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THÁNG NÀYCHUYÊN ĐỀ

Xuân yêu thương

          Mùa Xuân thì trời vui, đất vui, người càng vui.
Cho nên ngay từ đầu mùa Xuân mọi công việc làm được tốt, 
thì cả năm sẽ phát triển tốt và kết quả tốt.                

                                           CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
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Một mùa Xuân mới lại đang về trên dải đất hình chữ 
S thân thương. Mùa Xuân là bức màn thứ nhất, là 
khúc dạo đầu của thiên nhiên, là bước đánh dấu 

một chu kỳ sinh sôi nảy nở mới của vạn vật. Xuân về vốn là 
quy luật của đất trời, nhưng đối với người Việt Nam bao đời 
nay, mùa Xuân đã gắn với ngày Tết cổ truyền của dân tộc 
và xuân về Tết đến chính là dịp mọi người đoàn tụ, về với 
gia đình. Xuân Quý Mão 2023, chúng ta đón Tết cổ truyền 
trong một tâm thế mới, bức tranh kinh tế có nhiều gam màu 
tươi sáng và đời sống của người dân đã sung túc đủ đầy hơn. 
Nhưng trong lúc đào mai khoe sắc thắm thì đâu đó vẫn còn 
những hoàn cảnh chưa trọn vẹn để đón xuân sang, và họ cần 
lắm tình yêu thương của cộng đồng, để mọi nhà, mọi người 
đều đón xuân trong niềm tin yêu mới.

Yêu thương vốn là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc 
Việt. Khi Tết đến xuân về, truyền thống ấy lại được nhân lên, thể 
hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Yêu thương có thể là sự quan tâm 
của cấp ủy chính quyền các cấp, của toàn xã hội đối với gia đình 
chính sách, gia đình có công, hộ nghèo trong thời điểm chuyển 
giao của đất trời. Yêu thương là hành trình chia bùi sẻ ngọt, san 
chút niềm vui ngày Tết đến những hoàn cảnh cần được hỗ trợ. 
Mỗi phần quà không chỉ là sự động viên, hỗ trợ thiết thực, mà còn 
là lời chúc an lành, mong cầu một mùa Xuân ấm áp, để những 
người kém may mắn không cảm thấy cô độc trong ngày Tết.

Người Thái Nguyên vốn có truyền thống san sẻ yêu thương, 
bởi thế, những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hoạt 
động chăm lo Tết đối với gia đình chính sách, hộ nghèo, người 
lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức tại nhiều 
địa phương trong tỉnh. Đó là “Tết Nhân ái” với gian hàng “0 
đồng”; là “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” tặng quà cho công nhân, 
người lao động có hoàn cảnh khó khăn; là “Tết Nhân đạo” gói 
bánh chưng dành tặng các hộ nghèo… Những hoạt động ấy mang 
đậm tinh thần “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương”. 

Mùa Xuân - mùa của yêu thương. Cùng với niềm yêu thương 
trong mỗi gia đình đang lan tỏa trong cộng đồng, chúng ta hãy 
hướng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, một đất nước đẹp tươi 
giàu mạnh. Cùng với sự đổi thay của đất trời, chúng ta tin năm 
mới đến cũng là lúc quê hương, đất nước khoác trên mình chiếc 
áo mới - chiếc áo của sự đổi thay giàu đẹp phát triển và hội nhập.

THÁI NGUYÊN HẰNG THÁNG

Bìa 1: Chương trình “Hát cho công nhân 
nghe” được các Công đoàn cấp trên
cơ sở tổ chức.               Ảnh: VŨ CÔNG                                               
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TẾT ĐỘC LẬP ĐẦU TIÊN
Trong Tết Độc lập đầu tiên của 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, 
một nước vừa thoát khỏi hơn 80 
năm ách thực dân, Người đã viết 
thư gửi thế hệ thanh niên (thế hệ trẻ 
cũng được coi như mùa Xuân của 
đất nước Việt Nam): “Một năm khởi 
đầu từ mùa Xuân, một đời khởi đầu 
từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân 
của xã hội” (Thư gửi thanh niên và 
nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết 
Nguyên đán năm 1946). Người căn 
dặn các cháu phải thực hành đời 
sống mới, phải hăng hái, kiên quyết, 
không sợ khó, không sợ khổ… để 
trở nên những công dân mới, xứng 
đáng với nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa.       

Không chỉ với thế hệ thanh niên, 
trong bài viết “Tết” đăng trên báo 
Cứu Quốc số 147, ngày 21/01/1946, 
Người nhắc nhở cả dân tộc: “Dân 
tộc ta là một dân tộc giàu lòng đồng 
tình và bác ái. Trong lúc này, toàn 
quốc đồng bào từ giàu đến nghèo, 
từ già đến trẻ, ai cũng sửa soạn ăn 
Tết mừng Xuân”. Và kêu gọi toàn 
thể đồng bào cùng “chia sẻ cuộc vui 
Xuân mừng Tết với: Những chiến sĩ 
oanh liệt ở trước mặt trận, những gia 
quyến các chiến sĩ, những đồng bào 
nghèo nàn để sao cho mọi người đều 

được hưởng các thú vui và Tết Xuân 
đầu tiên của nước Việt Nam độc lập” 
(Thư gửi Phụ nữ Việt Nam nhân dịp 
Xuân Bính Tuất - 1946). Người làm 
thơ gửi phụ nữ Việt Nam nhân ngày 
Tết, nhắc nhở họ phải siêng năng, 
thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, để 
thực sự trở thành những người “Đời 
sống mới”.

