gia đình. Nổi bật trong số vật mừng xuân, phải
kể đến hình tượng một con vật hết sức ngộ
nghĩnh, vừa có nét lạ vừa có nét quen và là một
sinh vật linh thiêng đã tồn tại lâu đời, ảnh hưởng
đến đời sống văn hóa, phong tục tập quán của dân
ta hàng ngàn năm, đó là con long mã. Sự kết hợp
của hai loài vật: long (rồng) và mã (ngựa), một là
bò sát một là thú, một có trong huyền thoại một ở
ngoài đời thực, đem lại cho dân gian một năm mới
thái hòa, sung mãn với của cải – tài lộc dồi dào,
niềm vui – hạnh phúc chan chứa, may mắn và
thành công tột bậc.
Các nhà Đông phương học thường biết đến long
mã qua câu chuyện Long mã phù đồ (chở bản đồ)
– lạc thư (kinh văn). Chuyện rằng, một năm lũ lụt
dâng trào, nạn dân tan nhà nát cửa, đói khát
không đếm xuể. Đang lúc nguy khốn, bão bùng
bỗng có tiếng nhạc vang lừng cách xa 300 dặm
vẫn rõ và giữa dòng sông hiện lên một con quái
thú đầu rồng mình ngựa, to lớn, mình cao tám xích
năm thốn, trên lưng có 55 đốm (xoáy) màu sặc sỡ,
tỏa sáng, miệng ngậm bảo kiếm. Vua Phục Hy, vị
vua đầu tiên trong năm thánh quân thời tiền sử,
thấy lạ liền bảo: Con vật kia nếu đúng giúp ta trị
dòng nước dữ hãy đến đây. Hiểu tiếng người, nó
liền rẽ sóng tới quỳ lạy. Cho rằng các đốm trên
mình quái thú là một bản đồ ghi thứ tự, sắp đặt
đúng đắn trong trời đất, Ngài đã dùng kiếm báu chỉ
vào dòng nước và cho dịch chuyển mọi thứ quanh
đó theo các hình thù trên mình con vật, tự nhiên
nước rút, trời yên bình lặng. Quái thú cũng bay lên
trời biến mất. Đức vua đã đặt tên nó là Long Mã và
lập nên hệ thống đồ hình – pháp thuật mà nay là
nguồn gốc của bát quái và ngũ kinh ở phương
Đông. Dân gian lại biết đến long mã nhiều hơn qua
những câu chuyện Phật pháp, điển hình là Tây du
ký, trong đó một hiện thân của long mã là con
ngựa trắng bạch long, vốn là long cung thái tử đã
quy thuận Phật pháp, phò tá Đường Tăng đi lấy
kinh, sau chứng quả thiên long.
Về hình dáng, long mã có nhiều điểm tương
đồng với ngựa như thân mình, tứ chi và bốn vó
của ngựa, song lại có đầu rồng, vảy rồng, có cánh
hoặc không cánh, miệng ngậm ngọc hoặc dưới
cằm đính châu long có thể điều khiển thời tiết.
Dáng vẻ cực kỳ hùng dũng với thân trường, ngực
nở, tứ chi lêu đêu, vảy lóng lánh xanh đỏ và bờm
đuôi bồng bềnh. Bước đi uy nghiêm còn khi bay
nhảy thì nhí nhảnh, một sải chân có thể băng qua
một vạn tám ngàn dặm, lúc phi đầu lấp ló trong
mây, vó không chạm đất. Tiếng hí ngân nga như
tiếng đàn đá, tiêu sáo. Con vật có thể phun ra
sương khói dày chín ngàn mét và nhìn thấy mọi
vật từ cách đó hàng cây số. Tùy quan niệm, nó có
khá nhiều màu sắc gồm vàng (như ở đền chùa, lữ
quán), tím (ở gia đình quyền quý, quan cách),
trắng (ở thường dân, nhà có đạo học)… Song đa

Đ

số có màu nước biển, cỏ cây hay bầu trời mùa
xuân.
Khác với rồng chỉ hiển hiện nơi cung cấm, long
mã đã quen thuộc với dân gian, thường xuất hiện
bên sông hồ, bờ biển, đồi núi hay đồng cỏ, ai cũng
có thể nhìn thấy nếu may mắn. Người ta cho rằng
cứ 12 năm hoặc 24 năm, 36 năm…, long mã lại tái
thế một lần, đến và đi bất ngờ. Chúng thường
giáng lâm vào mùa xuân ở phía đông, nơi có mặt
trời mọc. Trước thời điểm đó, bầu trời nghi ngút
sương, gió se lạnh, rồi bất chợt sáng rực, ấm dần
bởi những luồng hào quang từ long mã và châu
ngọc trên nó. Thời điểm long mã xuất thần được
cho rằng là giây phút chuyển giao giữa hai niên kỷ,
thế kỷ và khi có một vĩ nhân, một tài năng cái thế
chào đời. Khi long mã linh giáng, miệng sẽ ngậm
một y giáp, kiểu áo kỵ sĩ, tướng quân xưa kia, lưng
chở đầy ngọc, cắm thẻ bài trắng ghi tên người và
một đồ hình dạy dân phong mưa bế hỏa.
Theo triết lý Đông phương, long mã chính là một
biểu tượng của vũ trụ với đầu là bình minh, mắt –
mặt trời, gió – hơi thở, lửa – khóe miệng, thân
mình – năm, tứ chi – mùa, khớp gối – tháng, móng
vuốt – ngày đêm, lưng – bầu trời, bụng – khoảng
không… Đối với người Việt, nhất là nhà nông, mọi
người luôn xem đây là thần thú cai quản sấm
chớp, vân vũ có ảnh hưởng sâu sắc đến nông
nghiệp vì (yếu tố) rồng phun ra lửa và nước còn
ngựa phun ra các luồng hơi và có bộ vó bạt gió gõ
ra lửa cho bầu không khí ấm áp và đất đai màu
mỡ nuôi sống muôn loài. Đây là một trong ba sinh
vật xưa được suy tôn là rồng (linh thú bậc cao
sánh ngang thần tiên): long ngư, long quy và long
mã. Hai linh thú trên chủ yếu đứng một chỗ có tính
chất an định tụ phúc, còn long mã thì năng động
ban phát tài lộc. Mặc dù có sức mạnh vô địch song
nó rất hiền lành và trung thành, thường xuyên phù
độ mùa màng tươi tốt, công việc đồng áng nhanh
chóng.
Dân gian cũng xem long mã là tượng trưng của
mùa xuân, tuổi trẻ do tần xuất nhiều vào xuân; sự
trường thọ, bất tử vì sống lâu và tình yêu, hạnh
phúc – gia đình song toàn, đông vui vì cấu tạo
lưỡng thể và luôn đi có đôi. Cũng đồng nghĩa với
sự nghiệp vĩ đại, kim tiền dư thừa và các kỳ tích
bất ngờ do thường chở vật báu, đến đâu nơi đó
phát lộ tài năng, sự thịnh vượng. Long mã cũng
ứng với những phẩm chất cao quý, tiên quyết mà
nam nhi cần có, như lòng hiệp nghĩa, thượng võ,
quả cảm, tiến thủ và cách ửng xử nhã nhặn lấy từ
đức tính trung dũng, vẻ uyển chuyển, vừa nhẹ
nhàng (nhu mì) vừa mạnh mẽ (cương trực) của
long mã. Giáo dục luôn dùng long mã như một
biểu trưng của nền văn hiến và có câu đối Long
mã tinh thần, hổ báo tráng lực như một lời đề cao
sự học tập và chúc mọi người có ý chí và sức
mạnh của mãnh thú. Long mã cũng thể hiện sự
thân dân, gần dân. Khác với quan niệm rồng thuộc
hoàng gia, còn ngựa thuộc dân dã, long mã là một
con vật của chung, có thể vẫy cùng trên toàn giang
san, từ nơi sang giàu đến nơi thấp hèn, từ hang
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sâu cùng cốc đến thảo nguyên bao la biểu thị cho
ý chí và nguyện vọng của nhân dân (về tự do, tự
cường…) và từ xưa đã có bốn chữ “Long mã kình
thiên” chỉ nguồn sức mạnh quần chúng.
Các đình chùa, đền miếu, nhà thờ tộc họ ở nước
ta đều trang trí nhiều hình long mã trên các bức
vách, tam quan, tấm bình, cửa võng, màn che;
cũng có nhiều tranh tượng thờ hình long mã thể
hiện ước mơ về một thế giới chan hòa và thanh
bình. Trên đó long mã được đắp nổi, khảm gốm sứ
ẩn hình trong mây nước, hoa cỏ (lan cúc) hoặc
bay qua các tán cây cao (tùng bách) tạo nên cảnh
quan tươi đẹp cùng sự tôn nghiêm.
Vào xuân, nhà chùa đều sửa sang, lau rửa tam
quan, bình phong có hình long mã và mỗi ngày hai
buổi đều đặn: sáng và khi trăng lên tụng kinh niệm
Phật đánh thức con thần thú dậy và tổ chức lễ hội
với các màn long mã nhảy múa để nó đem niềm
vui rải khắp thế gian. Còn ở nhà dân thì treo tranh,
đặt tượng con vật mọi chỗ nhằm lôi cuốn long mã
tụ hội. Với mong muốn đầu tiên được một năm an
vui, mạnh khỏe và thứ hai có thật nhiều của cải,
công danh, bổng lộc hướng tới đời sống sung
sướng. Nói chung, nhà nông luôn mong ước có
được thời tiết mưa thuận gió hòa, mùa màng bội

thu với cây trồng, vật nuôi béo tốt. Những người
thành thị, tiểu thương thì có sự buôn may bán đắt,
mua một bán mười. Những ai hiếm muộn thì sớm
sinh con, nhất là con trai vì long mã chứa nhiều
dương khí. Không chỉ mong đứa trẻ xinh đẹp, ông
bà cha mẹ còn ước ao con cháu giỏi giang, thông
minh gấp nhiều chúng bạn, sau làm văn nhân,
thương gia, lãnh đạo kiệt xuất.
Mọi người thường trưng hình long mã ở phòng
khách, phòng làm việc về phía đông nam nhằm
thu hút tiền tài, cát mệnh cũng như bên cửa ngoài
cổng để trấn địa, trừ tà, chống sự bội tín, thất thoát
và đón rước phúc tinh vào nhà, và về phía đông
bắc giúp trẻ học hành xán lạn, đỗ đạt, vợ chồng
hòa thuận, đầm ấm. Trẻ con bao giờ cũng được
phép sờ vào long mã, chơi với linh thú cho phát
huy mọi thế mạnh, sở thích. Và vì long mã là tinh
khí của trời đất nên trong đêm giao thừa và ba
ngày tết, nhà nào cũng mở toang của chào đón
long mã, gửi gắm ước mơ mọi điều như ý, vạn sự
thuận lợi.
Chu Mạnh Cường

Khoa học phổ thông số báo Xuân Giáp Ngọ 2014

__________________________________

NEÙT ÑEÏP QUAØ TEÁT

M

ùng một tết cha, mùng hai tết mẹ. Với người
Việt, tết là dịp đặc biệt để người trẻ thể hiện tấm
lòng với các đấng sinh thành như cha mẹ, bề trên
như ông bà và bậc cao niên. Truyền thống chúc tết
ấy đã thấm sâu vào tâm thức của người Việt như một
nghi thức thiêng liêng khi năm hết, tết về.
Trong tâm thức của dân tộc, quà tết không cần
phải to, phải đẹp mà là giá trị. Nét đẹp của quà tết
nằm ở chính tấm lòng của người trao, sự trân trọng
trong cách chọn quà, cách trao...
Đề cao giá trị tinh thần
Trong mối quan hệ của người Việt, quà là một hình
thức vật chất để trao cho nhau vào những dịp quan
trọng trong năm nhằm đề cao những giá trị tinh thần,
những giá trị phi vật thể nhằm thể hiện mối quan hệ
với người được tặng. Nó chứa đựng cả sự quan tâm,
lòng biết ơn hay một thông điệp thiện chí nào đó.
Quà có một giá trị vật chất nhất định nhưng giá trị tinh
thần mới là quan trọng vì cách lựa chọn, cách trao
tặng thể hiện mối quan hệ giữa người trao và người
nhận.
Văn hóa tặng quà tết được thấy rõ nhất trong cách
người trẻ đối với các đấng sinh thành, bề trên, cao
niên của mình. Quà tết dành cho các đấng bề trên
trong gia đình không mang nặng tính vật chất mà thể
hiện sự trân trọng trong cách trao và thời điểm trao.
Không đến mức trở thành “nghi thức” trao quà,
nhưng luôn có sự thành kính giữa người trao dành
cho người nhận, thường là cung kính trao bằng hai
tay. Kèm theo quà tết thường là những câu chúc tuổi,
chúc thọ người trên. Câu chúc luôn gắn với hệ thống
giá trị cổ truyền của người phương Đông là “Phúc”
(tức những điều may mắn tích tụ do việc con người
giữ được cái “Đức” của mình), “Lộc” (là những điều

được hưởng thụ do tài năng hay sự may mắn, cũng
là được hưởng cái “Phúc” của các đấng bề mà mình
được hưởng); và “Thọ” là một giá trị thể hiện “Phúc”
và “Lộc” cùng với mệnh trời dành cho một con người.
Thời điểm trao quà thường vào thời khắc đầu năm
mới trước bàn thờ gia tiên. Tức là sau phút giao thừa
hay sáng sớm mùng một tết nếu như không có điều
kiện thể hiện sau thời khắc giao thừa. Do đời sống
hiện đại thay đổi, có xu hướng giản tiện về thời điểm
và sự thực tế trong cách chọn quà tết, nhưng thái độ
của người trao cho người nhận là hết sức quan
trọng.
Chọn quà cho tuổi hạc tuổi vàng
Ngày tết là thời điểm mang tính thiêng liêng gắn
với những tập quán (đôi khi cả tín ngưỡng tâm linh)
hay truyền thống (thói quen) nên việc chọn quà là hệ
trọng. Lựa chọn một món quà tết còn đồng nghĩa với
việc gửi gắm những lời cầu chúc cho đấng sinh
thành, bề trên trong năm mới. Sự tinh tế của món
quà hay sự khéo léo trong cách trao quà cũng có thể
làm gắn bó hơn những tình cảm và quan hệ tốt đẹp.
Cũng từ ý nghĩa này, quà tết cho cha mẹ, bậc bề trên
thường gắn với sức khỏe để cầu mong thêm tuổi
vàng, thêm thọ để vui vầy bên con cháu.
Những điều trên mang nặng tính lý thuyết về
những giá trị cao cả đã thành truyền thống mà cuộc
sống không khi nào hoàn toàn giống với lý thuyết,
ngày xưa cũng như ngày nay. Những lý thuyết ấy tựa
như những chuẩn mực để mọi người hướng tới, coi
đó là những chuẩn đạo lý để thể hiện tập quán, phát
huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Nhà sử học Dương Trung Quốc
Theo http://www.thanhnien.com.vn
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THUÙ CHÔI HOA, CAÂY CAÛNH TRONG NGAØY TEÁT

N

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.

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.

Hoa Đào rực rỡ - Ảnh: Thế Dương

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.
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 sắc vui mắt, thể hiện được
sự trẻ trung và sôi động. Tuy nhiên, dù chọn loại

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…
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
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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 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/

__________________________________

Khai buùt ñaàu Xuaân – neùt vaên hoùa “hoàn coát” cuûa Teát Vieät

T

ừ lâu trong văn hóa Tết của người Việt có lệ
khai bút đầu xuân, mà nói như các cụ là tục
“minh niên khai bút”. Phong tục này cũng là thói
quen khởi đầu trong ngày đầu tiên của năm mới,
được nhiều người Việt thực hiện với sự trịnh trọng,
tâm thành...

Ảnh minh họa

Cái phong tục tưởng chừng rất đỗi bình thường
nhưng lại ẩn chứa sự huyền bí, linh thiêng ấy như
một mạch nguồn cứ chảy mãi, chảy mãi thế hệ
này nối tiếp thế hệ kia mà chẳng hề thay đổi. Và
dẫu năm nào cũng có một lần khai bút, đối với
người viết lách như nhà văn, nhà báo, nhà giáo…
thì quanh năm đều viết, ấy vậy mà cứ đến cái thời

khắc đầu tiên đặt bút viết cho một năm mới thì hẳn
ai cũng thấy trong lòng mình một chút xốn xang,
chộn rộn. Thế nên có nhiều người phải chọn ngày
và giờ tốt để khai bút, cũng có người cẩn thận
chọn những câu thật ý nghĩa để khai bút.
Tôi cũng không biết mình thích cái việc “khai bút
đầu xuân”ấy tự khi nào, nhưng có lẽ nó đã ăn sâu
vào máu thịt từ thời thơ ấu. Nhớ ngày còn bé, tôi
chẳng hiểu gì về khai bút, chỉ thấy mỗi khi đến cái
thời khắc linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và
năm mới, cứ tới khi sắp đến thời điểm đó cha tôi
lại vận quần áo chỉnh tề, đợi đúng lúc giao thừa,
đốt nhang khấn vái trước bàn thờ rồi ngồi vào bàn
để “khai bút”.
Cha tôi nói: Khai bút đầu xuân là một nét đẹp
văn hóa của dân tộc có truyền thống hiếu học. Cha
thường dạy chúng tôi khai bút. Mỗi đứa tự viết ra
một câu tùy chọn, có thể là ca dao, tục ngữ hay
thơ văn gì đó nhưng phải thật có ý nghĩa. Đến bây
giờ tôi vẫn giữ thói quen hay hay và đẹp ấy. Mỗi
năm Tết đến, tôi lại háo hức để chờ được khai bút
và chẳng biết mình đã “nghiện” khai bút đầu xuân
từ khi nào chẳng rõ.
Với người Việt, bút là công cụ gắn bó với đời
sống trí tuệ và tâm hồn, trở thành một biểu tượng
thiêng liêng. Khai bút là khai chữ, khai tâm, khai
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trí, khai nghề, khai nghiệp… Cũng là để tự nhắc
nhủ mình, nhắc nhủ người, mong muốn, hy vọng…
Tất cả đều hướng đến cái đẹp, sự mạnh khỏe,
thành đạt, ích nước, lợi nhà, hướng thiện, hạnh
phúc, phát đạt, mở mang, cầu chúc tốt đẹp, may
mắn…
Thế nên nếu viết chữ đẹp thì người viết tin rằng
cả năm sẽ hanh thông, suôn sẻ. Kỵ nhất là đầu
năm viết chữ đầu tiên mà viết mấy từ có ý nghĩa
xấu. Lại tối kỵ những trục trặc như cây viết hư
hoặc bút hết mực...
Cứ như thế,khai bút đầu xuân đã trở thành một
việc làm mang ý niệm tâm linh, ước mong một
năm mới thành công, nhiều may mắn sẽ đến với ta
và cả những người mà ta yêu quý.
Và kể từ thời đã xa đó, cứ mỗi Tết về trong bầu
không khí đất trời giao hòa trong khoảnh khắc giao

thừa liêng thiêng, hương trầm ngan ngát hòa
quyện với cái lạnh tê tái của đêm đông tạo nên
một cảm xúc khó tả, tôi lại thích được ngồi khai bút
cùng gia đình. Dĩ nhiên là chẳng bao giờ quên
nhắc lại lời dạy về khai bút của cha tôi năm nào,
để con tôi cũng thấy được khai bút đầu xuân là
một nét đẹp văn hóa của dân tộc có truyền thống
hiếu học. Đó cũng là một truyền thống được hun
đúc từ “đạo làm người” đã tạo thành một dòng
chảy không ngừng bồi đắp, nuôi dưỡng tâm hồn
người Việt cho dù có gặp bao phong ba bão táp,
vẫn mãi vẹn nguyên những giá trị truyền thống đầy
ý nghĩa…
Minh Tư
(Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội)

Theo http://www.tienphong.com/

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Caây Neâu ngaøy teát – moät söï tích ñoäc ñaùo
Khi Người trồng xong cây tre, Phật đứng trên
ngọn tung áo cà sa tỏa thành một miếng vải tròn,
rồi hóa phép cho cây tre cao vút lên mãi. Bóng áo
nhờ vậy càng ngày càng lan rộng, lấn nhanh vào
đất của Quỷ khiến chúng phải dắt nhau lùi mãi và
cuối cùng chạy ra biển Đông.
Quỷ tập hợp lực lượng phản công hòng chiếm
lại đất. Cuộc chiến diễn ra rất 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 đại
bại, bị Phật bắt, đày ra biển Đông. Chúng van xin
Phật hàng năm cho chúng vào thăm đất liền và
phần mộ tổ tiên vài ba ngày. Phật thương tình,
đồng ý.