ĐỂ MỌI NHÀ ĐỀU CÓ TẾT
Không chỉ vậy, ngay trong mùa 

Xuân đầu tiên của đất nước, đêm 30 
Tết, Người không dành những giây 
phút này để nghỉ ngơi, mà đã trực 
tiếp tới thăm từng gia đình người dân 
nghèo khổ. Người lặng người khi 
chứng kiến cảnh gia đình của một 
người đạp xích lô “Tết mà không 
có Tết”. Trong nhà chỉ có một nén 
hương đang cháy dở trên bàn, chủ 
nhà thì ốm phải nằm đắp chiếu mê 
mệt. Người đã dặn đồng chí thư ký 
hôm sau mang thuốc, quà của Người 
đến thăm hỏi và nhắc đồng chí thư 
ký ghi lại để báo cho đồng chí Chủ 
tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội 
biết. Cũng trong đêm đó, Người đã 
đến thăm gia đình nhà chị Chín làm 
nghề gánh nước thuê, cũng là một 
gia đình “không có Tết”. Ngoài ra, 
Người còn đến chúc Tết một số gia 
đình, như: Gia đình ông Từ Lâm 

một vùng đất

Với Tết cổ truyền của dân tộc
BÁC HỒ 

Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã từng viết “Một năm 

khởi đầu từ mùa Xuân”. 
Với Người, mùa Xuân 

có ý nghĩa đặc biệt đối 
với đất nước, dân tộc 

và từng người dân Việt 
Nam. Vì vậy, mỗi khi Tết 
đến Xuân về, Người đều 
dành những lời thơ hay 
nhất, những lời ân cần 

giản dị nhất và cả những 
sự quan tâm thiết thực 
nhất đối với mọi người 

dân Việt Nam.
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- người bán sách cũ ở Cửa Nam; 
một gia đình buôn bán ở phố Phúc 
Kiến (nay là phố Lãn Ông); một 
gia đình công chức ở phố Hàng 
Lọng (nay là phố Lê Duẩn).

Người dành tình thương yêu, sự 
quan tâm đến tất thảy mọi người 
dân Việt Nam, đặc biệt là những 
người khó khăn nhất, nghèo nàn 
nhất. Người mong muốn được 
thấy mọi người dân không kể sang 
hèn đều được ấm no, hạnh phúc 
trong ngày Tết cổ truyền dân tộc. 
Sáng mùng Một Tết, Người nói 
chuyện với đại biểu đồng bào ở 
Nhà hát lớn, đi động viên chúc 
Tết lực lượng Công an, đi chia kẹo 
mừng Tết với các cháu nhi đồng 
tại Ấu trĩ viên và đặc biệt, Người 
đã đến thăm hỏi, động viên các 
thương, bệnh binh Pháp tại Bệnh 
viện Đồn Thủy (nay là Bệnh viện 

Quân y 108) và Bệnh viện Phủ 
Doãn (nay là Bệnh viện Hữu nghị 
Việt - Đức). Đi thăm, nhưng Người 
vẫn canh cánh một điều và mang 
điều đó tâm sự với mọi cấp, mọi 
ngành, mọi người khi Người có 
dịp tiếp xúc: Mọi người cùng đồng 
tâm nhường cơm, sẻ áo, cùng nhau 
chăm sóc những người nghèo, 
những cảnh ngộ khó khăn để ai ai 
cũng đều có Tết.

Trong những ngày Xuân sau 
này, đặc biệt là từ sau ngày hòa 
bình lập lại (năm 1954), vào 
những ngày Tết cổ truyền của dân 
tộc, dù bận trăm công nghìn việc, 
Người vẫn luôn dành thời gian 
để đến thăm từng nhà dân, xem 
nhân dân chuẩn bị Tết cổ truyền, 
để thấy được người dân có thực sự 
được hưởng cuộc sống ấm no, vui 
tươi, hạnh phúc hay không?

Xuân mới đang về, nhớ về 
Người, trong không khí Xuân Quý 
Mão, chúng ta lại nhớ những việc 
làm đầy tình thương yêu, trìu mến 
của Người với toàn thể nhân dân, 
lại nhớ tới sự chăm sóc ân cần 
của Người tới mọi thế hệ người 
Việt Nam, đặc biệt là mỗi khi Tết 
đến, Xuân về. Từ đó, càng dặn 
lòng mình mỗi người hãy học tập 
và làm theo Bác từ việc nhỏ nhất 
trong yêu thương, đồng cảm với 
mọi con người. Bởi vì trên dải đất 
hình chữ S hôm nay, bên cạnh 
đại đa số người dân có cuộc sống 
no đủ, vẫn còn bao kiếp người do 
nhiều lý do khác nhau, vẫn ở trong 
cảnh chưa thực sự đủ đầy… Bởi 
thế, chúng ta hãy cùng nhau chia 
sẻ, đồng cảm để ai cũng đều có 
Tết - như điều mong ước giản dị 
của Bác Hồ.

Bác Hồ chia quà Tết cho các cháu nhỏ ở Hợp tác xã Khe Cát, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, 
ngày 2/2/1965.                                                                                                           Ảnh: TƯ LIỆU
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Chị Trần Lan Hương, tổ 1, 
phường Tân Thịnh (TP. 
Thái Nguyên) tươi tắn, cẩn 
thận cầm trên tay những 

chữ được thầy đồ viết tặng, vui vẻ 
bảo: Hôm nay, tôi xin chữ “Bình 
An”. Từ trước đến giờ, tôi vẫn thích 
nhất chữ này, cầu năm tới bản thân 
và gia đình sẽ được mạnh khoẻ, may 
mắn. Tôi còn xin tên chữ hai con là 
Vi Anh và Bảo Nhi cùng dòng chữ: 
“Tâm sáng như ngọc - Hiếu học 
chăm ngoan” để treo ở góc học tập 
của các con. Mong rằng, năm mới, 
hai con gái tiếp tục cố gắng luyện 
rèn và có nhiều thành công trong học 
tập. 

Hai thầy đồ 8X gọn gàng, mực 
thước trong trang phục áo the khăn 
xếp màu đen truyền thống, được 
nhóm trẻ con và nhiều người vây 
xung quanh xem viết chữ hôm ấy là 
Mai Thanh Tùng và Nguyễn Giang 
Thanh. Các anh hiện là giáo viên 
Trường Phổ thông Vùng cao Việt 
Bắc và Trường Tiểu học Phú Xá. 
Hàng năm, cứ vào độ hoa đào nở, 
các anh lại có mặt ở Bảo tàng Văn 
hóa các dân tộc Việt Nam và nhiều 
địa điểm tổ chức lễ hội đầu Xuân, 
bày mực tàu, giấy đỏ, cùng bút 

nghiên để viết thư pháp Việt cho mọi 
người. 