T

heo 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 - nhất là trò “ăn ngọn cho gốc”, theo đó,
mùa gặt lúa đến 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 nên 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 chuyển 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 của Người, ngoài
bóng áo của Quỷ.

Vì thế, hàng năm cứ đến Tết Nguyên đán (dịp
Quỷ vào đất liền), người ta lại trồng cây nêu để
Quỷ không dám đến nhà quấy nhiễu. Trên ngọn
cây nêu, treo khánh đất nung (mỗi khi có gió rung
thì phát ra tiếng kêu, nhắc Quỷ nghe mà tránh),
buộc thêm lá dứa, cành đa... đuổi Quỷ. Ngoài ra,
người ta còn vẽ hình cung tên hướng mũi nhọn về
phía Đông và rắc vôi bột để cấm cửa Quỷ
NHỮNG Ý NGHĨA SÂU SẮC
Sự tích cây nêu diễn tả sinh động cuộc đấu
tranh quyết liệt của con người chống lại những thế
lực đen tối để giành quyền sống, quyền tự do cho
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mình. Qua đó nó còn ca ngợi trí thông minh và tinh
thần yêu lao động, khẳng định chiến thắng tất yếu
của cái Thiện đối với cái Ác...
Trồng cây nêu đã trở thành tục lệ Tết phổ biến
của các dân tộc Việt Nam: từ Việt, Thái, Mường
đến Bana, Giarai... Trên ngọn nêu thường treo 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, 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 nội dung hướng về sự
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 nhà. 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 tuổi thọ. Tiền vàng
mã để cầu tài, cầu lộc. Lông gà là biểu tượng chim
thần (một sức mạnh thiên nhiên giúp người) .v.v...
Đặc biệt, cây nêu còn được 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...
SỰ THỂ HIỆN ĐA DẠNG
Mỗi nơi có cách chọn, trồng, trang trí... riêng
cho cây nêu. Người ta thường trồng nêu vào ngày
30 tháng Chạp: miền Bắc hay trồng lúc buổi trưa,
miền Trung - buổi chiều và miền Nam - khoảng
chạng vạng, chiều tối. Theo chương XXIX (viết
năm 1651) cuốn Lịch sử Vương quốc Đàng Ngoài
của Alexandre de Rhodes cho biết thì ở miền Bắc
“trồng cây nêu vào cuối năm, trồng bên cạnh nhà,
một cột nêu cao hơn nóc nhà, trên ngọn buộc một
cái thúng hay cái hộp nhỏ có đục nhiều lỗ, bên
trong đựng thoi vàng giấy, bạc giấy để cha mẹ quá
cố vào cuối năm có thể trả nợ khi cần thiết”. Cuốn
Những năm ở Nam (viết khoảng thế kỷ XVIII) của
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Jean Koffler có đoạn miêu tả cây nêu miền Trung
và miền Nam thời đó: “Trước cửa phủ Chúa và
các nhà dân đều dựng cây nêu lớn, trên ngọn
buộc một chùm cành lá xanh (cành thiên tuế)...
hoặc trên ngọn nêu còn buộc một ít vàng bạc giấy,
một số rơm con và một lẵng hoa trong để mấy
đồng tiền... Những người theo đạo Cơ Đốc cũng
được cha đạo cho phép trồng nêu, nhưng không
được buộc những thứ kể trên”. Còn cuốn Gia Định
thành thông chí (viết đầu thế kỷ XIX) của Trịnh
Hoài Đức lại cho biết ở Nam Bộ “vào ngày trừ tịch
nhà nào cũng trồng một cột tre trước cửa, trên đầu
cột buộc một cái giỏ tre trong đựng trầu cau và vôi,
bên cạnh treo giấy vàng, giấy bạc, gọi là dựng
nêu”... Có nơi, cây nêu chỉ đơn giản là một cây tre
hoặc một nhánh tre, không treo gì cả; có nơi, cây
nêu là cây tre đủ ngọn, cao ngất, treo bày nhiều
thứ. Ở xã Chu Phan (Mê Linh - Hà Nội), trên cây
nêu người ta buộc chiếc chổi xể - cầu mong quét
sạch mọi điều rủi ro đi! Ở xã Tứ Xã (Phong Châu Phú Thọ), trên cây nêu lại treo vỏ ốc - cầu mong
sự đông vui, nhiều con cháu, đồng thời người ta
còn rắc vôi bột hình cung tên trên sân và làm con
chó giấy đặt bên cổng để xua đuổi ma tà. Ở Kẻ Rị,
Kẻ Chè thuộc xã Thiệu Trung (Đông Sơn - Thanh
Hóa), cây nêu dựng cùng với việc rắc vôi bột hình
cung tên (bắn đuổi quỷ) và hình cày bừa trước
cửa (cầu mong nghề nông phát đạt) .v.v...
Đặc biệt, ở xã biển Xuân Hội (Nghi Xuân - Hà
Tĩnh), dân sống trên thuyền cắm cây nêu ở mũi
thuyền: cây nêu không phải bằng tre mà bằng...
lau, dài chừng 1,6-1,7 m, để một lá, treo 2 nén
vàng mã và 2 hoặc 3 lá vàng mã. Còn dân ở trên
bờ vẫn dùng cây nêu tre, nhưng trên ngọn tre buộc
cây lau và bộ đồ vàng mã (gồm 1 lá vàng, 1 nén
vàng và 1 áo)
BẢO HOÀN
Theo http://xuan2013.dongthap.edu.vn
(Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Tháp)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MUÙA LAÂN NGAØY TEÁT

T

rong tâm thức của người phương Đông từ
ngàn xưa, LÂN với LONG (Rồng) là 2 con
vật thiêng liêng trong 4 con vật Tứ linh (LONG -

LÂN - QUY - PHỤNG). Và trong đời sống văn
hóa, MÚA LÂN, MÚA RỒNG… từ những hoạt
động mang tính nghi lễ đã trở thành một tập tục,
một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống
của phần lớn các dân tộc Đông Nam Á. Trong
những ngày xuân, mặc dù có khá nhiều những
trò chơi truyền thống như đánh đu, đánh vật,
chọi trâu, đua thuyền, hát bội (hát bộ), hát dân
ca,… nhưng hình như ai ai cũng thích xem múa
Lân - Sư - Rồng hơn cả, bởi nó mang đậm nét
dân tộc, nét văn hóa và nét nghệ thuật, rất
truyền thống và rất đặc trưng của người Á
Đông. Xuân của đất trời ngàn năm vẫn vậy, múa
Lân - Sư - Rồng vẫn giữ nguyên nét nghệ thuật
truyền thống.
Trong những ngày Tết, nếu được xem múa
Lân - Sư - Rồng, hẳn là điều vô cùng thú vị:
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“Tùng cheng, cắc, tùng cheng...” là tổ hợp âm
điệu của trống, thanh la và chập chõa xen lẫn
trong các điệu múa Lân. Con Lân bắt đầu từ tư
thế phủ phục, đến tư thế uốn lượn, leo cao đều
biểu hiện cho một ý nghĩa tượng trưng, qua đó
cũng thể hiện trình độ điêu luyện, khéo léo, sự
võ sĩ… Những võ sĩ có võ thuật càng cao
cường thì hình tượng của con Lân càng trở nên
sống động và hấp dẫn. Nhất là ở những màn
biểu diễn thật khó như múa trên tấm ván đặt
trên trái banh gỗ lớn kết hợp với chồng người;
múa trên những chiếc bàn chồng lên nhau; múa
trên Mai Hoa Thung (những chiếc cọc bằng sắt,
dựng thành bộ 7 cột từ thấp đến cao),.v.v…
Càng khó thực hiện, tiết mục biểu diễn càng hấp
dẫn và uy tín của đội Lân đó càng cao. Một số
bài múa phổ biến trong dịp Tết thường là
những tiết mục: Lân leo cột (cột là cây tre dài
khoảng mười mấy thước), Kim Ngân Sư chúc
thọ (Kim Ngân Sư: con Lân màu vàng và màu
bạc), Lân vờn ông Địa, Lân ăn dưa hấu, Lân
thượng lâu đài, Lân hái cỏ linh chi,v.v…
Hiện nay, tên tuổi của các đoàn Lân - Sư Rồng đã được nhiều người biết đến như: Hằng
Anh Đường, Nhơn Nghĩa Đường, Tinh Võ
Đường, Tinh Anh Đường, Liên Nghĩa Đường,
Hào Dũng Đường, Trung Tín Đường, v.v… Dịp
Tết, sau khi tập trung múa biểu diễn ở một số
địa điểm, các đội Lân - Sư - Rồng này thường
hay tỏa ra trên một số đường phố để múa phục
vụ mọi người, hoặc tại nhà của một thân chủ
nào đó (nếu có yêu cầu trước) để “lấy hên” và
mừng năm mới. Các tiết mục múa thường mở
đầu bằng các bài chúc Tết, cúng ông Địa… và
cuối cùng là Lân trèo lên cây cao để ăn cờ (cờ
phướn có treo giải thưởng, lấy tiền lì xì của thân
chủ, cột chung với bó cải trên cán cờ, treo sẵn
trước sân nhà) trong tiếng trống rộn rã. Lân theo
trống và trống theo Lân. Tiếng trống trầm vang
khi nhanh khi chậm, khi êm khi mạnh, hòa theo
tiếng thanh la, chập chõa… Ông Địa với khuôn
mặt tròn xoe, miệng cười toe toét, bụng phệ,
mặc áo dài rộng màu vàng - đỏ, quần đen, đi đôi
giày vải, tay cầm chiếc quạt phe phẩy qua lại…
Đây là một nhân vật hài không thể thiếu trong
các đoàn Lân - Sư - Rồng; nhằm đem lại những
tiếng cười vui vẻ. Hình ảnh ông Địa trong đội
Lân rất gần gũi với hình ảnh của Phật Di Lặc một vị bồ tát có nụ cười từ bi, hỉ xả.
Múa Lân thường bao gồm một người đội chiếc
đầu Lân bằng giấy và múa những điệu bộ của
con vật này theo nhịp trống. Múa Sư tử thì
thường có đệm nhạc khí cổ. Người múa phải
mặc đồ đồng bộ với thân của Sư tử, trùm kín
đầu, chân đi giày vẽ móng Sư tử, khi múa trông
giống Sư tử thật. Nghệ thuật múa Sư tử gần
giống như xiếc, gồm: Sư tử nhảy lửa, đi trên
quả cầu lớn, nhào lộn, chồng lên nhau để “ăn
tiền”… rất hấp dẫn. Múa Rồng thì khác với múa
Lân - rất nặng nề và cần nhiều người. Một con
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Rồng dài khoảng 20 - 40 mét (hoặc dài hơn
nữa), phải bao gồm ít nhất 7, 9, 11,… người
múa. Khi múa phải có sân rộng, người múa phải
có sức khoẻ, biết phối hợp động tác với nhau
sao cho Rồng uốn lượn lên xuống, vòng qua lộn
lại như hình chữ S, chữ M… thật uyển chuyển,
đẹp mắt. Trong múa Rồng, người cầm đầu là
quan trọng nhất - chỉ huy cả nhóm. Ngoài ra còn
có một người cầm “trái châu” đi phía trước để
dẫn đường.
Trong múa Lân, không thể không nhắc đến
những người múa – những võ sĩ và là “linh hồn”
của đoàn. Đối với những võ sĩ múa Lân - Sư Rồng, ngoài ý muốn phục vụ một tập tục truyền
thống, họ còn muốn biểu hiện và quảng bá tinh
thần thượng võ. Bởi thế, trong cái đẹp của sự
uyển chuyển từ các động tác múa, luôn chứa
đựng cái đẹp của võ thuật. Trong các chương
trình múa Lân lớn, thường có những tiết mục
biểu diễn võ thuật, biểu diễn nội công độc đáo
như bẻ sắt, chặt đá, đâm giáo vào cổ, nằm
giường chông,v.v… Mỗi đội Lân đều có phong
cách và nghệ thuật trình diễn khác nhau (do
nguồn gốc môn phái võ thuật khác nhau): đội
Lân - Sư - Rồng Nhơn Nghĩa Đường thuộc phái
Thiếu Lâm Chân Gia, đội Lân Trần Minh biểu
diễn Thái Cực Đường Lang, đội Lân Tinh Anh
thuộc phái Bạch My, v.v…

Vì thế, múa Lân không chỉ để giải trí hoặc kinh
doanh. Múa Lân không là một nghề. Bình
thường, những người múa Lân sống bằng nghề
khác: dạy võ, thầy thuốc… Khi có chương trình
biểu diễn hoặc vào dịp lễ Tết thì họ mới tập hợp
lại và luyện tập. Tất cả đều trân trọng con Lân
của mình. Trước khi “khai trương” một con Lân
mới, họ phải làm lễ “khai quang điểm tinh” - tức
là “điểm mắt cho Lân” (khi chế tạo đầu Lân, các
nghệ nhân bao giờ cũng chừa lại 2 con mắt).
Cúng tổ và điểm mắt rồi Lân mới “sống dậy” và
múa. Khi Lân đã cũ, người ta đốt cháy nó để “trả
lại cho Trời”…
THANH TÂN
Theo http://www.baophuyen.com.vn
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TEÁT BÌNH AN BEÂN GIA ÑÌNH
Thế nào là cảm giác Tết?
ới tôi, cả đêm giao thừa trong lòng thấp thỏm
không yên. Không dám chợp mắt. Dưới gối là
bộ quần áo mới keng, xếp cẩn thận, nằm gối đầu
lên để nó thẳng thớm. Sợ ngủ quên ghê. Tết đến
mà mình không biết à? Uổng lắm. Cứ thắc thỏm
không yên. Thế mà ngủ quên béng lúc nào không
hay. Rạng sáng đã nghe mẹ gọi: “Tết đến rồi!”.
Anh em lật đật ngồi dậy. Ủa Tết đến rồi à? Chà!
Tết!
“Mẹ ơi! Tết đến rồi hả mẹ?”
Mừng quá xá là mừng. Tôi đứng soi gương và
diện bộ quần áo mới. Tủm tỉm cười một mình. Lấy
một chút nước lạnh thoa lên mái tóc, chải rẽ hai
bên. Bảnh tỏn như người lớn. Sau đó, anh em
chúng tôi phụ mẹ bưng bê thức ăn cùng đặt trên
bàn thờ ông bà. Chà, ngày đó, trong ba ngày Tết
là mâm cao cỗ đầy. Thử hỏi, vì sao mâm cơm
cúng ngày Tết, giỗ của người Việt, không nhà nào
giống nhà nào? Bởi ấy là ngày con cái cúng ông
bà, tổ tiên, cha mẹ mình mà lúc sinh thời Người
thích, chứ không nhất thiết phải theo một “bài bản”
quy định rạch ròi nào cả. Đây là sự uyển chuyển,
linh hoạt của văn hóa Việt. Có lần trò chuyện với
nhà văn Sơn Nam, ông khề khà rằng, đại khái, ở
vùng đất phương Nam ít gia đình còn lưu giữ gia
phả. Do đa phần là dân lưu tán từ nơi xa đến,
không là người quyết chí phiêu lưu cũng là tội đồ;
không dân đinh, khố rách áo ôm cũng là người
trốn tránh truy nã của triều đình… vì thế họ phải
thay tên đổi họ và chẳng mấy ai lưu giữ gia phả,
viết gia phả làm gì. Không khéo chính quyền sở tại
phát giác gốc gác của mình thì khốn. Rách việc.
Vậy nhưng họ vẫn có cách liên lạc mật thiết với
dòng tộc, gốc tích của mình một cách kín đáo mà
người ngoài không thể biết được. Chẳng hạn, họ
quy ước là dịp giỗ, Tết trên mâm cúng phải có con
cá tràu hoặc món ăn gì đó. Nếu là người dùng
dòng họ, khi ngồi vào ăn ắt sẽ biết gia đình chủ ấy
có quan hệ ruột thịt với mình hay không dù cả hai
không thân thiết gì, chỉ là bạn bè láng giềng sơ
ngộ…
Người đàn bà của gia đình trong mấy ngày này
tất bật lắm. Mẹ tôi, chị dâu tôi cũng vậy. Xong xuôi
mọi thứ, anh em chúng tôi đứng xếp hàng chờ ba
mẹ lì xì đầu năm. Những phong bì đỏ chói và thơm
thơm niềm vui của ngày đầu năm.
Ngày đó, ông bà ngoại tôi còn sống, sáng mùng
1 Tết năm nào cũng lên nhà ông bà. Tôi còn nhớ
như in là trước khoảng sân rộng nhà ông ngoại có
cái giếng nước trong veo và tôi đã viết vài kỷ niệm
về cái giếng này. Mới đây, lạc vào máy điện thoại
của tôi là tin nhắn: “Lúc nào về quê ăn Tết
chưa?Cho em gửi lời hỏi thăm “cái giếng”.
Đọc mà rưng rưng
Ngày đó, ba tôi chở mẹ tôi đi trên chiếc xe
Vespa, những đứa em nhỏ như Tí, Tẹo được ngồi
ké theo. Còn bọn tôi thì đi bộ. Từ nhà tôi lên nhà
ngoại chỉ chừng vài trăm mét, nhưng có khi đi cả
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buổi chưa tới. Nếu cô bé quàng khăn đỏ trong
chuyện cổ tích, từ nhà đi băng qua rừng đến thăm
bà lúc ốm, nó đã gặp con sói quỷ quyệt láu cá
nhưng có gương mặt rất đỗi hiền từ là luôn dụ khị
thì tôi cũng thế. Đó là trò chơi bầu tôm cua cá dọc
đường đi. Tôi còn nhớ có hai nơi xôm tụ nhất là
trước chùa Tỉnh Hội và trong chợ Mả Vôi. “Có cô
gái Đồ Long xóc ba cái ra ba con gà trống mái,
chung hết tiền, chạy trốn liền”. Còn tôi, chẳng
thắng được xu nào. Trong lòng dù tự dặn phải
nhanh chân đến nhà ông bà để được nhận tiền lì
xì từ các dì, các cậu. Ấy vậy mà! Lúc đứng lên thì
đã sạch túi! Chẳng sao, phải ba chân bốn cẳng
chạy về nhà ngoại thôi.
Trời, ngày ấy, sao mà vui. Con cháu lũ lượt xếp
hàng trước sân và chờ ông bà ngoại mừng tuổi.
Rồi mở ra khoe với nhau. Vui ơi là vui.
Cảm giác Tết, trong đời ai cũng có
Ai cũng có những cái Tết êm đềm và tuyệt vời
như thế.
Lớn lên với bụi bặm đường dài nhiều va vấp dẫu
thành công hay thất bại, khi nhớ lại hẳn ai cũng bùi
ngùi và tự nhủ một cách sung sướng: “Tết ngày
xưa của tôi”.
Đó là cái Tết của văn hóa Việt.
Bà ngoại tôi cũng không nhiều chữ nhưng lại
ứng xử lịch lãm không thua gì các ông nghè, ông
cử. Không riêng gì ba ngày Tết, mà bất kỳ lúc nào,
thời gian nào bà cũng không bao giờ cho chúng tôi
nói những từ gợi lên cái ác, cái xấu. Suy nghĩ kỹ
về điều này, ta sẽ hiểu rõ hơn về triết lý sống của
người Việt. Triết lý ấy gần gũi lắm với nhân sinh
quan của đạo Phật và các tôn giáo chân chính
khác.
Cảm giác Tết hồi hộp nhất và rạo rực nhất bao
giờ cũng là những ngày trước Tết. Từ 23 tháng
chạp, ngày đưa ông Táo về trời, đã là lúc con
người ta thu xếp lại tâm hồn mình để đón Tết.
Ngày ấy, đứa trẻ nào lại không thích được mẹ dẫn
đi chợ Tết? Niềm sung sướng ấy như ngọn lửa
bền qua năm tháng. Càng xa rời tuổi thơ, càng
nhớ và đôi lúc nằm vắt tay lên trán, nhớ lại và gặm
nhấm niềm vui ấy để yêu lấy cái hiện tại nhọc
nhằn này. Với tôi là chợ Cồn:
Không ven sông cỏ ướt
Sao lại gọi chợ Cồn?
Mời bà con mua “gộ”
Tiếng rao nghe rất ngon
Nước mắm Nam Ô thơm
Khiến tôi thèm điếc mũi
Dù có đọc làu làu hàng trăm, hàng chục quyển
từ điển nhưng chưa một lần bước chân vào chợ,
người ấy cũng chỉ là mọt sách, vẫn chưa được tận
hưởng mùi vị của đời sống. Chợ là quyển từ điển
vĩ đại nhất của mọi quyển từ điển. Nơi ấy, ta có thể
sờ, ngắm nhìn, ngửi, nếm… các sự vật cứng đờ
trên từng trang sách. Bà ngoại tôi, mẹ tôi bán hàng
ở chợ Cồn nên thỉnh thoảng tôi được ra chợ. Sung
sướng nhất là dạo chơi trong chợ ngày Tết.
Phong bì Tết đỏ hoe
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Bánh thuốc rê Cẩm Lệ
Hoa vạn thọ tròn xoe
Sao lại nhiều đến thế?
Cái gì trong mắt mình cũng lạ lẫm, hấp dẫn và
thích thú. Sau này, lớn lên, đi đó đi đây thấy cái
này lạ, cái kia hay nhưng cũng chẳng đọng lại
trong óc bao nhiêu. Cũng như sau này, được ăn
món Tây, Tàu, Âu, Á nhưng cái cảm nhận về món
ăn ngày Tết của mẹ bao giờ cũng nhất, ngon nhất
trên đời và mãi mãi không quên… Nay mẹ đã già.
Chiều 29 Tết quay về nhà ở Đà Nẵng và ăn bữa

cơm cá kho của cô em dâu nấu. Ngon tuyệt. Lưng
lửng chiều mùng 1 Tết lại ăn bánh tét, bánh chưng
với tôm khô củ kiệu và nhất là có món thịt heo
ngâm nước mắm. Chợt nhớ mẹ quá chừng.
Tết ngày nay, cái sự ăn không còn xem trọng
nữa. Với tôi, chẳng có gì là ngon ngoài món ăn mẹ
nấu cho mỗi ngày và nhất là lúc ấu thời.
Lê Minh Quốc
Báo Sài Gòn giải phóng thứ bảy
số Xuân Giáp Ngọ 2014

__________________________________

12 troø chôi daân gian thuù vò trong ngaøy Teát

T

ừ nhiều thế kỷ, Tết cổ truyền của người Việt
luôn là thời điểm nở rộ của những trò chơi dân
gian vô cùng phong phú, mang bản sắc riêng của
từng địa phương.
1. Chơi đáo
Là trò chơi rất phổ biến ở khắp các vùng quê
xưa. Thú vui đánh đáo không chỉ hấp dẫn trẻ em
mà cả đối với người lớn bởi nó thể hiện sự khéo
léo của người chơi và lại còn có tâm lý ăn thua
kích thích dù chỉ là rất ít.
Ngày Tết, trẻ em được người lớn mừng tuổi một
ít tiền và cũng được phép tiêu tiền nên dùng nó
vào các trò chơi như đánh đáo rất hấp dẫn.
Trò chơi rất đơn giản trên một bãi đất bằng
phẳng. Tùy theo quy định của người chơi mà
khoét lỗ. Dễ thì khoét lỗ to, khó thì khoét lỗ nhỏ.
Ngoài lỗ đáo là vạch quy định để từ đó người chơi
đứng ném tiền xu về phía lỗ đáo. Vạch này xa hay
gần lỗ đáo cũng do những người chơi tự quy định,
càng xa thì càng khó. Đồng xu nào trúng vào lỗ thì
người ấy được ăn. Cứ như vậy, lần lượt tới người
tiếp theo, đến khi nào không còn xu nữa thì hết
ván...
2. Bắt vịt dưới ao

Vào những năm Tết ấm trời, một số vùng quê tổ
chức bắt vịt dưới ao. Người ta chọn một khoảng
ao sâu, bờ cao hoặc dùng lưới hay que tre quây
xung quanh. Người chơi từ 2 đến 4 người tùy theo
diện tích của ao rộng hay hẹp. Người ta thả xuống
ao 2 con vịt to khỏe và lần lượt 2 hoặc 4 người
đăng ký xuống bắt. Trò chơi này người chơi không
bị bịt mắt nhưng đòi hỏi nhanh nhẹn và bơi giỏi.

3. Bịt mắt bắt dê
Cùng trên một sân cỏ, người chơi quây xung
quanh làm vòng tròn. Trò chơi chủ yếu là vui, tùy
chỗ cũng có thể treo giải thưởng. Những người
chơi đăng ký và chia thành các cặp. Mỗi cặp lần
lượt vào sân chơi. Người ta bịt mắt 2 người thật
chặt. Một trong 2 người làm dê, người kia bắt.
Người làm dê trong quá trình chạy trốn thỉnh
thoảng phải gây ra tiếng động để người bắt biết
mà đuổi theo...
4. Chơi đu
Từ trong Tết bên cạnh đình hay một thửa ruộng
rộng rãi, khô ráo người ta chuẩn bị các cột đu. Họ
chọn cây tre to, dài, để trồng đu. Một cây đu có thể
được trồng bởi 4-6 cây tre to. Cần đu cũng là
những cây tre dài nhưng thon nhỏ, thường phải là
tre đực để lúc người đu nắm vào cho gọn và chắc
tránh xảy ra trượt hay tuột tay lúc đu nhanh, mạnh.
Tùy theo sở thích mà người ta đu một hay đu
đôi. Khi một người lên cần đu có thể nhờ một
người khác đẩy cho mình có đà. Sau đó là tự
người đu nhún tùy ý. Đẹp nhất là đu đôi, các đôi
trai gái ưng ý lựa chọn nhau lên đu, người nhún
người đẩy. Tài năng và lòng dũng cảm của các
chàng trai cô gái được phô bày ở đây như dịp tự
thể hiện bản thân.
5. Đấu vật

Đấu vật là một trò chơi thượng võ, cũng là một
môn thể thao rất nổi tiếng vào các dịp Tết, dịp Hội.
ở Việt Nam ngoài đấu vật ngày Tết còn có nhiều
hội vật Làng Sình, Liễu Đôi, Hà Nam, Mai Động...
Xưa ở vùng Bắc Ninh, Phú Thọ có những lò vật và
những đô vật nổi tiếng cả một vùng. Để khuyến
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khích tài năng cũng như sự rèn luyện của trai
tráng, nhiều làng xã đã treo giải vật rất cao trong 3
ngày tết. Tục xưa người ta trao giải bằng tiền,
bằng mâm đồng, nồi đồng hay một số thứ khác.
Quy định chung của cuộc đấu là người chiến
thắng phải vật cho đối phương thua trắng bụng
(ngã ngửa ra đất) hay nhấc bổng được đối
phương lên. Trong môn vật này không chỉ đòi hỏi
sức khỏe mà sự mưu trí và nhanh nhẹn đóng góp
phần đáng kể. Về kỹ thuật cũng có những "miếng"
riêng của nó như đệm, bốc, ghì... mà tùy theo từng
hoàn cảnh và điều kiện đô vật phải biết lợi dụng
triệt để các thời cơ quật ngã hay bê bổng đối
phương.
6. Kéo co
Là một trò chơi thu hút được rất nhiều người
cùng tham gia, vừa có tác dụng rèn luyện sức
khỏe, lại vừa vui vẻ, thoải mái. Nó đã trở thành trò
chơi tập thể, phong tục phổ biến ở nhiều nơi trong
nước ta. Cách chơi đơn giản, số người chơi bao
nhiêu tùy ý, chia làm 2 phe bằng nhau, làm mốc
đánh dấu vạch vôi để bên nào kéo được đối
phương sang qua vạch mốc bên kia là bên đó
thắng.
7. Chơi cờ tướng - cờ người

Đây là thú chơi tao nhã, trí tuệ nhân những lúc
trà dư tửu hậu. Các cụ thường gặp nhau bên chén
trà và mở bàn cờ tướng ra giải trí. 32 quân cờ chia
thành 2 phe (16 quân đỏ và 16 quân đen), bày
xong là cuộc đấu trí bắt đầu.
Cờ người cũng là cờ tướng mà quân cờ là
người thật, cũng chơi trên sân bãi, 16 nam áo đỏ,
16 nữ mặc áo đen đeo biển (tên quân cờ) trước
ngực, đứng vào vị trí. Hai tướng (Tướng Ông,
Tướng Bà) mặc đẹp (như cờ tướng) có 2 cờ đuôi
nheo cắm chéo sau lưng, được che lọng. Gặp buổi
trời nắng, thì mỗi quân cờ được một người che ô,
đứng bên và đi theo mỗi lần quân chuyển. Hai đối
thủ ngồi phía sau. Có người chạy cờ, lo việc
chuyển quân theo ý định của người chơi.
Mỗi lần đi một nước, đấu thủ (có tiếng trống
khẩu) gõ một tiếng. Người chạy cờ tới nghe lệnh
và chuyển quân trên bãi. Nguyên tắc đi quân là mã
nhật, tượng điền, xe liền, pháo cách. Vào cuộc
chơi phải bình tĩnh, thận trọng, chủ động không bị
phân tán bởi những người xem mách nước. Đi
một nước phải tính trước 2, 3 nước tiếp theo để
khỏi bị bất ngờ trước đối thủ của mình. Cờ tướng,
cờ bỏi cờ người thường thấy trong các ngày hội,
ngày Tết, mừng xuân mới.
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8. Bắt trạch trong chum
Với trò chơi bắt trạch trong chum, người ta đặt
sẵn 5-7 chiếc chum thành một hàng ở sân đình,
mỗi chum được đổ 2/3 nước và thả vào đó một
con trạch.
Khi trò chơi bắt đầu, từng đôi trai đến bên mỗi
chiếc chum, mỗi người phải đưa một tay ra ôm
nhau, còn tay kia thò vào chum bắt trạch. Cứ như
vậy, cả hai choàng tay cho đến khi bắt được trạch.
Trạch trơn nên luôn luôn chạy thoát, thành ra đôi
trai gái chỉ bắt được tay nhau.
Dân làng đứng xung quanh reo hò cổ vũ và trêu
đùa các đôi, nhắc nhở đôi nào mải bắt trạch mà
quên ôm nhau. Tiếng cười nói, tiếng chiêng trống
náo động. Khi bắt được trạch, cả hai cùng giơ cao
tay lên để mọi người xem đồng thời tiến lên lĩnh
thưởng.
9. Đánh phết

Đánh phết là trò thi đấu chơi vào ngày hội xuân
ở đồng bằng Bắc Bộ. Sân chơi là sân đình, hai
đầu sân (theo hướng đông - tây) có vòng tròn vạch
vôi hay đào lỗ làm mục tiêu. Người đánh phết chia
làm hai phe dùng gậy tre để cả gốc dài 1m đánh
vào quả phết (làm bằng gỗ tròn sơn đỏ, tượng
trưng cho Mặt Trời), hễ quả chuyển vào vòng tròn
(hay lỗ) của đối phương là thắng cuộc.
Có người cho rằng trò đánh phết có nguồn gốc
từ tục thờ Mặt Trời (quả phết chuyển động từ đông
sang tây và ngược lại). Dân gian còn gắn trò chơi
này với sự tích Hai Bà Trưng luyện tập binh sĩ.
Các cuộc thi đấu phết đều thu hút đông đảo người
xem, mọi người cùng hò reo khích lệ trong không
khí ồn ào sôi động. Cũng bởi vậy mà có câu khẩu
ngữ “Vui ra phết”.
10. Đập niêu đất
Đập niêu đất cũng là trò chơi dân gian khá phổ
biến ở nhiều làng quê miền Bắc. Trò chơi thường
diễn ra ở sân đình hay trên sân rộng. Trước khi
chơi, người ta trồng ở giữa sân hai chiếc cột cách
nhau 5m, buộc dây thừng nối 2 thân cột làm giá
treo niêu. Một vạch mốc cách giá treo niêu khoảng
3 đến 5m được kẻ làm điểm xuất phát.
Trước khi chơi, trọng tài sẽ trao cho người chơi
một chiếc gậy dài khoảng 50cm, những người
tham gia chơi đứng dưới vạch mốc và bị bịt mắt
nên họ phải định hình hướng đi và ước lượng
khoảng cách treo niêu để đập cho trúng một trong
những chiếc niêu đang treo trên dây. Người đập
trúng niêu sẽ có được phần thưởng ghi trong
mảnh giấy nhỏ trong chiếc niêu bị đập vỡ…
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11. Đi cầu kiều

Đi cầu kiều là một trò chơi rất đơn giản mà
không kém phần thú vị. Người ta lựa chọn một bờ
đất cao trên một hố đất rộng, bắc một đoạn tre làm
cầu. Đoạn tre ấy một đầu nằm ghếch trên bờ đất,
đầu kia buộc vào sợi thừng hay chão, dây buộc
vào chiếc cột chôn vững chắc. Làm sao để chiếc
cầu đung đưa khó đi.
Giải thưởng được treo trên cột, đến lượt ai,
người đó leo cầu lấy thưởng. Có người mới leo

được vài bước thì đã ngã. Có người ra tới mút đầu
cầu lấy được thăng bằng nhưng khi với tay lấy giải
thưởng thì loạng choạng lăn tùm xuống ao. Cuộc
chơi càng hấp dẫn và kích thích sự hiếu thắng của
mọi người.
12. Đi cà kheo
Đi cà kheo là một trò chơi đòi hỏi người chơi
phải lấy được thế cân bằng, có bước đi chính xác,
sức khoẻ tốt kết hợp nhịp nhàng cả chân lẫn tay.
Để làm chủ được đôi cà kheo đòi hỏi một khoảng
thời gian tập luyện, dài hay ngắn trùy theo sự khéo
léo của mỗi người.
Các cuộc thi cà kheo tại các vùng quê vào dịp
Tết thường tạo được tiếng cười sảng khoái cho
người theo dõi bởi sự hấp dẫn, bất ngờ của trò
chơi. Sau khi chọn được người thắng cuộc, đội cà
kheo cùng các cổ động viên của làng sẽ sang làng
khác để thi tiếp.
Phạm Liễu (Tổng hợp)
Theo http://giaoduc.net.vn/
=======================================

BAÙO XUAÂN NGAØY XÖA

N

hờ có những người sưu tầm báo cũ mà các bản
báo xuân xưa được lưu lại khá đầy đủ. Những tờ
báo Xuân đặc biệt này giúp cho người ngày nay thêm
hiểu về chuyện xưa và cách mà người xưa ăn tết,
chơi tết…
Cho đến bây giờ, căn cứ vào nội dung cuốn Thú
chơi sách của cụ Vương Hồng Sến, giới sưu tập và
nghiên cứu vẫn nhận định rằng bản báo xuân đầu
tiên là của tạp chí Nam Phong in tết năm 1918 với số
lượng 211 bản. Tương truyền lúc in đã bị cháy nên
số lượng còn rất hạn chế và không còn lưu giữ trong
nước. Tuy nhiên, nhờ có những người như anh Vũ
Hà Tuệ, linh mục Nguyễn Hữu Triết mà nhiều bản
báo xuân xưa còn được lưu giữ. Không bàn về thâm
niên đã lâu hay mới bước vào thú sưu tập này,
những người giữ được ít nhiều báo xuân đều lý giải
bằng một chữ “duyên”. Có lẽ tựu trung lại đều hoài
cổ, cả anh Tuệ và linh mục Nguyễn Hưu Triết đều
tiếc các giá trị xưa, họ sưu tầm cả sách cũ, cổ với
nhiều bản độc, hiếm và sưu tầm thủ bút của nhà văn
xưa, sở hữu bộ sưu tập những tờ báo xuân qua
nhiều thời kỳ.
Câu chuyện của bìa báo
Trong bộ sưu tập gần 60 bản báo xuân của anh Vũ
Hà Tuệ, có hơn một nửa là những quyển báo có
trước những năm 1950 như tạp chí Ngày Nay số ra
năm 1939, Độc lập – năm 1946, Mai – năm 1937, Tri
Tân – 1942, Khuyến Học Xuân năm 1936… xem qua
toàn bộ các ấn phẩm mà anh Tuệ còn giữ lại có lẽ ấn
tượng nhất là hình ảnh bìa báo. Bìa báo có thể là vẽ
ký họa, tranh màu, tranh hoa đào, hoa mai hay tranh
thiếu nữ… đều do các họa sĩ nổi tiếng thời bấy giờ
vẽ. Anh Vũ Hà tuệ cho biết: “Thời trước, các bìa báo
xuân của tờ Ngày Nay do hai họa sĩ Nguyễn Gia Trí
và Tô Ngọc Vân vẽ. Tôi may mắn lưu giữ được bản
báo xuân Ngày Nay năm 1939 do ông Nguyễn Gia
Trí vẽ”.
Đề tài vẽ bìa báo xuân trước những năm 1950 đa
số là các linh vật của ngày tết như: đám cưới chuột,

năm con gà, con hổ, hình rộng cựu nghênh tân… Một
lần trò chuyện với nhà văn Dương Nghiễm Mậu về
bìa báo xuân, ông kể lại giai thoại: “Có lần vào năm
Dần, người ta nhìn thấy tranh vẽ con nai trên tờ bìa
báo xuân do họa sĩ Nguyễn Gia Trí thực hiện, ai nấy
rất ngạc nhiên. Đem thắc mắc hỏi ông thì được trả
lời, trong mắt con nai đã có hổ, vậy là năm con hổ
còn gì”.
Đến nhà của anh Vũ Hà Tuệ xem lại những bản
báo xuân trước đây mới hiểu lý do ngày xưa độc giả
thường không thể bỏ qua việc mua báo xuân những
dịp cuối năm một phần cũng vì các phụ bản đính kèm
trong mỗi trang báo, đó chính là những bức tranh do
họa sĩ nổi tiếng vẽ. Trong quyển báo xuân của báo
Khuyến Học năm 1936 mà anh Tuệ còn giữ có ảnh
bìa là tranh Đám cưới chuột do tác giả Le Mur vẽ
phỏng theo tranh Đông Hồ. Ông được nhiều người
biết đến với cái tên Cát Tường, người góp phần cách
tân tà áo dài Việt và làm cho nó phổ biến đến ngày
nay. Bên trong quyển báo còn lưu giữ phụ bản là
tranh áo dài do chính ông vẽ. Cũng không nằm ngoài
thời cuộc, bìa báo xuân của tờ Độc Lập – 1946 là
tranh cổ động thi đua, mà phụ bản đính kèm là ảnh
Bác Hồ, người dân có thể dùng treo trang trọng trong
nhà.
Báo xuân năm Giáp Ngọ
Cứ 60 năm mới có một lần can và chi trong cách
tính lịch âm trùng nhau, năm 2014 tới đây và mùa
xuân năm 1954 có trùng can chi là Giáp Ngọ. Khá
may mắn, trong “kho” báo xuân với 73 tờ báo của linh
mục Nguyễn Hữu Triết lưu được nhiều bản báo in
vào mùa xuân năm 1954 như Nữ Lưu, Tiếng Chuông
do nhà báo Nguyễn An Ninh làm chủ bút, Sài Gòn
Mới, Thần Chung…
Nội dung của báo xuân năm Giáp Ngọ 1954 khá
tân kỳ, không khác gì với đề tài báo xuân hiện đại
như: Những chú ngựa nổi tiếng trong truyện xưa như
ngựa xích thố của Lã Bố, những ngôi sao tuổi ngọ nổi
tiếng thời bấy giờ.
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Sau ngày ra đời tờ Gia Định Báo năm 1865, tờ báo
đầu tiên in bằng chữ quốc ngữ, đăng các công báo
của nhà nước, rất nhiều báo phân hóa đối tượng độc
giả xuất hiện. Trong bộ sưu tập 73 tờ với hơn 140
bản báo xuân của linh mục Nguyễn Hữu Triết, rất dễ
dàng nhận ra những bản báo xuân chuyên ngành:
Nữ Lưu dành cho phụ nữ, tạp chí xuân Khỏe với
những bài viết về các môn thể thao; Nhi Đồng họa
bản dành cho thiếu nhi; báo Cười Xuân – tờ báo cười
châm biếm hài nước; Điện Tín – xuân Kỷ Mão năm
1939 của ngành bưu điện, Tết Nhảy Dù năm Ất Mùi
1955 dành cho người mê nhảy dù…
Giai đoạn sau năm 1950 người ta còn thấy sự cách
tân trên các bìa báo xuân. Thời điểm này, dần xuất
hiện các ảnh chụp người đẹp được chọn làm bìa báo
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xuân của năm. Đầu tiên là hình vẽ chân dung phụ nữ
trên tạp chí Phong Hóa năm 1936, rồi tiếp đó là chân
dung các hoa hậu trên tạp chí Việt Thanh, Sài Gòn
Mới, Hoa Mai, Chị Cùng Em, Xuân Dân Tộc đăng
hình cô Kim Lan – nghệ sĩ sân khấu đẹp nhất miền
Nam thời bấy giờ…
Mỗi thời mỗi khác, tuy nhiên những câu chuyện lúc
trà dư tửu hậu, hay nhâm nhi ngày xuân trên báo là
không thay đổi. Vẫn là câu chuyện về ăn tết xưa, tết
nay, chuyện gia đình, chuyện lạ ngày tết… làm phong
vị tết thêm hương, thêm sắc của những ngày tết khắp
bốn phương.
Hoàng Vũ
Thanh niên tuần san số Xuân Giáp Ngọ 2014