Thầy đồ Nguyễn Giang Thanh 
vừa thư thả phóng bút vừa nói: Từ 
nhiều năm nay, chúng tôi viết và 
thấy, cơ bản ước mong đầu năm 
của mọi người như nhau. Ví dụ như 
người lớn thích xin các chữ “Phúc”, 
“Lộc”, “Thọ”, “An Khang”, “Bình 
An” cầu mong sự bình yên cho cả 
gia đình. Người đi học hay xin chữ 
“Trí”, “Tài”, “Nhẫn”. Người kinh 
doanh xin chữ “Hưng”, “Thịnh”, 
“Phát”, “Tín”, “Vượng” mong cho 
công việc làm ăn thuận buồm xuôi 
gió. Có người lại xin chữ “Nhẫn”, 

“Tâm”, “Đức”, “Duyên”, “Hiếu”. 
Đầu năm, hướng tới hoạt động tổ 
chức mừng thọ cho các cụ cao niên, 
nhiều người cũng xin chữ “Thọ” để 
đóng khung tranh mừng. Ngoài ra, 
trước Tết, các gia đình xin chữ về 
để trang trí, tạo cảnh sắc Xuân trong 
tổ ấm, như: “Chúc mừng năm mới”, 
“Mã đáo thành công”, “An khang 
thịnh vượng”… Thường chữ được 
viết trên nền giấy đỏ, thể hiện năm 
mới rực rỡ, tươi vui, may mắn. 

Nhìn thầy đồ 8X đang cặm cụi 
viết, trong đầu tôi làm ngay một 
cuộc “hành trình” ngược thời gian 
khám phá về tục lệ văn hóa đẹp này 

Sáng đầu năm, trong tiết trời se se, giữa những thanh âm mùa Xuân rộn rã, tươi vui, tôi 
cùng các con dạo chơi, chụp ảnh ngoài Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam. Trước ngôi 

nhà cấp bốn nhỏ xinh được phục dựng theo phong cách văn hóa vùng đồng bằng Bắc Bộ, 
chúng tôi bắt gặp nhiều nhóm người đang vây quanh xin chữ hai thầy đồ trẻ. 

 đầu Xuân đầu Xuânđầu Xuân
Ước vọng    

 Ghi chép: LINH LAN

Những câu đối, 
câu chúc bằng 

mực tàu trên 
giấy đỏ đã trở 

thành món quà 
tinh thần độc 
đáo, thể hiện 
ước vọng đầu 
Xuân của mọi 

người, mọi nhà.
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của dân tộc. Tục xin chữ đã 
có hàng trăm năm trước, được 
người dân Việt vô cùng coi 
trọng. Trước khi đi xin chữ, 
mọi người chọn rất kỹ thầy 
đồ có đức có tài, rồi chuẩn 
bị khăn áo chỉnh tề, sắm lễ, 
chọn ngày, chọn giờ, chọn 
hướng. Tục xin chữ ngày 
Xuân thể hiện truyền thống 
“tôn sư trọng đạo”, trọng chữ 
nghĩa, trọng tri thức của người 
xưa, cũng là ước vọng mong 
cả năm may mắn, tốt lành, 
cầu tài lộc, sức khỏe của mọi 
người. Xin chữ đầu năm, mọi 
người cũng tự răn mình một 
năm mới cần cố gắng nhiều 
hơn trong học tập, công việc, 
sống tốt hơn... 

Với Thái Nguyên, mấy 
năm trở lại đây, vào những 
ngày Tết, ở các địa điểm như 
Bảo tàng Văn hóa các dân 
tộc Việt Nam, các đình, đền, 
chùa hay một số trường học, 
cơ quan tổ chức lễ hội Xuân 
thường có hoạt động cho chữ 
đầu năm thu hút đông đảo 

 Xin chữ đầu 
năm là một 
nét văn hoá 

truyền thống 
của người Việt 

bao đời nay.
Trong ảnh: Các 

em nhỏ thích 
thú ngắm nhìn 

thầy đồ viết 
tặng chữ.

người dân ở mọi lứa tuổi. 
Những con chữ thư pháp 
như “rồng bay phượng múa” 
hiện lên qua các nét cọ điêu 
luyện khiến cho hoạt động 
viết chữ thư pháp còn là dịp 
để mỗi người dân đến tham 
quan, thưởng thức khả năng 
viết chữ đẹp của thầy đồ. 
Và “Hồn dân tộc” không 
chỉ “sáng bừng trên giấy 
điệp” mà còn trên nhiều 
chất liệu như gỗ, mành tre, 
qua những nét thư pháp sáng 
tạo của các thầy tạo nên sự 
hấp dẫn với khách xin chữ. 
Các không gian Tết được 
trưng bày chữ thư pháp Việt 
cũng trở thành điểm “check 
in” ấn tượng, tạo không khí 
Xuân rộn ràng cho nhiều 
người, trong đó có giới trẻ.

Rẽ vào góc viết chữ thư 
pháp của thầy đồ Mai Thanh 
Tùng, chúng tôi chứng kiến 
một nhóm học sinh đang 
đứng tập trung xem viết 
chữ. Vừa viết, thầy vừa trò 
chuyện với chúng tôi: Tôi 

là giáo viên dạy Văn, đam 
mê viết thư pháp và đã gắn 
bó được 7 năm rồi. Xin chữ 
đầu năm vốn là phong tục 
văn hóa đẹp của dân tộc 
nhưng thời gian qua, cuộc 
sống hiện đại xô bồ khiến 
nó ít nhiều bị mai một. Với 
mong muốn góp phần giữ 
gìn, phát huy truyền thống 
này của dân tộc, đưa mọi 
người, nhất là lớp trẻ muốn 
quay lại nét văn hóa xưa nên 
những năm qua, tôi đều đi 
viết, tặng chữ đầu Xuân. 

Trò chuyện cùng hai 
thầy đồ Mai Thanh Tùng và 
Nguyễn Giang Thanh, tôi 
thấy thật vui bởi sự đam mê 
và tâm huyết của các thầy, 
mong muốn góp phần giữ 
gìn nét đẹp này thật đáng 
trân trọng. Những nét chữ 
mềm mại, uyển chuyển các 
thầy viết, chứa đựng trong 
đó những ước vọng về một 
năm mới nhiều thuận lợi, 
may mắn và bình an cho 
người dân. 
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NƠI ĐẦU SÓNGNƠI ĐẦU SÓNG
Đón Xuân  
Ở  nơi xa nhấ t củ a Tổ  quố c, 
nhữ ng ngườ i lí nh Trườ ng Sa 
đã  vượ t lên trên khắ c nghiệ t 
củ a thờ i tiế t và  gian khó đờ i 
thườ ng để  hoà n thà nh nhiệ m 
vụ . Trong chuyến công tác 
gồm 50 cán bộ, phóng viên 
và hàng trăm chiến sĩ ra 
thăm, chúc Tết quân và dân 
huyện đảo Trường Sa nhân 
dịp Xuân Quý Mão 2023, 
phóng viên Việt Dũng đã ghi 
lại không khí đón Xuân rộn 
ràng nơi đầu sóng này.

Thêm mầu xanh cho 
mùa Xuân mới.

Lan Đà Lạt 
góp Tết với 
Trường Sa.

Trang trí cây mai đón Xuân.
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Báo Thái Nguyên đến với các chiến sĩ.Trông bánh chưng chờ trời sáng.

Đêm văn nghệ thắt chặt tình quân dân.

Lớp học trên đảo.Rèn luyện sức khỏe để bảo vệ Tổ quốc.
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Lớp duy nhất của Trường chỉ 
có 42 người là cán bộ dân 
sự, chính trị, quân sự, phụ 
trách các tờ báo của kháng 

chiến, trình độ không đồng đều từ 
khắp cả nước được triệu tập về học lý 
luận, thực tiễn, phương pháp làm báo 
cách mạng của Đảng. 

Mặc dù vô cùng bận rộn, nhưng Bác 
vẫn chỉ đạo mở trường dạy làm báo 
và Người đã 2 lần gửi thư tới lớp học. 
Ngoài động viên, Bác chỉ ra những 
việc cần làm với cá nhân người viết và 
cơ quan báo chí. Thấm nhuần lời dạy 
của Bác, nhiều nhà báo là học viên 
lớp học đã phấn đấu, trưởng thành, trở 
thành những nhà chính trị, quản lý, 
nhà báo, nhà lý luận gạo cội của đất 
nước… Những nội dung về tư tưởng, 
định hướng và chuyên môn Bác dạy trở 
thành cẩm nang cho báo chí nước nhà 
74 năm qua và có giá trị vĩnh hằng…

Thư đề ngày 9/6/1949, Bác Hồ viết: 
“Các bạn yêu quý! Tôi rất vui lòng 
được tin các bạn đến học viết báo. Tiếc 
vì điều kiện chưa tiện, tôi không đến 
thăm các bạn được. Đây tôi có vài ý 
kiến để giúp các bạn nghiên cứu. Tờ 
báo của chúng ta có mấy điểm chính: 1 
- Nhiệm vụ của tờ báo là tuyên truyền, 
cổ động, huấn luyện, giáo dục và tổ 
chức dân chúng để đưa dân chúng đến 
mục đích chung. 2 - Mục đích là kháng 
chiến và kiến quốc. Để đi đến kháng 
chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, 
thì: 3 - Tôn chỉ của tờ báo là đoàn kết 
toàn dân, thi đua ái quốc. Vì vậy: 4 - 
Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân 
chúng. Một tờ báo không được đại đa 
số dân chúng ham chuộng, thì không 
xứng đáng là một tờ báo. Muốn được 
dân chúng ham chuộng, coi tờ báo ấy là 

tờ báo của mình, thì: 5 - Nội dung tức 
là các bài báo phải giản đơn, dễ hiểu, 
phổ thông, thiết thực, hoạt bát. Và: 6 
- Hình thức tức là cách sắp đặt các bài, 
cách in phải sạch sẽ, sáng sủa...

Muốn viết bài báo khá thì cần: 1 
- Gần gũi dân chúng, cứ ngồi trong 
phòng giấy mà viết thì không thể viết 
thiết thực. 2 - Ít nhất cũng phải biết một 
thứ tiếng nước ngoài, để xem báo nước 
ngoài và học kinh nghiệm của người. 
3 - Khi viết xong một bài, tự mình phải 
xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn 
thận. Tốt hơn nữa là đưa nhờ một vài 
người ít văn hóa xem và hỏi họ những 
câu nào, chữ nào không hiểu, thì sửa 
lại cho dễ hiểu. 4 - Luôn luôn gắng học 
hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ... ”

Tại buổi bế giảng ngày 6/7/1949, 
chia tay Việt Bắc để về với mọi ngả 
chiến trường, các nhà báo vô cùng hạnh 
phúc được nghe đọc lá thư thứ 2 Bác 
gửi đến. Bác viết: “Biết lớp học xong, 

tôi muốn đến thăm. Nhưng tiếc không 
đến được. Vậy tôi gửi vài lời khuyên 
các cô, các chú: Có thể ví dụ rằng, 3 
tháng nay, các bạn đã học cửu chương. 
Còn muốn giỏi các phép tính thì phải 
học nữa, học mãi. Học ở đâu, học với 
ai? Học trong xã hội, học nơi công tác 
thực tế, học ở quần chúng. Nếu các bạn 
viết báo mà quần chúng hiểu, quần 
chúng ham đọc, quần chúng khen hay, 
thế là các bạn tiến bộ. Trái lại, là các 
bạn chưa thành công. Các bạn nên thật 
thà phê bình ban huấn luyện, để giúp 
các lớp học sau được mỹ mãn hơn. Các 
bạn nên thi đua nhau, thi đua một cách 
thiết thực, để cùng nhau tiến bộ. Chúc 
các cô, các chú mạnh khỏe và thành 
công!”.

 Tết đến, Xuân về, thư thái đọc lời 
dậy của Bác, chúng ta càng thấm thía 
và biết ơn, Nhà báo số 1 của đất nước - 
Hồ Chí Minh.

HỮU MINH  

Ngẫm những lời Bác dạy
nhà báo 74 năm trước

Bác Hồ đã 2 lần gửi thư cho các học viên Trường dạy viết báo đầu tiên và duy 
nhất mang tên nhà báo, nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (xóm Bờ Rạ, xã Tân 
Thái, huyện Đại Từ). Những lời dạy trong thư của Người với các nhà báo đã trở 

thành cẩm nang nghề nghiệp của báo chí và có giá trị vĩnh hằng...

Lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng trong ngày khai giảng. Ảnh: T.L
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Bà Ma Thị Hơn, 70 tuổi 
ở xóm Khang Thượng 
thuộc diện hộ nghèo của 
xã Bình Yên (Định Hóa). 