__________________________________

Vaên hoùa röôïu ngaøy Xuaân

R

ượu là sản phẩm của lương thực, mang ý nghĩa
văn hóa khi dùng đúng ý nghĩa của nó, nên nó
đã sớm đi vào cuộc sống nhân dân, cũng như trong
các lễ hội cung đình thời phong kiến và tồn tại phát
triển đến ngày nay. Phong tục nâng cốc chúc mừng
sức khỏe, mừng thọ, mừng thắng lợi, mừng xuân, đã
trở thành nghi lễ quốc tế, quốc gia, cũng như trong
cuộc sống đời thường, nên nhân dân có câu: “Vô tửu
bất thành lễ”. Đối với Tết cổ truyền dân tộc, dù nghèo
cũng không thể thiếu ly rượu để đón Tết, mừng
Xuân, nên Tú Xương đã có thơ:
“Chẳng Phong lưu cũng ba ngày tết
Kiết cú như ai cũng rượu chè”.
Mừng xuân với ly rượu thể hiện sự thanh tao, lòng
kính trọng, lòng tri kỷ với nhau: “tửu phùng tri kỷ ẩm”,
thưởng thức hương vị ngọt, nồng cay, nó kích thích
sự hoạt bát trong trao đổi tâm tình với bạn bè, đồng
chí, đồng nghiệp, với tình làng nghĩa xóm… vừa
uống rượu, vừa hàn huyên chuyện “nhân sinh thế sự”
thật là thú vị. Nếu là bạn thơ, rượu sẽ làm tâm hồn thi
sĩ thăng hoa, làm ra thơ tuyệt tác, như thánh thi Đỗ
Phủ viết: “Lý Bạch (uống) một chén (rượu) thơ trăm
bài”. Có lẽ vì thế mà ở Việt Nam đã lưu truyền câu:
“bầu rượu, tái thơ”.
Văn hóa rượu thể hiện ở nghi lễ mời rượu, phong
cách uống rượu và phong cách chúc nhau. Đối với
“Tửu đạo”, người ta còn khuyên: chỉ uống rượu với
người tri kỷ, không uống chỗ lạ, chỗ đông người,
không uống ngụm to, dzô 100% nhậu hết mình, mà
nhấp thư thái, thong thả, thanh cao, để thưởng thức
hết hương vị thơm ngon của rượu. Bởi người ta uống
rượu với nhau không chỉ vì rượu, mà uống với cái
tình của nhau, uống với nhau bằng tấm lòng”. Như
đại thi hào Nguyễn Du viết Truyện Kiều tới 3.254 câu
thơ, nhưng chỉ một câu thôi, cũng đã đủ toát lên hồn
thơ tuyệt tác trong Truyện Kiều:… “Trăm năm để một
tấm lòng từ đây”. Văn hóa rượu, nói rộng ra là văn
hóa của mọi thứ văn hóa trên đời này, là sống phải
có tấm lòng với nhau. Ý nghĩa văn hóa của rượu là
vậy.
Nhưng bên cạnh cái thú thanh tao ấy, các “anh
hùng hảo hán” lại dùng rượu với quan niệm “Nam vô
tửu như kỳ vô phong” từ quan niệm sai lầm đó, dẫn
đến lạm dụng rượu, dùng rượu quá tải, để con ma
men ngự trị đời mình. Đến cơ hội này, họ lại đưa ra

những lời buông thả theo triết lý “của đệ tử lưu Linh”.
Đúng như tục ngữ người Anh: “Người nghiện rượu
có cái lười của kẻ ngốc và trái tim của kẻ đê tiện” để
cuối cùng chuốc lấy cái nhục “Sáng xỉn, chiều say, cả
ngày lảo đảo”, không còn hứng thú và khả năng lao
động nữa, rồi làm khổ gia đình, làm mất trật tự xã hội,
làm mất cân bằng cơ thể, dẫn đến mệt mỏi, uể oải,
chán nản, lừ đừ, não nề, buồn thảm, rồi li bì… Như
đại thi hào Nguyễn Du đã tả:
“Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Giật mình, mình lại thương mình xót xa”.
Dùng rượu như vậy là phản khoa học, mất tư thế,
mất cả “tính người” còn “tính con” thì trỗi dậy mãnh
liệt, quậy phá, dẫn tới tội phạm hình sự… rượu còn
gây biết bao bệnh hoạn: tim mạch, huyết áp, ung thư,
loạn trí nhớ…, nhất là ảnh hưởng đến hệ con cái,
như nhà bác học Pháp Moren khi nghiên cứu cuộc
đời của 4 thế hệ nghiện rượu, đã kết luận: thế hệ thứ
nhất hư hỏng đạo đức; thế hệ thứ 2 loạn tinh thần;
thế hệ thứ 3 đần độn… và như nhà văn Nga Lep-tônxtôi: “Rượu làm tối tăm ý thức, mê muội lương tri con
người làm cho con người dễ mắc những mưu đồ và
hành động xấu xa”. Sự thật đó, được chứng minh ở
vở tuồng “Trảm Trịnh Ân”. Bị bọn nịnh thần xúi giục,
trong khi say rượu Hoàng huynh đã ra chiếu chỉ sử
trảm em ruột của mình là Trịnh Ân – Một tướng tài ba
lỗi lạc, nức tiếng gần xa. Đặc biệt, nguy hại hơn nữa
là do say mê tửu sắc mà một số triều đại vua chúa
Việt Nam đã lâm vào cảnh khốn cùng, nước non
chìm trong bể khổ…
Tác hại của rượu là như vậy, nên cách đây hơn
4.000 năm, từ thời Ai Cập cổ đại, người ta đã tuyên
truyền chống nghiện rượu trên các di chỉ khảo cổ,
các nhà nghiên cứu đã đọc được dòng chữ: “Nếu chỉ
ngồi trong quán rượu sẽ chẳng làm được việc gì.
Nếu bị ngã vì rượu sẽ chẳng ai giúp đỡ, kể cả người
thân, bạn bè ngoảnh mặt và còn nguyền rủa là kẻ nát
rượu”.
Nhân dịp Xuân về, Tết đến hãy cùng nhắc nhở
nhau thực hiện nếp sống văn minh và văn hóa rượu
ngày xuân, nhằm thực hiện một cái Tết lành mạnh,
vui tươi, đậm đà bản sắc dân tộc.
Trần Chấp
Cây thuốc quý.- 2014.- Số 243 (tháng 1).- Tr.45
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V. ẨM THỰC MÙA XUÂN - SỨC KHỎE NGÀY TẾT

Vaøo beáp laøm tieäc ñeâm giao thöøa

G

ợi ý vài món bạn có thể thực hiện dễ dàng cho
tiệc đón giao thừa dương lịch, cả việc tạo
niềm vui cho bữa cơm gia đình có sắc thái mới.
Bò hầm vang đỏ

Bò rửa sạch cắt miếng vừa ăn. Ướp thịt bò với
tỏi, tiêu, muối, đường bột nêm để thấm. Phi thơm
tỏi cho bò vào xào. Cho nước vào nấu bò, sau khi
sôi hạ lửa nấu liu riu, sau đó cho vang đỏ vào hầm
tiếp cho đến khi thịt bò mềm hẳn. Nêm lại cho vừa
ăn, cho ớt chuông, hành tây, vào nấu thêm ba
phút. Bò nấu vang đỏ ăn với bánh mì.
Ức gà nướng lá rosemary

Ức gà ướp với muối, tiêu, tỏi, dầu ôliu và lá
rosemary băm nhỏ để thấm, cho vào lò nướng
chín. Bánh tráng pía cuộn dâu tây, lê, táo, nho cắt
hạt lựu và xốt mayonnaise chiên chín vàng. Ăn gà
nướng kèm chả giò trái cây.
Đùi heo nướng đinh hương

Lạng phần da của đùi heo bỏ đi, phần mỡ trên
thịt cắt khía. Xiên lỗ để cắm đinh hương. Sau đó
quét mù tạt lên, kế tiếp rắc đường rồi cho vào lò
nướng khoảng 2 giờ. Thỉnh thoảng dùng rượu táo
quét lên mặt. Lấy nước nướng thịt nấu với chà là,
mận khô và rượu táo làm nước xốt.
Thực hiện: Q.T
Theo http://sgtt.vn/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Baùnh laù gai

N

hững ngày cuối năm, dù công việc gia đình có
bận rộn đến mấy nhưng năm nào mẹ cũng
tranh thủ thời gian để gói một nồi bánh ít lá gai.
Với mẹ, đây không chỉ là việc làm thường niên
mà còn là một niềm vui lớn, vừa duy trì được
truyền thống gia đình mấy mươi năm, vừa làm cho
mâm cơm cúng ông bà trong ngày đầu xuân thêm
đủ đầy.
Để có nồi bánh ngon, mẹ đã chuẩn bị loại nếp
gặt ở ruộng nhà phơi khô thơm dẻo từ giữa năm
trước. Rồi trước tết chừng hai mươi ngày, mẹ
cũng đã dọn lại mấy lùm lá gai bên bờ rào để nó
kịp cho lá non vào đúng dịp cuối năm.

Ảnh: Tuy An
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Cận ngày, mẹ đi ra vườn, chọn rọc những tàu lá
chuối xanh non về phơi nắng cho lá héo dẻo, rồi
tước lá ra thành từng mảnh, dùng kéo cắt cho lá
có hình tròn sao cho vừa gói đủ một cái bánh.
Lá gai gói bánh hái về phải non, tước bỏ hết
cọng, đem luộc, để nguội, vắt cho khô nước rồi xắt
nhỏ trộn giã hoặc xay với bột nếp, đường cho thật
nhuyễn. Công đoạn này đòi hỏi tỉ mỉ, đúng cách thì
bánh mới xanh và có hương vị thơm ngon. Nhân
bánh cũng là một khâu quan trọng góp phần làm
chiếc bánh thêm hấp dẫn. Thông thường, bánh lá
gai trong ngày xuân được làm bằng nhân cơm dừa
nạo thành sợi trộn với đậu phụng rang có pha
đường và nước gừng tươi.
Khi chuẩn bị lá, làm bột, trộn nhân xong thì cả
nhà ngồi quây quần bên nhau để cùng gói bánh.
Bột được ngắt thành từng viên đều nhau to cỡ
bằng trái chanh, sau đó dát mỏng, bỏ nhân vào
giữa rồi túm lại vo tròn. Người gói chấm một ít dầu

ăn thoa đều trên tấm lá trước khi gói viên bột để
khi bánh chín khỏi dính vào lá.
Bánh lá gai ngày tết thường gói có hình chóp
nón vuông góc thẳng cạnh thật đẹp. Khi gói xong
bánh, mẹ xếp bánh cẩn thận trên chiếc vỉ đặt trong
nồi nước để hấp. Lúc bánh chín, mẹ lại vớt ra xếp
trên chiếc nia đợi nguội rồi mới xếp cẩn thận từng
phần gửi cho ông bà, người thân, biếu tặng và
phần để dành ngày tết trong gia đình.
Cùng với bao nhiêu món ngon khác, những
chiếc bánh lá gai thường có trong mâm hoa quả,
bánh trái dâng cúng ông bà, tổ tiên trong những
ngày giỗ, đặc biệt là ba ngày tết cổ truyền. Ngày
nay, dù có nhiều loại bánh hiện đại, tiện lợi hơn
nhiều, song mẹ tôi và nhiều người khác vẫn không
quên thói quen làm bánh lá gai mỗi độ xuân về.
Tuy An
Theo http://www.thanhnien.com.vn/

__________________________________

TEÁT NHEÏ NHAØNG – ÑAÄM ÑAØ TRUYEÀN THOÁNG

K

hép lại một năm tất bật với công việc, ai
cũng muốn tận hưởng những ngày Tết
nhẹ nhàng, bình yên, sum vầy bên gia đình.
Các món ăn truyền thống sẽ làm Tết thêm
hương vị và gắn kết với những người thương
yêu…
1. Thịt kho hột vịt
Đây là món ăn quen thuộc, gắn bó với các
thành viên trong gia đình từ bé đến lớn. Bên
món ăn truyền thống này, mọi người dễ dàng
cảm nhận không khí hòa thuận, sum vầy ngày
Tết. Chế biến món thịt kho hột vịt rất đơn giản:
chọn thịt ba chỉ hoặc thịt đùi có cả nạc lẫn mỡ,
cắt miếng vuông to; trứng vịt luộc bóc vỏ cho
vào kho chung với nước dừa tươi.
Bí quyết để món ăn ngon nằm ở các công
đoạn nấu. Để thịt thấm đều cần ướp trước gia
vị, nước mắm ngon cho vào từ từ và nhiều
lần, lửa để riu riu cho thịt chín đều. Gắp miếng
thịt béo ngậy; chấm dưa giá, kiệu chua với
nước kho; chén cơm ngày Tết đậm đà hương
vị biết bao.
2. Bánh tét chiên
Bánh tét là món ăn truyền thống không thể
thiếu trong ngày Tết. Cùng gia đình quây
quần bên nhau đón Tết cổ truyền, càng cảm
nhận sâu sắc sợi dây tình cảm gắn bó keo
sơn bên chiếc bánh mang đậm nét văn hóa
ẩm thực của người dân Việt Nam. Bánh tét
chiên là một “biến thể” nhẹ nhàng của bánh
tét nguyên bản nhưng ngày càng được mọi
người ưa thích vì lạ miệng và có hương vị độc
đáo.

Cho dầu vào chảo đun nóng, bánh cắt lát
mỏng chiên vàng trở đều hai mặt cho vừa
giòn lớp ngoài là vớt ra. Dĩa bánh tét chiên
nóng giòn, vàng ươm vô cùng hấp dẫn làm
rôm rả thêm câu chuyện đầu xuân, dấu hiệu
cho năm mới thuận lợi và thành công.
3. Măng hầm giò heo
Canh măng kho nấu với giò heo là một trong
những món ăn truyền thống hiếm khi vắng
mặt trong mâm cỗ ngày Tết. Bát canh măng
dân dã dễ gợi ký ức tuổi thơ, khiến những
người con đi xa luôn muốn trở về đoàn tụ gia
đình dịp Tết.
Măng khô có nhiều loại nhưng ngon nhất có
lẽ là măng lưỡi lợn – loại măng khá dày, nạc
mà khi ăn người ta không có cảm giác đó là
miếng măng nữa mà gợi đến miếng giò thơm
ngon. Giò heo chọn chân trước sẽ nhiều thịt
hơn chân sau. Để giò heo săn, giòn và trắng
khi nấu đến nửa chừng nên vớt ra, ngâm vào
nước lạnh cho nguội, sau đó cho trở lại nấu
tiếp đến khi chín mềm. Bát canh giò thơm
lựng, nước dùng beo béo và thêm chút hành
tiêu rất dễ ấm bụng trong tiết trời se lạnh ngày
xuân.
Những món ăn ngày Tết luôn mang ý nghĩa
riêng đối với mỗi người, mỗi gia đình. Đó là lý
do dù có đi đâu, làm gì, ngày Tết ai cũng
muốn quay về bên gia đình để thưởng thức
các món ăn truyền thống quen thuộc. Tết thư
thái, nhẹ nhàng và bình yên là thế.
Thiên Y
Sài Gòn tiếp thị số báo Xuân Giáp Ngọ 2014
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MOÙN DÖA MUOÁI 3 MIEÀN

D

ưa muối, món ăn từ bao đời, có mặt ở hầu
hết các bữa ăn gia đình, trong bữa tiệc
thịnh soạn hay ở những mâm cỗ Tết, là nét đặc
sắc của ẩm thực Việt.
Dưa muối tuy chỉ là món phụ trong bữa ăn
nhưng vô cùng phong phú, từ nguyên liệu cho đến
cách chế biến. Hương vị của mỗi loại dưa cũng
khác nhau, tùy theo cách muối của mỗi vùng miền,
thậm chí mỗi gia đình cũng có bí quyết muối dưa
riêng.
Nguyên liệu làm dưa nhiều vô kể, tùy theo rau
quả của mỗi miền, có những món dưa nức tiếng
mà ai ai cũng biết như cà pháo, dưa cải, dưa giá
hẹ, củ hành, củ kiệu, măng chua... và cũng có
những món dưa “độc quyền” của một số vùng như
dọc mùng, nhút mít, dưa hồng, trái sung, trái vả,
bông súng, bông điên điển…

Ảnh minh họa - Nguồn internet

Muốn ăn ngay trong ngày, người ta thường muối
xổi các loại rau củ như củ cải, cà rốt, bắp cải, dưa
leo, giá hẹ, cà pháo, rau muống hay cả dưa cải.
Để dưa nhanh thấm, rau củ phải cắt lát hoặc cắt
sợi, ngâm trong nước giấm muối đường chừng vài
giờ. Kiểu dưa này ăn với món gì cũng được, từ thịt
cá đến hải sản, từ món kho, chiên đến ram.
Vị chua ngọt của dưa làm dịu món ăn chính,
giúp bữa cơm được cân bằng, đủ vị. Dễ tính là
vậy, nhưng với vài món, nên ăn đúng kiểu mới

ngon, như cà pháo đi kèm với mắm tôm, thịt luộc;
cà pháo ăn với canh cua rau đay; dưa cải ăn với
thịt đông; tôm khô kèm củ kiệu...
Muối nén là cách muối mặn, cầu kỳ hơn, tốn thời
gian hơn, nhưng cũng để dành được lâu hơn. Dưa
thường để nguyên củ, nguyên bắp, rửa thật sạch
và phơi hơi héo. Nước muối dưa còn ấm, độ mặn
nhiều hơn, thường là ba phần muối một phần
đường và phải đổ ngập nguyên liệu. Cũng có thể
xếp một lớp nguyên liệu rồi rải một lớp muối mỏng
mà không dùng nước. Quan trọng nhất là phải nén
thật chặt để dưa không bị nổi lên. 10-20 ngày sau
mới ăn được.
Chỉ từ món dưa cải đơn sơ, người ta có thể chế
biến thành bao nhiêu món ăn. Đơn giản nhất là ăn
với thịt ba chỉ luộc hay thịt đông. Đổi món thì đem
dưa cải nấu canh với cá, với cà chua hay canh
sườn non. Lạ miệng thì kho dưa với cá, với thịt
heo quay hay chân giò. Dưa cũng được xào với
thịt nạc, với nghêu hoặc với trứng. Món nào cũng
“bắt” cơm, cũng dễ ghiền.
Khẩu vị muối dưa mỗi miền cũng mỗi khác. Với
người miền Bắc, dưa muối chỉ có vị mặn và chua,
trong khi với người miền Nam, dưa muối phải chua
chua ngọt ngọt mới đạt, đôi khi còn thêm vài trái ớt
hay vài lát tỏi cắt mỏng để tăng thêm hương vị.
Người miền Trung lại khoái khẩu với món dưa vị
mặn ngọt thơm nức mùi riềng. Bởi vậy, cũng
không lạ gì khi món dưa ngày Tết ở ba miền cũng
khá khác biệt.
Bánh chưng miền Bắc người ta ưa ăn với dưa
hành, vị béo của thịt mỡ, nếp trở nên ngon hơn mà
không ngán. Bánh tét miền Trung lại “kết” với dưa
món. Người miền Nam lại có món dưa kiệu độc
đáo, không phải chỉ ăn kèm với bánh tét mà còn là
linh hồn của món dưa kiệu tôm khô.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để có được mấy
món dưa giòn giòn mà không úng, màu sắc tươi,
không bị thâm chẳng dễ dàng gì, đòi hỏi sự khéo
léo, chăm chút và cả tình cảm người nội trợ gửi
gắm vào đó.
Theo Báo Phụ nữ TP.HCM
=======================================