Do tuổi cao, sức khỏe yếu và chỉ có 
một mình nên bà Hơn gặp không ít 
khó khăn trong cuộc sống. Bao năm 
qua, Tết đối với bà Hơn cũng chỉ 
hơn những ngày thường một chút, 
tuy nhiên, Tết Quý Mão năm nay 
dường như trở nên đặc biệt hơn khi 
bà nhận được những phần quà đầy 
ý nghĩa tại Chương trình “Chợ nhân 
đạo” Xuân Quý Mão 2023 được tổ 
chức tại UBND xã Bình Yên. Đón 
nhận những phần quà và 1 cặp bánh 
chưng, bà Hơn xúc động: Do có 
một mình nên từ lâu tôi không gói 
bánh chưng dịp Tết. Năm nay, được 
tặng bánh chưng, tôi cảm nhận được 
không khí của mùa Xuân như đến 
sớm hơn. 

Đến UBND xã Bình Yên nhận 
những cặp bánh chưng, ngoài bà 
Hơn ra còn có 99 người khác đến từ 
các xã Phía Nam của huyện Định 
Hóa. Mặc dù mỗi người đều có một 
hoàn cảnh khách nhau nhưng họ 
có điểm chung là đều thuộc diện 
hộ nghèo. Những cặp bánh chưng, 
những phần quà tuy nhỏ nhưng đã 
giúp các gia đình có thêm niềm vui, 
niềm phấn khởi khi Tết đến, Xuân 
về. Chị Dương Thị Ngọc, xóm Làng 
Bèn, xã Đồng Thịnh, cho hay: Gia 
đình tôi thuộc diện hộ nghèo, hôm 
nay, được tặng quà và bánh chưng, 
tôi thấy rất vui mừng, phấn khởi.

Chia sẻ về chương trình ý nghĩa 
này, chị Lương Thị Hằng, Chủ tịch 
Hội Chữ thập đỏ huyện Định Hóa 
cho biết: Với mong muốn trao tặng 
bánh chưng đến các gia đình và học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn, Hội 

Chữ thập đỏ huyện đã phối hợp với 
một số đơn vị và các nhà hảo tâm 
trên địa bàn huyện để gói hơn 400 
chiếc bánh chưng, trong đó, một nửa 
dành tặng cho những hộ nghèo ở 10 
xã phía Nam của huyện. Thông qua 
chương trình nhằm góp phần tạo ra 
bầu không khí vui tươi, đầm ấm, để 
các hộ nghèo phấn khởi đón Tết. Từ 
thành công của năm nay, những năm 
tiếp theo, Hội sẽ tổ chức với quy mô 
lớn hơn để tất cả hộ nghèo trên địa 
bàn huyện đều có bánh chưng ăn 
Tết.

Không chỉ tại huyện Định Hóa, 
những ngày cận Tết Nguyên đán 
Quý Mão 2023, đi đến đâu trên địa 
bàn tỉnh cũng không khó để bắt 
gặp những đoàn thiện nguyện đến 
thăm, tặng quà Tết cho bà con, đặc 
biệt là ở những vùng dân tộc thiểu 
số và miền núi, vùng khó khăn. Bà 
Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch 
UBND xã Văn Lăng (Đồng Hỷ) 
cho biết: Xã hiện có 5 xóm có đông 
đồng bào dân tộc Mông sinh sống. 
Đây là những xóm có điều kiện kinh 
tế - xã hội còn nhiều khó khăn so với 
các xóm khác trên địa bàn xã. Hằng 
năm, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về 
cùng với sự quan tâm từ chính quyền 
địa phương, người dân còn được đón 
nhận nhiều tình cảm từ các đoàn đến 
thăm, tặng quà Tết. Họ không chỉ 
tặng những cặp bánh chưng, những 
phần quà mà còn mang bầu không 
khí Tết đến với bà con. 

Việc huy động các nguồn lực để 
chăm lo, hỗ trợ cho những hộ nghèo, 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số để có 
một cái Tết đủ đầy, đầm ấm hơn đã 
trở thành nét văn hóa truyền thống 
tốt đẹp mỗi dịp Tết đến, Xuân về của 
các cấp chính quyền và các tổ chức 
đoàn thể, các nhà hảo tâm trên địa 
bàn tỉnh. 

VŨ CÔNG

BÁNH CHƯNG XANH
dành tặng hộ nghèo

Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp và nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh lại trao tặng những 
món quà ý nghĩa đến với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn 
trên địa bàn tỉnh. Trong đó có những cặp bánh chưng xanh,  
góp phần đem mùa Xuân ấm đến với  hộ nghèo.

Hội Chữ thập đỏ huyện Định Hóa tổ chức gói và luộc bánh trao tặng 
cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện.
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hoa đào xuống phố
SẮC HOA NGẬP PHỐ

Một ngày cuối tháng Chạp năm 
2022, cho xe chạy chầm chậm theo 
cung đường từ chợ Thái, qua cầu 
Bến Tượng, đi hướng Võ Nhai, 
chúng tôi thấy không khí Tết thật 
rộn ràng khi hoa đào đã được bày 
bán khắp nơi. Đâu đó trên các cung 
đường, những chiếc xe ô tô chất đầy 
hoa đào đang chạy bon bon về các 
chợ hoa trong thành phố. Có khá 
nhiều loại hoa đào được bày bán, 
như: đào thất thốn, bích đào, đào 
phai, bạch đào và các loại hoa “họ” 
nhà đào như mơ, mận... 

Năm nay, Tết đến sớm hơn 
nhưng hoa đào vẫn nở đúng dịp. 

Hầu hết những “vựa” đào lớn ở Thái 
Nguyên như Cam Giá (TP. Thái 
Nguyên), Minh Lập (Đồng Hỷ) và 
một số hộ dân ở Quang Sơn (Đồng 
Hỷ); Hùng Sơn (Đại Từ); La Hiên, 
Lâu Thượng, Phú Thượng  (Võ 
Nhai)… đều đánh giá chất lượng 
hoa năm nay khá đẹp. Anh Hoàng 
Ngọc Tú, một hộ trồng hoa đào ở 
xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng (Võ 
Nhai) cho hay: Chưa năm nào trồng 
hoa đào khó như năm nay do trời rét 
muộn, nắng nóng nhiều hơn lạnh. 
Dù vậy, mỗi hộ dân đều có cách 
“hãm” cho hoa đào nở đúng dịp. 
Đến 20 tháng Chạp, tôi đã bán được 
hơn 80% số cây hoa trong vườn 

(năm nay, tôi trồng 150 gốc hoa 
bích đào) cho khách hàng ở trong 
tỉnh và một số tỉnh bạn như Hà Nội, 
Hải Dương… Tôi và các hộ dân ở 
đây đều rất vui khi sau 13 tháng vất 
vả chăm bón, hoa đào nở đẹp, đúng 
dịp Tết… 