MEÏO HAY CHO MOÙN AÊN NGAØY TEÁT

N

hững mẹo hay dưới đây sẽ cho bạn biết
Tương truyền, những chiếc bánh chưng vuông
cách chọn nếp cho bánh chưng thế nào, vắn có từ thời vua Hùng thứ 6. Qua năm tháng,
cách làm và bảo quản thịt đông ra sao...
loại bánh này luôn xuất hiện trong mâm cỗ ngày
Từ lâu, Tết Nguyên đán đã đi vào tiềm thức của Tết, để thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với
rất nhiều người Việt Nam. Dù mỗi người có đi đâu cha ông và cầu chúc năm mới sung túc bình an.
chăng nữa thì lòng vẫn luôn nôn nao đoàn tụ. Vì
Muốn gói bánh chưng ngon, bạn phải cầu kỳ từ
vậy, mâm cỗ cúng ông bà đối với người Việt rất khâu chọn nếp, lau rửa lá dong thật kỹ để bánh lâu
quan trọng. Dưới đây là một vài gợi ý giúp bạn ghi hỏng. Đối với bánh tét, lá chuối phải được chần
điểm với gia đình trong dịp đoàn viên.
qua nước sôi để diệt vi khuẩn, giúp bánh giữ được
Bánh chưng, bánh tét là món ăn không thể lâu và không bị thiu. Ngoài ra, bí quyết để có lớp
nếp xanh trong, bạn có thể dùng lá riềng cho bánh
thiếu
Höng
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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
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/

__________________________________

AÊN UOÁNG “thoâng minh”
minh” BA NGAØY TEÁT

C

ác chuyên gia dinh dưỡng thường nói, không
có thức ăn tốt, cũng không có thức ăn xấu, tốt
hay xấu là do cách ăn uống của chúng ta mà thôi.
Vậy thì trong mùa vui như lúc xuân về, việc lựa
chọn các món ăn cổ truyền của dân tộc nên được
lưu ý ở cả hai khía cạnh văn hóa và dinh dưỡng.
Các món ăn truyền thống như bánh chưng, dưa
muối, thịt đông…; có món khá mặn, món nhiều

chất béo, món giàu đạm nhưng nếu biết, vẫn có
cách để cân đối khẩu phần.
Bánh chưng, dưa muối: Lượng muối cao
Nhắc đến tết là nói đến những món ăn ngày tết.
Món ăn đặc trưng nhất cho ngày tết Việt là các
món bánh gói trong các loại lá, nguyên liệu chủ
yếu là gạo nếp với nhân đậu xanh, thịt mỡ. Người
Việt ở miền Bắc gói bánh chưng bằng lá dong, có
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hình vuông, người miền Trung và miền Nam gói
bánh tét bằng lá chuối, hình ống dài. Bánh chưng,
bánh tét có gần như đầy đủ các chất dinh dưỡng
cho cơ thể, chỉ thiếu một ít chất xơ nhưng sẽ được
cân bằng nếu ăn với các loại dưa món, dưa hành
và sau đó tráng miệng bằng vài lát dưa hấu. Dù
vậy, cần lưu ý là các loại bánh này rất giàu năng
lượng (trên 200Kcal/100g), nhiều chất béo và là
các chất béo từ thịt mỡ ít có lợi cho sức khỏe.
Bánh chưng, bánh tét lại khá mặn ngay cả khi
không ăn kèm dưa món nên có thể gây tăng tiết
axit dịch vị nếu ăn nhiều. Do đó, ở người thừa cân,
cao huyết áp, tiểu đường, bệnh lý dạ dày có tăng
tiết dịch vị… không nên dùng nhiều bánh chưng,
bánh tét.
Hầu như không gia đình Việt Nam nào thiếu món
củ kiệu, dưa hành trong những ngày tết. Các món
dưa này chủ yếu dùng ăn với bánh chưng, bánh
tét, nhưng cũng có người thích ăn với cơm hoặc
nhâm nhi lai rai với ít chất cay. Các món dưa cung
cấp chất xơ là chủ yếu, không có nhiều các chất
thiết yếu như vitamin và rất ít năng lượng. Tùy
theo cách chế biến mà lượng muối trong các loại
dưa này khác nhau, nhưng nhìn chung dưa muối
đều chứa nhiều muối, nhất là các dạng dưa ngâm
trong nước mắm thay vì ngâm dấm. Do vậy, dưa
muối không phù hợp với người cần giảm muối
trong khẩu phần như bệnh nhân cao huyết áp, tiểu
đường, bệnh tim mạch hoặc bệnh nhân suy thận.
Ngoài ra, nếu các loại dưa này được làm sẵn
ngoài chợ, cần lưu ý nguy cơ người chế biến sử
dụng các phụ gia có hại như các chất làm trắng,
làm dòn, hàn the… trong quá trình chế biến.
Thịt thà, giò chả: béo, nhiều đạm
Loại thịt động vật hiện diện thông dụng nhất
trong những món ăn cổ truyền ngày tết Việt là thịt
heo. Người miền Nam có tập quán kho một nồi thịt
ba rọi với trứng vịt ăn kèm dưa giá và nấu một nồi
canh khổ qua dồn thịt heo băm nhuyễn với một số
nguyên liệu khác. Người miền Bắc thì hay nấu thịt
đông, hoặc làm món chân giò ninh măng. Thật ra,
tự bản thân những món này ăn đã khá cân đối về
thành phần dinh dưỡng thông qua sự kết hợp
khéo léo giữa các chất đạm, chất béo trong thịt và
các thành phần chất xơ, vi chất trong các loại rau.
Tuy nhiên, những người có một bệnh lý nền như
thừa cân, cao huyết áp, bệnh tim mạch, tiểu
đường, rối loạn chuyển hóa mỡ cần lưu ý là các
món ăn này đều khá nhiều chất béo không tốt cho
tim mạch, và lại khá mặn. Vì vậy chỉ nên dùng với
một lượng hạn chế khoảng 100g mỗi ngày và dùng
ít hơn nữa nếu các bệnh lý cao huyết áp, tim mạch
vẫn chưa được điều trị ổn định. Món trứng khá
nhiều cholesterol cần tránh ở những bệnh nhân có
bệnh lý gan mật đang tiến triển. Dưa giá và măng,
dù là măng khô hay măng tươi, đều là những thực
phẩm làm gia tăng sự thành lập acid uric, nên
tránh dùng ở những người bị bệnh thống phong
(bệnh goute).
Các loại giò lụa, giò thủ… cũng hay được dự trữ
trong tủ lạnh vào dịp tết, vì là các món ăn cơ động,
ít ngán, được nhiều người ưa thích. Các loại giò
này cung cấp chủ yếu chất đạm cho bữa ăn, riêng

với giò thủ, thành phần chất béo cao hơn, chủ yếu
là acid béo no bão hòa nên cũng tránh dùng cho
những người có vấn đề về huyết áp, tim mạch và
các bệnh lý chuyển hóa mỡ. Các phụ gia có hại
như hàn the cũng rất hay hiện diện trong những
loại thực phẩm này, nên khi mua cần lưu ý chọn
lựa những nơi sản xuất uy tín, có đăng ký chất
lượng sản phẩm và được quản lý về mặt an toàn
vệ sinh thực phẩm.
Đồ khô: lưu ý vấn đề vệ sinh thực phẩm
Các loại thức ăn khô như tôm khô, lạp xưởng, vịt
lạp, khô bò, khô cá cũng thường được dùng để
biếu nhau trong dịp tết, và hiện diện khá thường
xuyên trong bữa ăn ngày tết của các gia đình từ
thành thị đến nông thôn. Tùy theo chất lượng của
từng loại sản phẩm mà thời gian bảo quản và sử
dụng khác nhau. Các thực phẩm này nhìn chung
đều quá mặn, một số quá béo (như lạp xưởng, vịt
lạp) nên không tốt cho những người cần kiêng
muối và kiêng mỡ. Việc bảo quản trong quá trình
bày bán và sau khi mua về là vấn đề cần chú ý.
Các thực phẩm khô dễ bị bám bụi, bám khói, đồng
thời là môi trường rất tốt cho nấm mốc và vi trùng
phát triển. Ngoài nguy cơ gây một số bệnh lý ung
thư của các loại nấm mốc và các sản phẩm của
khói, nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và dị ứng từ
các loại này cũng khá cao. Vì vậy, chỉ nên mua
lượng vừa đủ ăn và chọn nơi sản xuất uy tín, được
quản lý về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mứt tết: đường nhiều, dễ gây chán ăn
Tết ngày xưa là dịp để người ta ăn bánh mứt.
Thành phần dinh dưỡng chủ yếu của bánh mứt là
chất bột đường và một lượng chất xơ không đáng
kể. Hàm lượng đường đơn giản cao này đương
nhiên không dùng cho bệnh nhân tiểu đường,
người thừa cân, béo phì và cũng không mấy tốt
cho những người bình thường thậm chí cả người
suy dinh dưỡng, vì cung cấp một lượng năng
lượng rỗng, làm tăng đường huyết dẫn đến chán
ăn và làm mất cân đối khẩu phần ăn.
Trái cây: góp phần cân đối dinh dưỡng ba
ngày tết
Trái cây các loại là loại thực phẩm được khuyến
khích nên dùng nhiều trong những ngày tết. Đây là
nguồn cung cấp vitamin quan trọng, là nguồn cung
cấp nước, chất xơ làm cân đối khẩu phần ăn vốn
nhiều năng lượng, nhiều đạm, nhiều béo trong
những ngày xuân. Đương nhiên, để tốt nhất cho
sức khỏe, chỉ nên ăn những loại trái cây còn tươi,
sạch, không dập nát, không có những vết thâm
hay úng bên trong thịt quả, cho dù vỏ bên ngoài
tươi đẹp. Những loại trái cây họ Citrus như cam,
quýt, bưởi rất tốt trong những ngày này vì chứa
nhiều nước, nhiều chất xơ, giàu vitamin C, có lớp
vỏ tự nhiên có thể bảo quản lâu và thuận tiện khi
mang theo trong những chuyến du xuân ngày tết.
Xin nhắc lại ý kiến của các nhà dinh dưỡng, không
có thức ăn tốt cũng không có thức ăn xấu. Tốt hay
xấu là do cách ăn uống của chúng ta mà thôi.
Đào Thị Yến Phi
Theo Sài Gòn giải phóng Số Xuân
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MÖÙT TEÁT MIEÀN NAM

L

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.
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, nhấc xuống để nguội. Trong lúc sên đừng
đảo nhiều quá, chùm ruột sẽ bị nát, không ngon.
Nhã Văn
Phụ nữ chủ nhật.- 2014.- Số 2
(ngày 12 tháng 1).- Tr.27
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BÍ QUYEÁT AÅM THÖÏC VUI KHOÛE TRONG NGAØY TEÁT
iữ gìn ăn uống sao cho vệ sinh và hợp lý
Gtrong
những ngày tết là một việc hết sức

cần thiết. Dưới đây là một số kinh nghiệm ăn
uống quý báu mà dinh dưỡng học cổ truyền tích
lũy được.
1. Ăn nhiều đồ vị cay, tính ấm
Theo quan niệm của dinh dưỡng học cổ
truyền, những ngày tết là thời điểm mùa đông
chưa qua mùa xuân mới tới, dương khí trong
vạn vật cũng như trong nhân thể đang từ từ hồi
sinh và thăng phát nhưng tiết trời vẫn còn lạnh

lẽo, hàn tà chưa hết nên vẫn dễ làm tổn thương
dương khí.
Bởi vậy, phép dưỡng sinh ăn uống ngày tết
phải chú ý trọng dụng các loại thực phẩm có vị
cay, tính ấm, tránh dùng đồ ăn thức uống có
tính lạnh để bảo vệ khí dương. Trong đó, những
thứ rau gia vị như hành, hẹ, tỏi, rau thơm, rau
mùi, gừng sống, quế, hồi...có vị cay, tính ấm
nên dùng nhiều hơn vì vị cay có tác dụng phát
tán, hành khí, hành huyết; tính ấm có thể tán âm
hàn, trợ dương khí. Những thực phẩm có đặc
tính này sẽ giúp cơ thể có đủ khả năng phòng
chống hàn tà nhưng đồng thời cũng có tác dụng
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kích thích và hỗ trợ cho sức đề kháng của cơ
thể.
Mặt khác, phải chú ý kiêng kị hoặc ăn ít các
thực phẩm có tính lạnh dễ làm hao tổn dương
khí và có hại cho tỳ vị như cua, ốc, trai, hến, đậu
xanh, giá đỗ, ngó sen, bí xanh, cải xanh, rau rút,
mướp đắng, dưa hấu, dưa chuột, thịt trâu...Nếu
cần dùng thì phải chú ý phối hợp với các gia vị
và thực phẩm khác có tính ấm nóng. Ví như,
nấu canh rau cải, canh bí xanh phải chế thêm
gừng tươi ; món ốc hấp phải ướp nhiều hạt tiêu,
lá gừng...
2. Ăn thức có vị ngọt, tránh đồ béo
Theo học thuyết ngũ hành, can thuộc mộc, tỳ
thuộc thổ, can mộc vượng thịnh sẽ khắc phạt tỳ
thổ. Mùa xuân là mùa ứng với can mộc, nếu
không biết phép dưỡng sinh mà làm cho can
mộc quá vượng tất sẽ khiến cho tỳ thổ bị suy
yếu mà phát sinh các chứng trạng như ăn uống
không ngon miệng, hay đầy bụng chậm tiêu,
thậm chí có thể đau bụng, đi lỏng, nôn và buồn
nôn.
Bởi vậy, ăn uống trong những ngày tết không
những cần tạo điều kiện cho tạng can hoạt động
thuận lợi với vai trò là cơ quan chủ khí mà còn
phải chú ý tránh làm cho can mộc vượng thịnh
quá mức và bảo trợ tỳ vị làm tốt chức năng tiêu
hóa hấp thu thức ăn. Tôn Tư Mạo, y gia trứ
danh đời Đường (Trung quốc), trong sách Thiên
kim yếu phương đã khuyên nên ăn ít chua nhiều
ngọt về mùa xuân để bảo dưỡng tỳ vị.
Chua vào can, ngọt vào tỳ, ăn ít chua sẽ làm
giảm bớt sự vượng thịnh của can khí, ăn nhiều
ngọt sẽ hỗ trợ tỳ vị và phòng tránh được tình
trạng rối loạn tiêu hóa. Những thực phẩm có vị
ngọt nên dùng nhiều như gạo tẻ, gạo nếp, các
loại đậu, củ mài, đại táo, long nhãn, kẹo mạch
nha, trà hà thủ ô, trà kỷ tử, nước dâu...Mặt khác,
cũng cần chú ý tránh ăn quá nhiều đồ bổ béo và
khó tiêu dễ làm thương tổn tỳ vị, đặc biệt đối với
người già, trẻ em và những người có bệnh lý
đường tiêu hóa.
3. Ăn nhiều rau quả tươi
Theo cổ nhân, mùa xuân là mùa vạn vật sinh
trưởng phát dục, dương khí thăng phát, thảo
mộc sinh sôi, nơi nơi tràn đầy sức sống. Lúc
này, cơ thể con người đòi hỏi khá nhiều chất
dinh dưỡng để đáp ứng cho sự sinh trưởng và
hoạt động phong phú của mình. Muốn vậy, cổ
nhân khuyên phải biết tận dụng "khí mới phát
sinh" của giới tự nhiên để phục vụ cho mục đích
bảo vệ và nâng cao sức khỏe.
Về sinh hoạt, sách Hoàng đế nội kinh viết: "Dạ
ngọa tảo khởi, quảng bộ ư đình, bị phát hoãn
đình, dĩ sử chí sinh", nghĩa là mùa xuân nên đi
ngủ muộn một chút, rồi dậy sớm, để thích ứng
với khí phát sinh của thiên nhiên. Sau khi thức
dậy nên xõa tóc, đi bộ những bước dài thong
thả ngoài trời để cho ý thức tư tưởng và khả
năng linh cảm phát sinh không ngừng. Về ăn

uống, nên ăn nhiều rau quả tươi để mượn "sức
xuân" của cỏ cây hoa lá mà kích thích, hỗ trợ
cho quá trình sinh trưởng và phát dục của cơ
thể.
4. Uống ít, uống từ từ
Ăn uống ngày tết thường không thể thiếu rượu
vì hàng ngàn năm nay thứ đồ uống đặc biệt này
vốn là biểu tượng của tình hữu nghị, là hình ảnh
của sự mở đầu thắng lợi, làm tăng thêm không
khí vui vẻ, ấm cúng và thân mật. Phương ngôn
có câu:" Không rượu chẳng nên tiệc". Vả lại,
theo y học cổ truyền, "trà vi vạn bệnh chi dược,
tửu vi bách dược chi trưởng" (trà là thuốc chữa
vạn bệnh, rượu đứng đầu trăm thứ thuốc), rượu
có công dụng làm lưu thông huyết mạch, trợ
giúp tỳ vị, làm da dẻ nhu nhuận, trừ phong thấp,
dẫn thuốc, sát trùng, giảm đau và nâng cao
năng lực chống lạnh.
Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ cần phải biết uống
rượu như thế nào để có lợi cho sức khỏe. Cổ
nhân khuyên ba điều: Nên uống ít chớ uống
nhiều, uống từ từ vừa nói chuyện vừa uống và
phải biết cách giải rượu khi say.
5. Lượng sức mình

Cuối cùng, ăn uống trong ngày tết cũng phải
tuân thủ triệt để nguyên tắc "nhân nhân chế
nghi" của ẩm thực cổ truyền, nghĩa là phải căn
cứ vào những đặc điểm về giới, tuổi tác, thể
chất và tình trạng bệnh tật cụ thể mà lựa chọn
các loại thực phẩm, cách thức chế biến, liều
lượng sử dụng và vấn đề ăn kiêng cho phù hợp.
Ví như, người có thể chất dương thịnh nên
tránh dùng các thực phẩm cay nóng như ớt,
gừng, hành, tỏi...và tối kỵ uống rượu, nên ăn
nhiều rau quả tươi có tính mát rau cải, mướp
đắng, dưa hấu, giá đỗ...; người bị bệnh đường
tiêu hóa thuộc thể tỳ vị hư hàn nên kiêng các đồ
sống lạnh như cua, ốc, trai, hến, đậu xanh, ngó
sen, bí xanh, dưa hấu, dưa chuột, thịt trâu...,
nên ăn nhiều thực phẩm có vị cay tính ấm như
rau hẹ, rau thơm, kinh giới, bí đỏ, hạt sen, thịt
dê, thịt chó, tôm, hạt tiêu, gừng, ớt...và có thể
chọn dùng những loại rượu tiêu thực nhằm trợ
giúp công năng tiêu hóa và hấp thu như rượu sa
nhân, rượu thương truật, rượu nhục đậu khấu,
rượu gừng...
Thạc sỹ - Bác sĩ Hoàng Khánh Tòan
(Chủ nhiệm Khoa Đông Y – Bệnh viện 108)
Theo http://danviet.vn
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THUOÁC TÖØ HOA XUAÂN: AÊN MAI UOÁNG ÑAØO

N

hững ngày tết Nguyên đán, trong gia đình
của mỗi người dân Việt Nam đều chưng
một cây mai (người miền Nam) hoặc đào (miền
Bắc). Chúng ta thường nghĩ hoa tết chỉ để làm
cảnh, chưng cho đẹp, mấy ai biết lúc thiếu rau,
khi ăn uống không tiêu, khi ho… chúng ta có thể
hái nó xuống ăn hoặc dùng làm thuốc.
Hoa mai: khơi lòng nhẹ ngực
Cần phân biệt cây mai vàng (có tên khoa học
là Ochna integerrima (Lour) Merr) với cây mai
trắng (tên khoa học là Prunus armeniaca L).
Trong y học cổ truyền, hoa mai trắng được dùng
làm thuốc phổ biến hơn.
Hoa mai trắng (ở ta chính là hoa của cây mơ,
còn gọi là lạp mai, bạch mai, tuyết lý hoa…)
chứa nhiều tinh dầu như cineole, borneol,
linalool, benzyl alcohol, farnesol, terpineol,
indol... và một số chất khác như meratin,
calycanthine, caroten... Nghiên cứu hiện đại cho
thấy, hoa mai trắng có tác dụng thúc đẩy bài tiết
dịch mật, ức chế một số loại vi khuẩn như coli,
trực khuẩn lỵ, trực khuẩn thương hàn, phẩy
khuẩn tả, trực khuẩn lao... Theo dược học cổ
truyền, hoa mai trắng vị ngọt hơi đắng, tính ấm,
không độc, có công dụng giải thử sinh tân, khai
vị tán uất, hoá đàm, thường được dùng để chữa
các chứng bệnh như sốt cao phiền khát, tức
ngực, ho, hầu họng sưng đau, bỏng, lao hạch,
chán ăn, chóng mặt... Các y thư cổ đều ghi lại
nhiều phương thuốc dùng hoa mai:
Tăng huyết áp, cơn đau thắt ngực: hoa mai
3g, thảo quyết minh 10g hãm với nước sôi trong
bình kín, sau 15 phút thì dùng được, uống thay
trà trong ngày.
Trúng thử gây tâm phiền, đau đầu, chóng mặt:
hoa mai 15g, hoa cúc trắng 15g, hoa hồng 15g,
hãm uống thay trà.
Chướng bụng, đầy hơi: hoa mai 10g, mộc
hương 10g, hương phụ 15g, sắc uống.
Đau bụng do lạnh: hoa mai và chu sa liên
lượng bằng nhau, sấy khô, tán bột, uống mỗi lần
3 – 6g với rượu nhạt.
Buồn nôn: hoa mai 5g, nước cốt gừng tươi
5ml. Đem hoa mai hãm với nước sôi trong bình
kín, sau chừng 20 phút là dùng được, chắt ra
hoà thêm nước gừng tươi rồi uống, mỗi ngày
dùng hai thang.
Đau khớp do phong thấp: hoa mai 9g, thạch
nam đằng 9g, thố nhĩ phong 9g, đem ngâm với
200ml rượu, mỗi lần uống 30 – 50ml.
Viêm họng, viêm amiđan: hoa mai 6g, huyền
sâm 9g, bản lam căn 9g, sắc uống.
Ho dai dẳng: hoa mai 9g hãm uống thay trà
trong ngày.
Còn hoa mai vàng (còn gọi huỳnh mai) vỏ cây
có vị đắng, tác dụng giúp tiêu hoá. Lá non của
mai vàng có thể dùng làm rau xanh. Ở miền

Nam, người ta phơi hay sấy khô vỏ cây mai
vàng, rồi ngâm vào rượu để chiết những chất có
vị đắng, làm thuốc bổ, lợi tiêu hoá. Vào những
ngày tết, ăn nhiều thịt, mỡ, dưa hành, bánh
chưng xanh, nếu làm một ly rượu đắng mai
vàng khai vị, sẽ thấy ngon miệng hơn. Trong
đông y, rễ mai vàng có thể dùng làm thuốc xổ
(tẩy) nhẹ sán lãi và làm thuốc chữa trị các hỗn
loạn bạch huyết.
Hoa đào: xuân lại làn da
Cây đào có danh pháp khoa học Prunus
persica. Theo y học cổ truyền, hoa đào có tính
bình, vị đắng, đi vào hai kinh can - vị, có công
năng hoạt huyết, lợi thuỷ, thông tiện, chữa trị
chứng thuỷ thũng, đàm ẩm, tích trệ, đại tiểu tiện
không lợi, kinh nguyệt không thông...
Hoa đào tươi hoặc khô đều được dùng làm
thuốc, nhưng hoa tươi, đặc biệt là loại mới
chớm nở tốt hơn hoa khô. Tốt nhất là dùng ở
dạng trà. Mỗi ngày hãm 5g trong nước sôi, thêm
một ít mật ong, uống vào sáng sớm. Đối với chị
em phụ nữ, dùng nước sắc hoa đào rửa mặt có
thể làm giảm nếp nhăn trên da mặt. Hoặc lấy
hoa đào, nhân hạt bí đao lượng bằng nhau
nghiền mịn, trộn với mật ong, buổi tối xoa lên
mặt, sáng dậy rửa đi, các vết nhăn sẽ giảm dần.
Đối với những người da mẫn cảm, có nhọt lâu
khỏi, mụn mủ đặc, có thể trong uống ngoài thoa.
Cần lưu ý, phụ nữ có thai không nên dùng, vì
thuốc có tác dụng phụ gây hưng phấn tử cung.
Đừng nài hoa ép liễu mà họa vào thân
Trong y học cổ truyền, các loại hoa đều có
tính vị riêng và cho tác dụng ở các kinh lạc khác
nhau trong cơ thể. Dùng đúng cách đúng liều thì
tác dụng tốt cho cơ thể, phòng bệnh, chống lão
hoá, giúp trẻ lâu. Cách đơn giản nhất là tự chế
thành trà, dễ uống và còn giữ được mùi thơm,
tuy nhiên cần lưu ý: hoa thường có cấu tạo
mỏng manh, do đó dễ bị hư hỏng nếu bảo quản
không đúng cách, chỉ nên phơi trong mát hoặc
sấy nhẹ ở 50oC, giữ kín trong lọ để giữ mùi
hương, nên dùng phương pháp hãm nước sôi
hoặc đun sôi nhanh để tránh mất hoạt chất. Hoa
có tác dụng hoạt huyết, thông kinh, phá huyết, ứ
khứ (như đào, hồng, nguyệt lý, linh lăng,
phượng tiên) không được dùng cho phụ nữ có
thai hoặc đang hành kinh, huyết ra nhiều.
Những người có cơ địa dị ứng cần rất thận
trọng khi dùng phấn hoa.
Nếu chưa biết rõ tính chất dược lý của hoa thì
không nên dùng, chỉ được dùng theo chỉ định
của thầy thuốc chuyên khoa, và cần được theo
dõi chặt chẽ.
TS.DS Lê Thị Hồng Anh
(Thầy thuốc ưu tú, trung ương hội Đông y VN)
Theo Báo Sài Gòn tiếp thị
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MAÙCH BAÏN CAÙCH GIAÛI RÖÔÏU BIA NGAØY TEÁT HIEÄU QUAÛ

P

hải uống rượu, bia là điều không thể tránh
khỏi trong những dịp tụ tập, ăn uống vào dịp
tết. Hãy tham khảo những cách chống say rượu
và giải rượu hiệu quả để cuộc vui của bạn thỏa
mãn và không có hậu quả nghiệm trọng sau
nhé!
Để hạn chế tình trạng say xỉn thì trước khi
uống rượu bạn nên:
Không uống rượu trong lúc bụng đói
Nếu trong lúc này bạn uống rượu sẽ rất nguy
hiểm do cơ thể đang thiếu dinh dưỡng và háo
nước. Do đó, trước khi uống rượu, bạn hãy ăn
một chút gì đó. Tốt nhất là ăn một bát cơm với
rau luộc để làm chậm mức hấp thu rượu. Đặc
biệt bạn nên ăn một ít sữa chua vì trong sữa
chua có chứa rất nhiều chất keo thực vật làm
chậm quá trình hấp thu rượu.
Ăn một chút trái cây
Chất keo trong hoa quả là chất có thể hấp thu
rượu giúp dạ dày, hơn nữa trong hoa quả chứa
rất nhiều nước giúp giải rượu. Đặc biệt là
chanh, nếu không ăn được chanh, bạn có thể
pha nước chanh uống trước khi nhậu để làm
giảm nguy cơ "gục ngã" trên bàn tiệc.
Uống một muỗng canh dầu trước khi nhậu
Nó sẽ tạo cho dạ dày bạn một vỏ bọc để
chống ngấm rượu nhanh hơn, vì thế làm chậm
cơn say của bạn. Giúp bạn an toàn khi về nhà
nhưng nhớ là không lên làm dụng vì cơ thể bạn
có thể chứa quá nhiều rượu mà bạn không biết.
Trong khi uống
Không nên uống các loại bia, champagne,
rượu mạnh pha với soda hay các loại nước ngọt
có ga khác... Những đồ uống này sẽ làm bạn
say nhanh hơn. Đặc biệt, không nên uống rượu
chung với nước ngọt, vì trong nước ngọt có ga
làm cho chất cồn nhanh chóng lan toả khắp
người và sinh ra một lượng lớn CO2, rất có hại
cho dạ dày, ruột, gan, thận.
Nếu bạn bị say rượu và cần phải giải rượu
ngay thì hãy áp dụng những biện pháp dưới
đây:
Nước mía
Khi say rượu chỉ cần uống một cốc nước mía
ép sẽ có tác dụng giải rượu nhanh chóng nhất.
Gừng tươi
Thái một củ gừng tươi khoảng 60 gram thành
từng lát mỏng, sau đó đem sắc nước uống. Vị
gừng nóng có tác dụng chống say rượu, vì gừng
làm cho các mạch máu lưu thông tốt hơn, từ đó
hóa giải nhanh chất cồn trong cơ thể. Có thể
cho thêm vào nước gừng nóng một thìa nhỏ mật
ong để có thể hấp thụ nhanh và giúp giải say
rượu.
Chè xanh

Cho người say rượu uống một cốc chè xanh
pha đặc cũng sẽ giải ngộ độc rượu rất tốt. Vì
trong chè xanh có chất axít tanic khử được chất
cồn trong rượu.
Cháo nóng nấu loãng
Cho người say rượu uống một bát nước cháo
nóng, nấu loãng sẽ hết say, vì chất cồn trong
rượu gặp nước cháo loãng sẽ bị ngưng tụ lại
làm cơ thể không hấp thụ được chất cồn nữa.
Uống nước cam pha mật
Cả hai loại này đều có đường fructose, một
loại đường có khả năng giúp cơ thể tiêu hóa
chất rượu nhanh hơn. Nếu uống vào sáng hôm
sau khi tỉnh dậy, bạn sẽ thấy tỉnh táo và đỡ khát
nước. Đặc biệt trong cam có chứa axit giúp bạn
giải rượu rất hiệu quả.
Sữa chua
Sữa chua có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, làm
chậm quá trình hấp thụ rượu. Hơn nữa hàm
lượng canxi phong phú trong sữa chua còn rất
tốt cho việc giải tỏa khó chịu sau khi uống rượu
say.
Chuối
Sau khi uống rượu ăn một vài quả chuối, giúp
tăng nồng độ đường trong máu, giảm tỷ lệ cồn
trong máu. Đồng thời, nó còn có thể xóa tâm
trạng lồng ngực đập nhanh, tức ngực.
Uống nhiều nước
Cách đơn giản nhất để giải bia, rượu là uống
nhiều nước vì nước sẽ giúp pha loãng nồng độ
cồn trong máu. Tuy nhiên, cần chú ý là không
lựa chọn các loại nước giải khát hay nước tăng
lực thông thường. Đặc biệt là các loại nước có
gas, bởi loại nước này có thể cho ra lượng khí
carbon dioxide trong dạ dày và ruột non, đẩy
nhanh tốc độ hấp thụ rượu làm tăng nguy cơ
ngộ độc.
Sắn dây
Lấy khoảng 25-50g sắn dây nấu nước uống,
hoặc pha một cốc bột sắn dây với một chút
nước chanh rồi cho người say uống, một lúc
sau sẽ tỉnh táo trở lại. Sắn dây cũng rất tốt cho
gan.
Cà chua
Cà chua cũng giải ngộ độc và say rượu. Uống
rượu say bị nôn không chỉ gây mệt mỏi mà còn
làm cho cơ thể mất đi một lượng lớn các chất
nguyên tố cali, canxi, natri.... Cách đơn giản, dễ
làm nhất là uống một cốc nước ép cà chua chín,
sẽ kịp thời bổ sung cho cơ thể các nguyên tố nói
trên.
Trên đây là những cách chống say rượu và
giải rượu hữu hiệu nhưng cách tốt hơn cả là
bạn nên kiềm chế trong khi uống và uống hạn
chế nếu có thể.
Theo http://phunutoday.vn/
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VI. NGƯỜI BÌNH THUẬN ĐÓN XUÂN GIÁP NGỌ 2014
SAÉC XUAÂN TREÂN VUØNG CAO PHAN SÔN
ến xã Phan Sơn, huyện Bắc Bình vào một
ngày cuối đông, không gian trên các ngả
đường đèo của vùng núi cao như bừng sáng, xua
tan đi cái lạnh khi được khoác trên mình một màu
áo mới của muôn cây đang đâm chồi nảy lộc.
Hương sắc mùa xuân đã lan tỏa khắp các bản
làng thôn xóm. Thấp thoáng dưới những chân đèo
sau những vườn cây xanh ngát, các gia đình
người dân tộc thiểu số đang tất bật thu hoạch vụ
mùa… chuẩn bị đón năm mới.
Tiếp tôi tại trụ sở UBND xã với nụ cười tươi và
cái bắt tay thật chặt, anh K’Bé – nguyên Chủ tịch,
Bí thư xã, nay là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam xã Phan Sơn, sau một hồi trầm ngâm như để
nhớ lại những thăng trầm: Phan Sơn là xã vùng
cao thuần đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã có
744 hộ gia đình, 2.598 nhân khẩu với phần đông là
dân tộc K’ho, Rắclay, Chăm và một vài dân tộc
khác cùng sinh sống. Trước đây, do trình độ dân
trí thấp, cơ sở hạ tầng hầu như không có gì nên
cuộc sống của đồng bào còn nghèo lắm. Lúc bấy
giờ người dân chỉ biết phát nương làm rẫy, cực
nhọc, lam lũ. Thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu những
điều kiện tối thiểu cho một cuộc sống đơn giản
nhất nên bà con nơi đây thường xuyên phải sống
trong ốm đau, đói rét. Bên cạnh đó, các hủ tục lạc
hậu như một gánh nặng làm cho cái nghèo, cái
khổ cứ đeo bám người dân hết năm này qua năm
khác. Nhấp thêm một ngụm trà, anh tiếp tục câu
chuyện với tôi: Nhưng đó chỉ là cuộc sống của
nhiều năm về trước, còn giờ đây, được sự quan
tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước đã giúp người
dân nơi đây có điều kiện vươn tới một cuộc sống
mới, tươi đẹp hơn. Bà con nông dân được hỗ trợ
giống, tư liệu sản xuất, hướng dẫn khoa học kỹ
thuật, chăn nuôi bước đầu đã có sự phát triển.
Sản xuất nông nghiệp đang có những đổi thay
mạnh mẽ từ trong suy nghĩ đến cách làm mang lại
hiệu quả thiết thực. Sản lượng lương thực năm
2013 được 5.532 tấn, đạt 108% kế hoạch; tuy
chưa thể bằng với các vùng miền khác trong tỉnh,
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nhưng nhiều gia đình đã có đủ gạo ăn quanh năm
– điều mà bao đời nay người dân nơi đây luôn
mong ước.
Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng ở Phan Sơn cũng
đã được quan tâm đầu tư như: Trạm y tế, mở
đường từ trụ sở UBND xã đến tận thôn xóm; điện
lưới quốc gia cũng đã về làm cho bộ mặt của xã
vùng cao khác hẳn. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo
dục… cũng có nhiều chuyển biến tích cực. 100%
trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường. Việc
khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm
sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực
hiện có hiệu quả. Người dân có bệnh đã biết bảo
nhau đến cơ sở y tế để được khám chữa kịp thời
chứ không cúng bái ở nhà như xưa. Đời sống vật
chất, tinh thần không ngừng được nâng cao,
người dân Phan Sơn hôm nay đã bắt nhịp với
cuộc sống văn minh, nắm bắt kịp thời các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa từng
bước được quan tâm, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị
đoan dần dần được loại bỏ; bà con nhân dân sống
đoàn kết, tận tình giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Phan Sơn
đang nỗ lực đi lên. Khắp các bản làng, thôn xóm,
những hình ảnh lửa bập bùng trong từng nếp nhà
ấm cúng như đang hiện lên những gam màu sáng
thể hiện sự khát khao hướng tới một cuộc sống
tươi đẹp hơn. Tạm biệt Phan Sơn trong tình cảm
lưu luyến của các anh lãnh đạo xã, già làng và bà
con nơi đây, tôi đi vội trong làn mưa bụi với cái
lạnh bởi những cơn gió hun hút thổi từ đại ngàn
Lâm Đồng về nhưng lòng thấy nhẹ nhõm, ấm áp lạ
thường. Hình ảnh núi rừng Phan Sơn xa dần, xa
dần, nhưng trong sâu thẳm ý chí, nghị lực và quyết
tâm vươn lên của đồng bào các dân tộc thiểu số ở
đây còn mãi đọng lại trong tâm trí của tôi.
Bạch Huyền
Báo Bình Thuận Xuân Giáp Ngọ 2014