Có lẽ nhờ có cách chăm bón phù 
hợp nên không chỉ riêng 150 gốc 
hoa đào của gia đình anh Tú mà 
hầu hết người dân trồng hoa đào 
trong tỉnh đều có được những vườn 
đào nở đúng dịp Tết. Theo khảo 
sát của chúng tôi, năm nay, giá hoa 
đào không tăng nhưng sức mua lại 
có phần tăng lên đáng kể. Theo đó, 
hoa bích đào được bán cả cây với 

RỘN RÀNG 

Cuối tháng Chạp, tiết trời Thái Nguyên 
không còn lạnh buốt như những ngày 

Đông giá. Khi Rằm tháng Chạp vừa 
qua, người dân Thái Nguyên bắt đầu 

tất bật dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị sắm 
hoa, cây cảnh bày biện trong nhà để 
đón Tết. Với người dân miền Bắc nói 

chung, người dân Thái Nguyên nói 
riêng, hoa đào là thứ không thể thiếu 

trong ngày Tết. Để phục vụ nhu cầu 
thị trường, từ rằm tháng Chạp, đâu 

đâu trên mảnh đất Thái Nguyên cũng 
thấy hoa đào được bày bán. 

Xe chở hoa đào theo tuyến Quốc lộ 1B bon bon về phố thị.
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giá dao động từ 200 đến 900 nghìn 
đồng/cây. Tại làng trồng hoa đào 
lâu năm như Cam Giá (TP. Thái 
Nguyên), nhiều hộ trồng những gốc 
đào cổ thụ cho thuê nên giá sẽ cao 
hơn (khoảng 2 đến 3 triệu đồng/
cây trong dịp Tết). Ngoài ra, nhiều 
người cũng lựa chọn cách tỉa cành 
để bán đối với hoa đào ta, các loại 
hoa “họ nhà” đào như mơ, mận, với 
giá bán từ 100 đến 800 nghìn đồng/
cành… 

LÒNG NGƯỜI PHƠI PHỚI
Tết này, cả người bán và người 

mua hoa đào đều có chung một 
niềm vui khi mọi nhà không còn 
phải thực hiện các biện pháp cách ly 
để phòng, chống dịch bệnh. Bởi lẽ 
ấy, khu vực bán hoa đào trong thành 
phố cũng đông vui, nhộn nhịp hơn. 
Trong cái rét nhẹ của ngày cuối 
năm, chị Nguyễn Thị Tình, một 
người dân ở phường Quang Vinh 
(TP. Thái Nguyên) thong thả dạo 
quanh chợ hoa ở gần khu vực cầu 
Bến Tượng để tìm mua cành hoa 
đào chơi trong dịp Tết. Đưa tay mân 

mê những cành hoa đào phai (đào 
ta) đang  hé nụ, chị xuýt xoa khi 
thấy những lộc, những quả đang lấp 
ló trên cành. Chị cho biết: Gia đình 
tôi thích chơi hoa đào phai trong 
dịp Tết nên năm nào tôi cũng mua 
một cành về bày biện trong phòng 
khách. Có những năm gặp được 
người bán cả cây đào, vợ chồng tôi 
mua về chơi trong mấy ngày Tết rồi 
lại mang ra vườn trồng để năm sau 
đào có thể ra lộc, đơm hoa… Ngắm 
sắc đào phớt hồng, 5 cánh mỏng 
nhẹ, tinh tế, đầy thanh lịch ở trong 
nhà, ngoài sân mới cảm nhận được 
hương vị của cái Tết cổ truyền.

Khác với chị Tình, nhiều người 
lại ưa chuộng hoa bích đào - loài 
hoa mang vẻ đẹp của sự sang trọng, 
nổi bật, mạnh mẽ và kiêu sa tỏa 
sáng. Chị Lê Thanh Thủy, xã Phúc 
Trìu (TP. Thái Nguyên) chia sẻ: Tôi 
yêu thích bông hoa màu đỏ, hồng 
sẫm của bích đào. Năm nào tôi cũng 
mua một cây hoa bích đào về để ở 
tiền sảnh… 

Đào thất thốn, đào thế cũng được 
không ít người dân Thái Nguyên 

tìm mua để bày biện trong nhà 
những ngày Tết. Với vẻ đẹp độc 
đáo và lạ lẫm, những cây đào mang 
dáng phong thủy, như thế trực, thế 
huyền, tam đa, ngũ phúc, phu thê, 
phụ tử, tứ quý, dáng đa làm thỏa 
mãn niềm yêu thích của những 
người đam mê cây cảnh ở Thái 
Nguyên.

Khác với những năm trước, dịp 
Tết năm nay, hoa mận, hoa mơ 
cũng được mang từ các bản làng 
xa xôi của Thái Nguyên hoặc từ 
các tỉnh vùng Tây Bắc về bày bán 
tại Thái Nguyên. Chị Dương Thị 
Thúy, một người mê hoa mận chia 
sẻ: Hiện nay, bạch đào còn rất ít 
và giá thì vô cùng đắt đỏ. Bởi vậy, 
hoa mơ, hoa mận là sự lựa chọn cho 
những người nghiện sắc hoa trắng 
tinh khôi như chúng tôi. 

Sau bao ngày lao động vất vả, 
người dân Thái Nguyên được bình 
yên ngắm sắc hoa đào, hoa mơ, hoa 
mận trong nhà, trên đường, ngoài 
ngõ, để thêm yêu cuộc sống, quê 
hương…

HUỆ DINH

Nhiều tư thương 
về tận các vườn 
đào ở xã Phú 
Thượng (Võ 
Nhai) để mua 
hoa với số lượng 
lớn về thành 
phố bán.Xe chở hoa đào theo tuyến Quốc lộ 1B bon bon về phố thị.
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Ôi còn đâu đây sắc chàm pha màu gió
Ðau lòng bao năm sống lầm than đây đó
Ai về châu xưa nhớ hồi máu thắm cây rừng
Còn vang khe núi tiếng quân oai hùng…

Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn oai hùng đã đi vào 
lịch sử dân tộc cùng quá trình hoạt động gian 
khổ, những cống hiến lớn lao của những người 
du kích đối với sự nghiệp Cách mạng vẻ vang 

của Đảng. Bắc Sơn xưa thuộc huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 
Nguyên. Căm thù giặc Pháp xâm lược, những người dân 
hiền lành, hồn hậu đã gia nhập Đội du kích  Bắc Sơn, 
thành lập căn cứ, lấy vùng Bắc Sơn - Võ  Nhai làm trung 
tâm do Trung ương trực tiếp chỉ đạo, dùng hình thức vũ 
trang công tác, khi cần thì chiến đấu chống khủng bố, 
phát triển cơ sở cách mạng. Đồng chí Chu Văn Tấn đã 
cùng Ban Chỉ huy Đội du kích vừa xây dựng căn cứ địa 
Bắc Sơn - Võ Nhai, vừa tích cực tổ chức các lớp huấn 
luyện chính  trị, quân sự để tăng cường sức mạnh và kỷ 
luật của Đội du kích Bắc Sơn; tích cực mở rộng căn cứ, 
xây dựng mặt trận Việt Minh, góp phần quan trọng vào 
sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai 
sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Đầu Xuân Quý Mão, chúng tôi có dịp trở lại Võ Nhai, 
ngỡ ngàng trước sự phát triển của huyện vùng cao vốn rất 

nghèo khó. Võ Nhai hôm nay, đường sá đi lại rất dễ dàng 
đến tận từng xóm, bản. Vẫn sừng sững bên đường những 
dãy đá vôi từ thủa xa xưa nhưng không còn là những 
cánh rừng già rậm rạp, căn cứ địa của Đội du kích, sau 
đó là Cứu Quốc quân hoạt động 80 năm trước đây. Nhìn 
từ chân núi lên đỉnh núi, chỉ thấy những vườn na, vườn 
bưởi, vườn ổi, vườn thanh long. Bưởi đang vàng rực, 
thanh long đang đỏ thắm, vườn còn na cũng thấp thoáng 
quả của lứa rải vụ. Bám theo chân núi là những khu dân 
cư của nông thôn mới ấm no, trù phú, tươi đẹp.

Thăm xã Phú Thượng và xóm Cao Lầm, nơi thành lập 
Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Võ Nhai vào mùa Xuân, 
chúng tôi rất ấn tượng với thành tựu về xây dựng nông 
thôn mới (NTM) của xã đã đạt chuẩn “xã NTM nâng 
cao”. Những con đường liên xã, liên xóm trải dài khang 
trang, sạch, đẹp, những ngôi nhà mới, vườn cây ăn quả 
được quy hoạch bài bản. Mô hình du lịch cộng đồng tại 
xóm Mỏ Gà khá hấp dẫn, các hộ dân trong xóm đang hối 
hả chuẩn bị đón khách đến du Xuân vui hội. 

Đến xóm Cao Lầm, càng thấy rõ sự đổi thay tích cực 
trên miền quê cách mạng. Để có được điều này là nhờ 
sự nỗ lực của từng người dân trong xóm. Xưa kia, người 
Võ Nhai không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh để đổi 
lấy độc lập, tự do cho dân tộc, người Võ Nhai hôm nay 

trên miền cổ tích
Xuân về

Đây là nơi tổ tiên loài người từng trú ngụ, quê hương của những người du 
kích áo chàm gan dạ, quả cảm, chỉ bằng những vũ khí thô sơ như gậy gộc 

súng kíp vẫn khiến cho thực dân Pháp kinh hãi. Đây cũng là quê hương 
của “Hùm xám Bắc Sơn” Chu Văn Tấn - người chỉ huy quân sự tài ba. Cũng 

là một trong những nơi thành lập Chi bộ Đảng sớm nhất (mùa Xuân năm 
1937, tại xóm Cao Lầm, xã Phú Thượng), trở thành căn cứ địa cách mạng 
vững chắc và là địa phương thành lập Chính quyền Cách mạng cấp huyện 

đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên (ngày 21/3/1945). Mùa Xuân này, chúng 
tôi trở lại miền cổ tích Võ Nhai, chứng kiến sự đổi thay ngoạn mục trong 

xây dựng cuộc sống mới tại mảnh đất này.
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tiếp tục truyền thống cha ông, ra sức 
xóa bỏ đói nghèo, lạc hậu, đoàn kết 
chung tay xây dựng quê hương giàu 
đẹp. Mỗi tấc đất, mảnh vườn đều 
được phát huy hiệu quả, đất nông 
nghiệp được thâm canh tăng vụ, mở 

rộng diện tích cây ăn quả có giá trị 
kinh tế, phát huy thế mạnh kinh tế 
đồi rừng…

Tuy vậy, Võ Nhai vẫn mang 
nhiều cảnh sắc Xuân đặc trưng của 
núi rừng. Ấn tượng nhất là hoa đào 

nở rực khắp nơi, nhất là dọc hai bên 
đường. Giáp ranh với vùng đào nổi 
tiếng Bắc Sơn của tỉnh Lạng Sơn, 
đào Võ Nhai đẹp không thua kém. 
Mỗi dịp Xuân về, hoa đào đua nhau 
khoe sắc, đào phai đỏ hồng, đào bích 
đỏ thắm, đào tuyết trắng tinh khôi. 
Đào của núi đá cành chắc khỏe, 
bông to, cánh dày mang vẻ đẹp vô 
cùng cuốn hút, hầu hết là đào tự 
nhiên hoặc người dân trồng với mục 
đích cho đẹp nhà. Gần đây, xã Phú 
Thượng đã có một số mô hình trồng 
đào Tết, mỗi vụ thu nhập đến cả 
trăm triệu. Một số hộ bắt đầu trồng 
thêm nhiều đào, mận tạo cảnh quan 
để hướng tới làm du lịch cộng đồng.

Sự yêu cây, yêu thiên nhiên của 
người Võ Nhai cũng đem lại cho 
người trồng những thành quả đáng 
kể. Nổi bật là mô hình vườn rừng 
của người nông dân Hoàng Quốc 
Vượng, ở xã Nghinh Tường. Đây 
không chỉ là khu vườn rất đẹp với đa 
dạng các loại cây ăn quả, mùa Xuân 
về ngập sắc hoa mận, hoa đào mà 
còn đem lại giá trị kinh tế cao cho 
người làm vườn. 

Tại phiên chợ Xuân Nghinh 
Tường, chúng tôi gặp rất nhiều 
người dân đi mua cây giống về 
trồng, có cả các cụ già và các em 
nhỏ. Ngoài các loại cây trồng sản 
xuất như keo, mỡ, bạch đàn, hay 
các loại cây bản địa như trám, mít, 
sấu… nhiều giống cây mới lạ cũng 
được mọi người tìm hiểu, mua về 
trồng thử như nho thân gỗ. Riêng 
cây giống đào và mận ghép khá đắt 
nhưng cũng được nhiều người tìm 
mua.