__________________________________

ÔÛ nôi Bí thö caáp uûy – Chuû tòch UBND xaõ laø moät phuï nöõ Chaêm
ó là xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, tỉnh
Bình Thuận và Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch
UBND là chị Thanh Thị Thắng, người dân tộc
Chăm, con gái một Tổng sư cả đạo Hồi Bà Ni. Khi
triển khai chủ trương thí điểm mô hình “nhất thể
hóa” bí thư – chủ tịch UBND cấp xã, Huyện ủy Bắc
Bình nghĩ ngay đến chị…
Dịu dàng, đằm thắm, chị có nét rất đặc trưng của
người phụ nữ Chăm, nhưng ẩn sâu trong chị là tư
chất một cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngay trong một
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chiều làm việc với Đoàn công tác chúng tôi, giải
lao ít phút chị vẫn tranh thủ giải quyết một số công
việc của xã, nhẹ nhàng và quyết đoán. Nhiều
người hỏi: “Làm sao chị có thể đảm nhiệm một lúc
không chỉ vai trò người chủ gia đình, mà còn 2
chức danh quan trọng nhất của bộ máy đảng,
chính quyền ở xã, chưa kể đồng thời là bí thư chi
bộ quân sự”? Chị cười lấp lánh: “Mình cố gắng
một phần, còn nhờ gia đình ủng hộ, anh em, đồng
chí giúp đỡ thôi!”.
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Phan Thanh là một trong những xã có tỷ lệ đồng
bào Chăm cao nhất tỉnh Bình Thuận (91%). Tất cả
bà con người Chăm ở đây đều theo đạo Bà La
Môn và Hồi Bà Ni. Tuy thuộc 2 cộng đồng tôn giáo
khác nhau, nhưng cùng chung sự lãnh đạo, chỉ
đạo thống nhất của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể
từ xã đến thôn nên bà con dân tộc Chăm rất đoàn
kết, luôn gắn bó, thân thiện với đồng bào Kinh và
Nùng – 2 dân tộc chỉ chiếm 9% dân số còn lại của
xã. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, xây
dựng nông thôn mới nhờ vậy khá thuận lợi, được
bà con các dân tộc đồng lòng, tích cực hưởng
ứng.
Với người Chăm, chủ gia đình trước nay luôn là
phụ nữ. Vai trò càng cao thì trách nhiệm càng
nhiều, nên đi đến đâu cũng đều dễ thấy hình ảnh
“luôn tay, luôn chân” của người phụ nữ Chăm. Họ
quyết định phương thức làm kinh tế, truyền cho
con, nhất là con gái nghề truyền thống gia đình,
dạy cho con lễ nghi dân tộc. Quanh quẩn bên cái
bàn xoay làm gốm, bên bếp lửa lo mọi chuyện gia
đình nhưng người bà, người mẹ vẫn không ngừng
động viên, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho con
học tập, để được ra với xã hội, để làm được
những nghề mà họ hằng ao ước, nhất là làm thầy
giáo và thầy thuốc. Có lẽ vì vậy nên chị Thanh Thị
Thắng luôn được ủng hộ của gia đình, sự giúp đỡ,
chia sẻ của cấp ủy, chính quyền, của anh em,
đồng chí. Từ năm 2004, việc quy hoạch các chức
danh cán bộ xã bắt đầu thực hiện ở Phan Thanh.
Trên cơ sở quy hoạch, công tác đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ được tích cực xúc tiến. Năm 2006,
chị Thắng được cử đi đào tạo chuyên môn, đến
nay chị đã có bằng cao đẳng. Cùng với chị, 11
đồng chí trong quy hoạch cấp ủy cũng lần lượt sắp
xếp việc nhà, việc cơ quan để đến thứ bảy và chủ
nhật thì “hóa thân” thành sinh viên đại học. Tài
liệu, sách vở, học phí do địa phương “lo”. Nhờ vậy,
bên cạnh sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp,
sự nỗi lực, quyết tâm của mỗi cán bộ, công tác
đào tạo, bồi dưỡng đã đem đến những kết quả
đáng kể. Trong số 71 cán bộ, công chức chuyên
trách, bán chuyên trách xã và thôn của Phan
Thanh, đến cuối năm 2012 đã có 80,3% đạt trình
độ học vấn THPT; 57,7% có trình độ chuyên môn
từ trung cấp trở lên; 25,4% có trình độ trung, cao
cấp và 50% sơ cấp lý luận chính trị; 100% đã qua
lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước. So với
quy định của Bộ Nội vụ thì 90% cán bộ, công chức
chuyên trách Phan Thanh hiện đã đạt chuẩn.
Không chỉ chăm lo đào tạo cán bộ, Đảng ủy xã
luôn chú trọng đến công tác đảng viên. Tuy chỉ là
một xã nhỏ (diện tích 2.898ha), dân số không
nhiều (1.753 hộ, 8.238 khẩu), điều kiện phát triển
kinh tế cũng chỉ ở mức trung bình, nhưng Đảng bộ
hiện đã có 11 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, trong đó
có 7 chi bộ thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ
quân sự, với 89 đảng viên (38 nữ, 61 dân tộc
Chăm). Năm 2012 toàn Đảng bộ có 77,5% đảng
viên được đánh giá xếp loại đủ tư cách, hoàn
thành tốt nhiệm vụ, 7 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm
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vụ trở lên, không có chi bộ yếu kém. Công tác phát
triển đảng viên tạo nguồn cán bộ cho địa phương
được chú trọng, tỷ lệ đảng viên trẻ dưới 30 tuổi
chiếm 33,7%. Nhờ vậy, tuổi bình quân của cán bộ
xã Phan Thanh hiện nằm trong độ “trẻ”: 35 tuổi đối
với cán bộ, công chức chuyên trách, 32 tuổi đối
với cán bộ không chuyên trách. Ở đây cán bộ,
đảng viên nữ và người Chăm được cấp ủy đặc
biệt quan tâm: 31% cán bộ xã, thôn là nữ; 94,4%
cán bộ xã, thôn, 92,3% đảng ủy viên, 75% ủy viên
ban thường vụ là người Chăm. Bí thư đảng ủy
đồng thời là Chủ tịch UBND Thanh Thị Thắng là
người được cấp trên tin tưởng, giới thiệu tái cử bí
thư nhiệm kỳ thứ hai và được đảng viên trong
Đảng bộ đồng tình, tín nhiệm. Tại Đại hội Đảng bộ
tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015, chị là đại
biểu chính thức được bầu đi dự Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ XI của Đảng với số phiếu cao.

Số hộ người Chăm giàu lên qua lao động
nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ
ngày càng nhiều. Tỷ lệ hộ nghèo giảm (còn
5,6%) thấp hơn so với bình quân chung của
cả nước, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại
hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra
đang từng bước đến đích…

Chúng tôi được chị Thắng dẫn đi thăm một số
gia đình người Chăm, gặp gỡ những đảng viên trẻ,
trò chuyện với Tổng sư cả và nhiều chức sắc, tín
đồ đạo Hồi Bà Ni. Dạo bước trên những con
đường quê mà đa phần đã bê tông hóa, nhìn
những ngôi nhà nông thôn được đánh số, trong
làng không còn một mái tranh nào; nghe các chị,
các mẹ, các vị chức sắc tôn giáo nói về niềm tin
đối với Đảng, Nhà nước, ngắm những gương mặt
vui tươi, phấn khởi, thân thiện của bà con khi đón
Đoàn cán bộ về thăm, chúng tôi hiểu chị Thắng
cùng các đồng chí trong cấp ủy đảng, chính
quyền, mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn ở
đây đã rất cố gắng và thành công. Số hộ người
Chăm giàu lên qua lao động nông nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, dịch vụ ngày càng nhiều. Tỷ lệ hộ
nghèo giảm (còn 5,6%) thấp hơn so với bình quân
chung của cả nước, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà
Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra
đang từng bước đến đích…
Chia tay nữ đồng chí trên đôi vai đang vững
gánh cả hai tránh nhiệm Bí thư – Chủ tịch, chúng
tôi thầm tin và mong xã Phan Thanh ngày càng đổi
mới, phát triển, đảng bộ và chính quyền xã ngày
càng vững mạnh, để những gì mà chị Thanh Thị
Thắng tâm huyết trở thành hiện thực, để vùng quê
người Chăm đã qua thời khó nhọc càng trở nên
giàu có, văn minh.
Trương Thị Bạch Yến
Tạp chí Xây dựng Đảng Xuân Giáp Ngọ 2014
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NGÖÔØI ÑAØN BAØ KHAÉC TINH CUÛA NAÙM

C

uộc đời của bà đã gắn bó với cây trôm từ thuở
cơ hàn với những lần uống tạm mủ trôm cho
qua cơn đói. Trôm cũng trở thành nguyên liệu giúp
bà thử nghiệm những nghiên cứu điều trị da
chuyên sâu những ngày đầu tiên. Bà gắn với trôm
qua những thăng trầm và cuối cùng đi đến thành
công khi tìm ra phương thức điều trị nám, tàn
nhang, sẹo… từ tinh chất này.

Lương y Võ Thị Liễu

Sản phẩm kem tinh chất mủ trôm Vĩnh Tân giúp
làn da tươi trẻ, giữ nét thanh xuân cho người phụ
nữ. Có được thành quả như ngày hôm nay là cả
chặng đường dài nỗ lực không ngừng và phấn đấu
vượt qua nghịch cảnh của Lương y Võ Thị Liễu.
Lấy thân mình làm thí nghiệm
Trò chuyện đầu xuân, Lương y Võ Thị Liễu tâm
sự: “Trước đây, tôi vốn là một nữ hộ sinh kiêm xóa
mù chữ cho bà con dân tộc thiểu số ở La Bá, xã
Phan Dũng, Tuy Phong, Bình Thuận. Năm 1995,
Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM phát hiện tôi bị viêm
gan siêu vi B giai đoạn cuối sau khi sinh con 4
tháng. Không còn tiền chữa chạy, tôi trốn viện về
nhà. Sức khỏe và kinh tế đều khánh kiệt. Trước
những áp lực quá lớn, cuộc hôn nhân cũng tan vỡ
theo. Tuyệt vọng, trắng tay, tôi ôm 3 đứa con thơ
về nương tựa nhà cha mẹ ở Liên Hương và mưu
sinh với gánh mì gõ. Nhưng gương mặt bị bệnh tật
tàn phá và sự tiều tụy khiến người ta đồn tôi bị…
sida, không ai dám ăn mì. Tủi nhục, bị mọi người
xa lánh, không còn con đường sống ở quê, năm
2006, tôi phải gửi ba đứa con thơ lại cho cha mẹ,
lặn lội vào TP.HCM rửa chén thuê hằng đêm. Ban
ngày, tôi đến Trung tâm Ứng dụng y học cổ truyền
Chợ Lớn chữa bệnh và học nghề bốc thuốc. Thấy
hoàn cảnh của tôi quá bi thảm nhưng lại có ý chí
kiên cường và sáng dạ, Lương y Nguyễn Văn Tân
– Giám đốc trung tâm đã tận tình chỉ dạy và truyền

nghề. Sau bốn năm đèn sách miệt mài, tháng 122010 tôi đã xuất sắc lĩnh hội những tinh hoa từ
người thầy nhân từ này”.
Vừa học ở thầy, bà vừa mày mò tìm hiểu các bài
thuốc Nam để chữa bệnh cho chính mình. Đủ các
loại lá bà đã thử qua, đủ các công thức phục hồi
da chuyên sâu để thực nghiệm trên chính gương
mặt mình. Cuối cùng, năm 2007, trời không phụ
lòng người khi bà tìm ra bí quyết chữa trị sẹo lồi,
phục hồi da chuyên sâu từ các nguyên liệu có ở
vùng đất Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận. Đó là
khoáng chất, cỏ cây và tinh chất mủ trôm (thành
phần nguyên liệu quan trọng nhất). Cây trôm là
loại cây đặc thù của quê hương, gắn bó với bà từ
thuở cơ hàn. Không ít lần, bà đã uống mủ trôm
cầm hơi qua cơn đói. Gương mặt bà với làn da bị
tổn thương nặng nề dần hồi phục. Năm 2011, kết
quả xét nghiệm tại Bệnh viện 115 cho thấy bà
cũng không còn virus viêm gan. Niềm vui vỡ òa…
Đặc biệt, người cháu gọi bà bằng cô là ông Trịnh
Toàn có vườn trôm gần 70 ha trên 20 năm tuổi
được mệnh danh “vua cây trôm” với bí quyết trích
xuất tinh chất mủ trôm đã đóng vai trò không thể
thiếu trong thành công của bà. Bí quyết được tìm
ra, nguồn nguyên liệu sẵn có nhưng để người tiêu
dùng tin và sử dụng là cả hành trình dài gian truân
không kém.
Lương y Võ Thị Liễu kể, bà theo các đoàn công
tác xã hội đi khám bệnh, cắt thuốc cho bà con
nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Khi gặp phụ nữ bị
nám, bị sẹo, làn da mặt xấu, bà mời họ điều trị thử
bằng sản phẩm đựng trong hộp nhỏ như hộp dầu
cù là. Vậy mà tình trạng da được cải thiện rõ rệt.
Tiếng lành đủ sức đồn xa…

Nhà máy mỹ phẩm Vĩnh Tân đạt chuẩn
GMP sẽ hoạt động vào tháng 5.2014
Mới đây tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy
Phong, Bình Thuận đã diễn ra Lễ khởi
công nhà máy đạt chuẩn GMP của Công
ty TNHH Công nghệ Vĩnh Tân. Nhà máy
sản xuất, chế biến thực phẩm – mỹ phẩm
từ tinh chất mủ trôm được đầu tư hiện đại
với dây chuyền công nghệ nhập khẩu từ
Nhật Bản sẽ khánh thành và đi vào hoạt
động vào tháng 5.2014. Công suất nhà
máy đạt khoảng 43 triệu sản phẩm/năm,
tạo công ăn việc làm thường xuyên cho
hơn 100 công nhân. Khi nhà máy đi vào
hoạt động, nhiều dòng sản phẩm từ
nguyên liệu cây trôm sẽ được tung ra
phục vụ thị trường trong nước cũng như
xuất khẩu.
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Khắc tinh của nám
Giai đoạn thử nghiệm có một không hai ấy rồi
cũng nhanh chóng qua đi. Khi đủ tự tin và đủ tiếng
tăm, bà chạy vay mượn khắp nơi làm các thủ tục
pháp lý cần thiết cho sản phẩm ra thị trường. Sở Y
tế Bình Thuận là nơi đầu tiên cấp giấy Công bố
sản phẩm cho Kem tinh chất mủ trôm Vĩnh Tân.
Ngày lô sản phẩm đầu tiên ra đời bà đi như người
mộng du. Bà con nghèo đến họ vét những đồng
tiền dành dụm ủng hộ bà như sự khích lệ.
Được vài người bạn mách nước, bà làm thủ tục
mở chi nhánh ở Tp.HCM, đưa hàng vào chinh
phục người thành thị. “Khai trương vào tháng đầu
tiên, tôi bán được 300 triệu” – bà hồ hởi. TP.HCM
là thị trường quá rộng lớn, khi bà giải được bài
toán hóc búa “trị hết nám có cam kết”, sức hút lan
nhanh đến không ngờ. Hàng làm ra không kịp để
bán. Bà tạo nên hiện tượng Mỹ phẩm Vĩnh Tân!
Để giải bài toán này, bà đầu tư xưởng sản xuất tại
TP.HCM và được Sở Y tế TP.HCM thẩm định và
cấp giấy Công bố sản phẩm.

Bà Liễu và diễn viên Lý Hùng – Đại sứ thương hiệu Mỹ phẩm Vĩnh Tân.

Từ hai bàn tay trắng với những khách hàng đầu
tiên không giống ai, cách tiếp thị sản phẩm cũng
độc nhất vô nhị, đến nay, bà đã có gần 200 đại lý
trên toàn quốc. Doanh số hàng tháng là điều đáng
mơ ước của nhiều doanh nghiệp. Thương hiệu Mỹ
phẩm Vĩnh Tân đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp
Giấy chứng nhận số 215441. Bà đi những bước
bài bản và hoạch định tầm xa. Ngoài đội ngũ dược
sĩ, bác sĩ chuyên nghiệp, bà còn hợp tác nghiên
cứu khoa học nhằm tìm tòi, khai thác và ứng dụng
những dưỡng chất tốt nhất của cây trôm vào trong
sản phẩm đặc trị nám. Bên cạnh đó, bà nhập
những máy móc, thiết bị làm dẹp hiện đại, xây
dựng dịch vụ chăm sóc và điều trị da chuyên sâu.
Hơn thế, bà đã quay về vùng nguyên liệu đầu tư
nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP với mong muốn
có nhiều dòng sản phẩm mỹ phẩm cũng như thực
phẩm cao cấp hơn, tốt hơn cho người tiêu dùng.
Để hành trình thông suốt, người phụ nữ kiên
cường và giàu nghị lực này đã dành gần hai năm
để hoàn thành “Chương trình chuẩn hóa kiến thức
Lương Dược” và “Chương trình chuẩn hóa kiến
thức Lương y đa khoa” do Trường Đại học Y
Dược Cần Thơ tổ chức.

Khởi công Nhà máy Mỹ phẩm Vĩnh Tân đạt chuẩn GMP

Bận rộn là vậy nhưng bà luôn tham gia những
chuyến đi đến với bà con nghèo. Riêng năm 2013,
một năm đầy sóng gió, bà vẫn dành gần 2 tỷ đồng
cho hoạt động từ thiện. Đặc biệt, không biết bao
nhiêu cỗ áo quan cho những người từ biệt cuộc
đời trong nghèo đói nhận được từ bà trong thầm
lặng. Bà cũng nhận đỡ đầu cho không ít phụ nữ
đơn thân phải bất đắc dĩ làm mẹ. Bà bảo: “Tôi làm
những việc nên làm, bởi nhìn hoàn cảnh họ, tôi
gặp lại đâu đó hình bóng mình ngày trước”.
Nghèo đói và bệnh tật là những thử thách nghiệt
ngã mà bà đã xuất sắc vượt qua. Suốt hành trình
dài sát cánh bên bà, tôi có niềm tin mãnh liệt rằng
người phụ nữ nhỏ bé từ tâm mà kiên cường này
sẽ vượt qua mọi thử thách phía trước và đến bến
bờ thành công.

Vinh danh thương hiệu xuất sắc năm
2013
Sau 3 năm tham gia thị trường, mỹ phẩm
tinh chất mủ trôm đã tạo tiếng vang và làm
nên hiện tượng Vĩnh Tân với gần 200 đại
lý trên toàn quốc. Vĩnh Tân trị nám có cam
kết. Ngày 20.12, Hội Sở hữu trí tuệ
TPHCM đã tổ chức Lễ công bố Thương
hiệu xuất sắc năm 2013, Mỹ Phẩm Vĩnh
Tân là một doanh nghiệp trẻ vinh dự đón
nhận danh hiệu này. Hiện, ngoài kem trị
nám tinh chất mủ trôm B1, B2, B3, sữa
rửa mặt, kem dượng thể Vĩnh Tân, còn có
mủ trôm uống. Cây trôm là một loại cây
đặc thù của vùng đất Vĩnh Hảo, Bình
Thuận với tính năng thanh nhiệt, giải độc
và làm lành vết thương. Đông y xem cây
trôm là một cây quý.
Thái Đoàn
Báo Lao Động Xuân Giáp Ngọ 2014
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LAØNG BAÙNH TRAÙNG VAØO MUØA TEÁT

T

háng này, làng bánh tráng Phú Long như
nhộn nhịp hẳn lên. Những gian bếp nghi
ngút khói, bên hiên nhà, hàng rào… tràn ngập
màu trắng của bánh.

và tráng bánh là giai đoạn phơi cần nắng tốt chừng
30 phút. Một chiếc bánh ngon là chiếc bánh dày
vừa, nướng ăn thơm, nhúng nước không dính.
Ngoài bánh nướng thì bánh tráng cuốn chả còn
hay dùng để ăn với thịt heo luộc cùng ít rau
sống”…
Lo giữ nghề

Tăng công suất
Ngót nghét gần nửa thế kỷ, làng bánh tráng Phú
Long (thị trấn Phú Long, Hàm Thuận Bắc) nổi tiếng
với nghề làm bánh tráng. Những ngày này, làng
bánh tráng thức dậy sớm hơn để tráng bánh tết.
Chị Nguyễn Thị Ái Loan, một người tráng bánh ở
Phú Long nói: “Mấy ngày này phải thức dậy từ 4
giờ sáng, dù làm nghề này quanh năm nhưng cứ
mỗi lần xuân về, tết đến thì mật độ sản xuất bánh
được đẩy mạnh hơn với năng suất có thể gấp đôi
để đáp ứng nhu cầu tết của thị trường”. Một người
khác, bà Phạm Thị Hường, bước sang 50 tuổi
nhưng đã hơn 30 năm gắn bó với nghề, cho hay:
“Hôm nào tôi không nghe tiếng nổ tí tách của bánh
khô bong ra khỏi vỉ lại cảm thấy buồn…”. Để làm
bánh tết, bà Hường phải lo trữ gạo từ rất sớm.
Làm bánh thủ công khá vất vả, vào mùa bánh tết,
hằng ngày cả gia đình phải dậy từ 3 giờ sáng, làm
quần quật đến 4 giờ chiều mới có được mẻ bánh
tráng đầu tiên trong ngày. Chia sẻ về bí quyết làm
chiếc bánh ngon, bà Hường nói thêm: “Để có một
chiếc bánh tráng ngon thì khâu chọn gạo và ngâm
gạo được xem là quan trọng nhất. Sau khi xay gạo

Trước đây, ở Phú Long chủ yếu tráng bánh
tráng bằng tay, 4 năm trở lại đây đã có thêm 5 lò
bánh tráng máy. Lò máy hiện đại, công đoạn làm
bánh cũng đỡ vất vả hơn. Mỗi năm, lò bánh máy
còn tạo được công ăn việc làm cho những lao
động nhàn rỗi ở địa phương. Như lò bánh máy của
anh Nguyễn Minh Tấn - khu phố Phú Trường có
tất cả 17 nhân công, vào mùa tết, mỗi ngày lò máy
sản xuất hơn 20 ngàn chiếc bánh. Anh Tấn cho
biết: “Bánh tráng máy mỏng, dễ cuốn, giá thành rẻ
hơn nên được nhiều nhà hàng, quán ăn rất ưa
chuộng đặt hàng. Tôi bỏ mối cho các mối quen ở
Mũi Né, La Gi, thị trấn Ma Lâm và đảo Phú Quý”.
Từ khi các lò bánh máy ra đời, lò bánh thủ công
ngày càng thu hẹp do lợi nhuận ít, chuyển đổi lò
máy cần nhiều kinh phí. Toàn thị trấn hiện có 50 lò
bánh tráng, trong đó có 5 lò bánh máy, giảm 15 lò
so năm 2012. Mặt khác, hiện nay làng nghề bánh
tráng Phú Long vẫn sản xuất trong khu dân cư đất
chật, người đông nên việc phơi sản phẩm khó
khăn. Đầu ra chủ yếu bỏ cho các mối lẻ ở chợ và
các nhà hàng, quán ăn trong tỉnh. Phó Chủ tịch
UBND thị trấn Phú Long cho biết, UBND tỉnh đã có
định hướng quy hoạch 4,4 ha đất để xây dựng
làng nghề giai đoạn 2015 – 2020. Bà con đang
mong chờ ngày vùng quy hoạch làng nghề bánh
tráng tập trung được hình thành để tập trung sản
xuất ở cơ sở mới. Khi đã có vị trí sản xuất thuận
lợi, sẽ tạo điều kiện cho những gia đình thuận tiện
chuyển đổi từ lò thủ công sang lò máy, để làng
nghề luôn được duy trì, giữ vững và vươn xa ra
khỏi khuôn viên “ao làng”.
Thanh Duyên
Theo Báo Bình Thuận

_____________________________________

Baùnh traùng Chôï Laàu vôùi ngaøy teát queâ toâi

C

hú tôi mặc dù đã chuyển vào sinh sống và
làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nhưng chú ấy
rất ghiền bánh tráng Chợ Lầu. Chú nói rằng:
Bánh tráng ở đây vừa mỏng vừa dẻo, lại thêm
cái vị beo béo và thơm của mè rang; những
người bạn của chú đến chơi tết rất mê món
bánh tráng này. Không riêng gì chú của tôi, mà
rất nhiều gia đình ở huyện Bắc Bình cũng như
những vùng lân cận khác đã bắt đầu đặt loại
bánh tráng này dùng cho ngày tết. Những ngày
này, thị trường bánh tráng Chợ Lầu bắt đầu
nhộn nhịp. Tôi đã đọc nhiều bài báo và được

nhiều người kể lại, bánh tráng Chợ Lầu có mặt
trên thị trường từ trước năm 1945, tập trung
nhiều nhất ở thôn Xuân An và phát triển dần
dần thành làng nghề như hiện nay. Bí quyết để
loại bánh này hấp dẫn mọi người chính là ở kỹ
thuật pha chế bột, ngay cả việc xây dựng lò để
làm chín bánh bằng hơi nước cũng là một nét
độc đáo. Từ khâu chuẩn bị bột, hấp chín bánh,
phơi khô tới gỡ bánh đều cần sự khéo léo và kỳ
công mới có thể làm ra, tạo được chất lượng, uy
tín và sự thơm ngon của loại bánh này. Người
ta thường dùng bánh tráng mỏng nhúng với
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nước cho mềm rồi cuốn với thịt, cá, rau… vừa
dẻo, vừa mềm; chiếc bánh tráng mỏng nhưng
có thể gom hết thức ăn và dễ dàng cuốn tròn lại
mà không bị rơi rớt. Nhắc tới đây mới nhớ lại
thời còn là sinh viên học tại TP. Hồ Chí Minh, tôi
thường đem loại bánh này vào để ăn, một số
người bạn quê ở vùng khác thấy lạ và thường
hỏi tôi: Nhúng nước rồi ăn thôi hả, như vậy bánh
còn sống làm sao ăn chứ?... Nhưng ở với tôi
một thời gian, các bạn cũng đâm ghiền món
này, đặc biệt kết luôn món mắm ruốc quê tôi
dùng để ăn kèm với bánh tráng. Cũng chính vì
vậy mà loại bánh này có tên dân dã là “bánh
tráng sống”. Đã có bánh tráng sống thì phải có
“bánh tráng chín”. Đó là loại bánh tráng được
tráng dày hơn, nhiều mè và phải nướng lên
vàng đều bằng lửa than. Cái cảm giác nhai
miếng bánh giòn tan, rôm rốp nghe thật vui tai
làm kích thích thêm vị giác của chúng ta. Tôi

luôn tự hỏi, tại sao người dân ở vùng đất Bình
Thuận lại ưa chuộng bánh tráng này như vậy?
Có lẽ đây là đặc trưng của những con người
dân dã nơi đây, được thiên nhiên ban tặng cho
biển xanh đầy tôm cá, ruộng đồng tốt cho rau
quả xanh tươi. Đó cũng là những thực phẩm
thường phải dùng với bánh tráng như bánh
tráng cuốn cá hấp, cuốn thịt luộc ăn kèm rau và
nước mắm chua ngọt; bánh tráng chấm mắm
ruốc, hay ăn kèm gỏi… Dần dần, loại bánh trở
thành món ăn khoái khẩu của người dân địa
phương. Đặc biệt, mỗi năm tết đến, hầu như gia
đình nào cũng mua sẵn một ít bánh tráng để ăn.
Bánh tráng cuốn măng kho ngày tết là một món
không thể thiếu được trong mỗi gia đình của
người dân nơi đây.
Mai Thảo
Báo Bình Thuận

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

NHÔÙ COÁM TEÁT

T

hoát đó mà năm cũ cũng dần trôi qua,
những ngày tết cận kề và hầu như mọi nhà
ai cũng chuẩn bị mọi thứ để đón tết với đủ loại
trái cây, bánh mứt… Cho đến tận bây giờ, trong
ký ức của tôi vẫn không thể nào quên được hình
ảnh cả gia đình ngồi quây quần bên nhau để
làm ra những chiếc bánh cốm thơm ngon, ngọt
ngào.
Tôi còn nhớ rất rõ khi chị em tôi chỉ là những
cô bé còn ham chơi và thích nô đùa dưới trời
mưa thì cứ mỗi lần tết đến xuân về, mẹ tôi lại
chuẩn bị lúa nếp để rang nổ, đóng bánh cốm
chuẩn bị tết. Làm cốm trải qua rất nhiều giai
đoạn, quan trọng nhất là khâu chuẩn bị nguyên
liệu chính là nổ. Muốn nổ bung lớn, mẹ phải
chọn lúa nếp từ vụ trước và phơi, cất kỹ, sau đó
cho vào một cái chảo “to đùng” rồi đem rang sao
cho những hạt cốm xốp to xòe như những cánh
hoa khoe ruột nổ trắng ngần. Để cho ra một mẻ
cốm ngon và vừa ý thật không dễ, vì khi rang
mà những hạt lúa nếp chỉ nở búp thì sẽ cho
những hộc cốm vừa cứng và không ngon. Bởi
vậy, khi rang cốm thì điều quan trọng ở một
người rang là canh lửa sao cho vừa, không
được quá nhỏ hay quá lớn. Khi rang xong một
mẻ nổ thì dùng một cái nia để lọc những vỏ trấu
còn bám vào hạt nổ hay những hạt nổ bị bộng
không được chất lượng. Mẹ giao cho chị em tôi
bóc tách những hạt nổ còn dính vỏ trấu. Thế là
chị em tôi có việc làm cùng mẹ dưới khí trời se
se lạnh của những ngày cuối đông. Đôi lúc chị
em tôi vì không quen với công việc như thế hay
vì chúng tôi còn quá nhỏ, mà ngủ gật vào nia
bánh nổ hồi nào không hay…
Sau khi lượm trấu xong, mẹ phân công mỗi
người một việc, mẹ đảm nhận việc “thắng
đường”. Mẹ cho đường cát vào nước sôi để nấu

tan ra đến khi đường hơi sền sệt và kéo thành
sợi là được. Còn chị em tôi gọt và rửa sạch
gừng, cắt lát mỏng giã dập, chắt bỏ nước. Trái
thơm gọt vỏ, bỏ mắt, cắt từng miếng nhỏ, mỏng.
Sau đó mẹ nhấc xoong đường xuống để nguội
rồi trộn chung với thau nổ đã chuẩn bị trước đó,
vì như vậy khi ăn cốm sẽ có hương vị cay của
gừng, chua của thơm và ngọt từ đường. Dưới
ánh đèn dầu trong đêm khuya giữa ngôi nhà đầy
ắp tiếng cười và những giọt mồ hôi của mẹ con
chúng tôi cùng với mùi thơm lừng của gừng và
thơm, bánh cốm càng trở nên rất hấp dẫn. Tiếp
theo là công đoạn đóng cốm, tùy hộc cốm lớn
nhỏ sẽ cho ra những khuôn khác nhau. Sau khi
cho cốm vào hộc, mẹ thường dùng một miếng
gỗ rời ép chặt cốm cho bằng phẳng và vuông
vức. Tiếp đến, dùng tay đẩy rời miếng gỗ sao
cho cốm ra khỏi khuôn và xếp bánh vào những
cái nia nhỏ đem phơi nắng để cho cốm được
khô. Mẹ thường dùng giấy màu gói cốm vì ngày
ấy ít ai sử dụng giấy kiếng bóng như bây giờ.
Bánh cốm đẹp hơn cũng là nhờ những bông
hoa đủ màu sắc mà chị em tôi được phân công
cắt trước đó một ngày, để khi đem biếu hoặc khi
bày biện trên bàn thờ thêm trang trọng. Ngày
nay do nhu cầu thị trường, những nhà sản xuất
có thể rang nổ bằng những máy móc hiện đại và
cho ra đủ loại bánh cốm thơm ngon. Và bây giờ,
để có bánh cốm cúng tổ tiên vào đêm 30 tết thì
tôi chỉ cần chạy ra chợ là có thể mua được
những hộc cốm đủ loại và đầy màu sắc rực rỡ.
Nhưng với tôi, bánh cốm mẹ làm vẫn là thơm
ngon nhất.
Sao Mai
Theo http://baobinhthuan.com.vn/

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

Thoâng tin Chuyeân ñeà Möøng Ñaûng – Möøng Xuaân Giaùp Ngoï - 2014

- 81 -

PHUÙ QUYÙ KHOÂNG XA

Bãi biển hoang sơ nhìn từ trên cao.
ẢNH Nguyễn Quốc Cường - http://vnexpress.net/

ảo Phú Quý, dân gian quen gọi là cù lao
Thu, cù lao Khoai, cách Phan Thiết 56 hải
lý (103km). Trước đây, ra Phú Quý còn khó
hơn đi Hà Giang, cực bắc của Tổ Quốc, chỉ có
dân phượt, du lịch bụi mới dám “vượt biển” ra
thăm. Tàu ra Phú Quý nhếch nhác, chở khách
chung với hàng, luôn quá tải, chạy chậm như
xe đạp, lạc hậu cả chục năm so với tàu khách
đi cù lao Chàm, Lý Sơn… Nhớ lần dẫn khách
ra đảo, gặp biển động, cả đoàn “xoay sinh tố”
đến phờ người. Tàu cập bến, một bạn nữ
buột miệng “Lần đầu tiên đi chơi mà không
muốn về nhà vì sợ phải lên tàu!”… Đó là
chuyện ngày xưa. Mấy tháng trước, anh
Nguyễn Văn Cường, trưởng phòng văn hóa
thông tin huyện đảo hồ hởi báo tin: “Đã có tàu
khách cao tốc đi Phú Quý, rút ngắn hơn nửa
thời gian. Hải trình chỉ còn hơn 2 giờ thay vì
5-7 giờ”. Vậy là du khách dễ dàng đến Phú
Quý rồi!
Đảo tiền tiêu vẫy gọi

Đ

Phú Quý có diện tích 16,4 km2 và dân số
chừng 27.000 người, là tập hợp gồm 10 đảo
lớn nhỏ (còn gọi là hòn) bao gồm hòn Lớn
(Phú Quý), Tranh (nhiều cỏ tranh), Đỏ (toàn
đá đỏ), Đen (toàn đá đen), Trứng (nhiều
chim), Đồ Lớn (còn gọi là hòn Tro), Đồ Nhỏ,
Hải, Đá Tý. Gần nhất chỉ hơn 100 mét (hòn
Đá Tý, hòn Đen), còn xa nhất là hơn 70 km
(hòn Hải). Chỉ đảo chính là có dân cư. Trạm
radar trên hòn Tranh, cách Phú Quý 700 m có
tầm quan sát rộng 500 hải lý, bao quát cả biển
Đông. Hòn Tranh còn có hang Cò Nước, hang
Cò Khô, giếng Nguyễn Ánh, đền thờ Cá Voi
(thần Nam Hải), vũng Phật với nhiều giai thoại
kỳ thú. Hòn Trứng, cách đảo chính 3 km là
“thủ đô” của các loài chim biển. Hòn Đồ Lớn,
tức hòn Tro, mới được hình thành từ năm
1923, là đảo núi lửa mới nhất của ASEAN.
Đây là nhóm đảo núi lửa cấu tạo địa chất
đồng nhất mà đa dạng sinh học, có nguồn hải
sản cực kỳ phong phú, góp phần cho Bình
Thuận vững vàng vị trí á quân của ngư
trường Việt Nam, sau Kiên Giang. Phú Quý
còn là đảo tiền tiêu của đất liền trước biển
Đông.

Bến cảng Phú Quý.
Ảnh VŨ NGỌC HOÀNG- Báo QĐND

Quà của biển.
ẢNH Nguyễn Quốc Cường - http://vnexpress.net/

Dù là đảo xa nhưng Phú Quý được quy
hoạch bài bản. Nhà cửa khang trang. Những
nhà mới xây thường có sân thượng để… ngủ
khi cúp điện. Phú Quý chỉ có điện đến 23 giờ
30 là “toàn đảo cúp điện”, không phải để
hưởng ứng “Giờ Trái đất” mà vì thiếu điện.
Đảo chưa có khách sạn, chỉ có các nhà khách
của huyện hoặc guest house của tư nhân. Đất
đỏ basalt nên cây trái sum suê. Xoài cát Hòa
Lộc và ổi xá lỵ trĩu quả, ngọt thanh, có vị rất
riêng nhờ khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù. Cái
gì ở Phú Quý cũng tươi rói và rẻ đến bất ngờ,
từ hải sản đến trái cây…
Kỳ thú đảo xanh
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Du lịch Phú Quý, độ vài chục người trở lại
thì lý tưởng nhất là thuê xe gắn máy đi phượt.
Vòng quanh đảo, toàn đường trải nhựa, hẹp
mà xinh, lúc mượt mà xanh cây trái, lúc ngút
ngàn biếc đại dương, nhấp nhô vườn trĩu quả.
Gió mơn man hò hẹn, nồng nàn hương đất
trời biển cỏ cây. Du khách có một cảm giác
lâng lâng khó tả, nhất là với những người lần
đầu đi tham quan bằng xe gắn máy. Không bị
gò bó tầm nhìn, lại được thỏa sức hít thở
không khí trong lành của biển đảo. Cứ tha hồ
dừng chân nghía cảnh và chụp hình theo sở
thích.

Chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phú Quý tuần tra
bảo vệ an ninh biển. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

Phú Quý có nhiều cảnh đẹp, từ trên đỉnh
Cao Các, cao hơn 70 mét, là điểm lý tưởng để
ngắm cảnh toàn đảo bạt ngàn xanh biếc hút
tầm mắt. Biển mênh mông và những rừng
chồi trải dài. Trên núi có chùa Linh Sơn, cảnh
quan kỳ vĩ với những tảng đá khổng lồ cheo
leo, bị sóng biển bào mòn từ hàng triệu năm
trước. Đường bậc thang lên núi đi giữa vòm
cây xanh mát. Chân núi có miếu Bà chúa
Bàng Tranh, gắn liền câu chuyện những
người khai sơn phá thạch… Như tên gọi, bãi
Nhỏ cát trắng phau e ấp, cạnh thảm cỏ nhung
xanh mượt. Mấy chú bò thong dong và nhẩn
nha gặm cỏ ven biển, gợi nhớ những vùng
quê yên bình, đẹp hơn tranh vẽ.
Ấn tượng nhất là bãi hang Dơi, nơi đá khoe
sắc và tạo dáng với biển. Những khối đá ngũ
sắc, đủ hình thù góc cạnh, điệu đàng biểu
diễn thời trang đá giữa đất trời. Sóng nô đùa
trêu chọc, đá vẫn quấn quýt thủy chung. Phải
đi giày có đế bám và cẩn thận bò men các
vách đá, xuống hang Dơi, ra mấy mỏm đá
cheo leo để có những tấm ảnh để đời. Chùa
cổ Linh Quang, xây dựng từ năm 1747. Chùa
đẹp, có 3 tượng Phật cổ, 1 tượng bằng đá
nguyên khối khá lớn, 2 tượng bằng đồng,
chân tượng bị nung chảy khi cháy chùa hơn
trăm năm trước. Đáng tiếc là cả 3 tượng cổ
đều được sơn mới, nhìn qua cứ tưởng bằng
xi măng. Vạn An Thạnh, xây dựng năm 1781,
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nơi thờ 77 thần Nam Hải và trưng bày bộ
xương cá voi dài hơn 20 mét, có nhiều hình
ảnh và thông tin giá trị. Có thể viếng chùa
Linh Bửu rồi lên núi Cấm cao nhất đảo, 108
mét, nơi có ngọn đèn biển oai phong hoặc
vào tham quan những vườn xoài, vườn ổi trĩu
quả hay xem trại nuôi dông cát. Nếu có thời
gian thì đi ca nô khám phá hòn Tranh, hòn
Trứng và nhiều thứ lạ lùng của các đảo không
người ở. Thử làm “Robinson và đồng đội”, tự
câu cá, bắt ốc, mò cua, tắm tiên… mới thấy
cái sướng của con người thời nguyên thủy.
Dứt khoát phải ra nhà bè tìm hiểu cách nuôi
đặc sản biển. Chọn thứ ưng ý nhất, nhờ chế
biến và dứt điểm tại chỗ rồi “phê” qua đêm
giữa trăng thanh, gió mát thì nhất hạ giới.
Sáng tinh mơ, ra cảng xem thuyền cá đổ
hàng. Cứ hoa mắt với đủ chủng loại lớn nhỏ,
học cả buổi vẫn chưa nhớ hết tên. Rồi hỏi
cách săn bắt từng loại, hấp dẫn hơn xem
phim “khám phá đại dương”. Rồi học cách
phân biệt các loại cá bò hòm, bò da, bò giấy;
các loại cá mú đỏ; các loại mực… Cầm con
cá chuồn lên ngắm nghía, mới hiểu vì sao cá
có thể bay là là trên mặt nước, xòe vi là “bay”
được. Cá ngừ nhỏ thì còn gọi là cá lồ ồ, cá
ghim (giống ghim đan lưới) còn gọi là cá nhái,
cá mập là cá nhám… Dân đảo nhìn mắt cá là
biết độ tươi chứ không cần vạch mang xem
xét. Nếu thích thì chọn cho mình vài thứ đặc
sản, về tự chế biến, giá rẻ ngỡ ngàng.
Đặc sản Phú Quý quả là “Danh bất hư
truyền”. Ốc thì có ốc bàn là, ốc gai, ốc nhảy,
ốc nón, vú nàng… Hấp gừng, làm gỏi, nướng
than đều tuyệt. Mà phải là ốc sống, đang bò
lổm ngổm mới ngon. Thơm, ngọt, mềm mại,
sần sật rất Phú Quý. Tôm thì có tôm mũ ni
hoặc tôm hùm nướng hoặc hấp. Cua thì có
hai loại nổi tiếng là cua mặt trăng và cua
huỳnh đế. Gọi là cua mặt trăng vì mai cua có
những đốm màu đỏ hoặc hồng như viên bi.
Có lẽ gọi cua mặt trời thì giống hơn. Cua
huỳnh đế là loại cua tiến vua, mai và càng đều
cứng như đá. Thiên hạ bảo cua mặt trăng
ngon nhất. Càng cua phải dùng kim loại hoặc
đá đập mạnh mới vỡ, không thể dùng kéo. Tôi
chỉ khoái ăn hai càng lớn; thơm, ngon, cứng
khó tả. Phải nói là ngon tuyệt cú mèo. Cá thì
mú đỏ, mú trắng hấp tương cuốn bánh tráng
mè; cá hồng chuối nướng, cá tà ma chiên,
các loại cá bò nướng… Riêng dĩa lòng, gan,
ruột, trứng cá hồng chuối là đệ nhất mồi nhậu.
Món nào cũng tươi, ngon lạ. Có người mãi ăn
suýt không đứng dậy nổi vì quá no, quá đã.
Nguyễn Văn Mỹ
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