Tết trồng cây đầu Xuân là một 
nét xuân rất đẹp. Xuân vùng cao Võ 
Nhai càng được tô điểm đẹp hơn 
bởi nét xuân này luôn được giữ gìn, 
chăm chút. 

NGỌC KHUÊ

Sắc Xuân vùng cao.    Ảnh: Internet

Người dân xã Nghinh Tường chọn mua cây giống để trồng dịp đầu Xuân.
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Ngày còn sống, bà tôi 
thường dạy chị em tôi: 
Mâm cỗ Tết theo phong 
tục cổ truyền của người 

Việt ít nhất cũng phải có 8 đĩa: bánh 
chưng, dưa hành, giò, gà, nem, nộm 
và hai đĩa xào nóng; cùng với mấy 
bát như: canh măng, canh bóng, canh 
miến, thịt đông… thì được gọi là 
mâm cao cỗ đầy. Nhiều cao lương 
mỹ vị thế nhưng hồn cốt nhất là bát 
canh măng. Nhìn vào món măng, 
người ăn biết phụ nữ nhà này có đảm 
đang khéo tay không? 

Nhớ câu nói của bà, tôi ngược 
đường lên Quan Triều đến nhà chị 
Nguyễn Thị Phượng, số nhà 11, tổ 2, 
người nấu măng ngon có tiếng. Chị 
Phượng đang lúi húi bốc măng khô từ 
túi tải, cho vào chậu nước to. Tôi xán 
lại giúp chị rửa măng. Vừa thò tay 
vào nước, tôi rùng mình hỏi chị:

- Sao không rửa măng bằng nước 
nóng cho đỡ lạnh tay hả chị?

Chị cười: - Phải rửa bằng nước lã 
“đánh thức” cho măng giãn nở để bồ 

hóng hoặc mùi hôi sạch bớt đi, ngâm 
lần hai không bị ám mùi trở lại. Món 
này ăn thì ngon nhưng nhiều người 
ngại làm bởi nó “lích kích” nhiều 
công đoạn, mất thời gian lắm. Hầu 
như mâm cỗ nào cũng có món măng, 
cỗ Tết càng cần có măng. Đúng là 
thời đại 4.0, ngồi một chỗ, cầm máy 
điện thoại lên bấm số, rồi “a lô a lố” 
là có thứ mình cần.  

Vừa hí húi làm, chị Phượng vừa 
nhỏ nhẹ:

- Măng khô phải ngâm, rửa vài 
nước, sạch rồi mới bắc lên bếp luộc 
đi luộc lại, thay cho đến khi nước 
trong thì vớt ra, cắt bỏ chỗ bắng 
già, sau đó luộc lại một lần nữa. Bát 
măng ngon hay không là ở khâu 

xào, nếu xào không đủ mỡ thì miếng 
măng chuỗi đơ, không dẻo, mềm...

Riêng dịp Tết, đầu tháng 12 Âm 
lịch là chị bắt đầu nhận đặt hàng. 
Mỗi năm chừng 100 bát. Ngoài món 
măng sở trường, chị Phượng còn làm 
nem, thập cẩm, kim chi, dưa góp. 
Đó là những món đỡ ngán sau khi ăn 
nhiều thịt, cá.

Tạm biệt chị Phượng, tôi ngược 
lên chợ Bảo Cường (Định Hóa) đến 
nhà chị Thơm. Vốn là tín đồ của 
món khâu nhục thịt lợn ba chỉ, mấy 
năm nay Tết nào tôi cũng đặt chị vài 
bát. Chị Thơm chuẩn bị đi chợ mua 
nguyên liệu, tôi liền bám theo. Tôi 
thấy chị Thơm chọn thịt ba chỉ tươi, 
không nạc quá cũng không mỡ quá. 

NẤU CỖ 
Tác giả bài viết trải nghiệm

làm cỗ cho khách.

Mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhà 
nhà lại tất bật chuẩn bị bữa 
cơm đón năm mới. Trước là 
dâng lên tiên tổ, báo cáo kết 
quả một năm qua; sau là gia 
đình sum họp, vui vầy bên nhau 
với bao hy vọng mới. Chuyện 
lo “ba ngày Tết” khiến nhiều 
người mất ăn mất ngủ, nhất là 
chị em. Từ khâu lên thực đơn 
đến khâu mua nguyên liệu, chế 
biến, nếu tính toán không khéo 
thì chỗ thiếu chỗ thừa. Có lẽ vì 
thế mà mấy năm nay, dịch vụ 
nấu cỗ Tết được nhiều người 
quan tâm.
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Chị bảo, mỗi Tết chị nhận làm từ 150 
đến 200 bát khâu nhục. Thấy tôi giật 
mình vì con số lớn hơn tôi nghĩ, chị 
mỉm cười giải thích:

- Nhiều người đặt gửi về quê hoặc 
cho con cái ở nơi khác nữa. 

Món khâu nhục trên mâm cỗ Tết 
đã cho thấy sự “chuyển dịch” của đồ 
ăn truyền thống. Nếu còn sống chắc 
bà tôi sẽ thích món khâu nhục của 
chị Thơm lắm, vì thịt mềm, bùi và 
thấm đẫm gia vị.

Trở về TP. Thái Nguyên, tôi tìm 
đến nhà chị Nguyễn Thị Mỹ ở số nhà 
20, tổ 21 phường Phan Đình Phùng, 
đúng lúc chị đi chợ về. Thấy tôi, 
chị đon đả: “Vừa có mấy khách đặt 
nên tôi chạy đi mua đồ về làm cho 

kịp. Riêng cái “anh” xá xíu là phải 
ướp đủ một tiếng thì mới thơm ngon 
được”.

Giúp chị Mỹ bóc hành bóc tỏi, tôi 
hỏi: - Tết này chị có nhận được nhiều 
đơn đặt hàng không ạ?

- Nhận cũng nhiều, nhưng tôi làm 
theo khả năng của mình thôi. Khẩu 
vị của khách giờ đa dạng lắm. Ngoài 
giò, chả, gà, lợn ra thì cái xá xíu họ 
đặt sẵn, thái ra đĩa thắp hương vừa 
ngon vừa lịch sự.

Chị Mỹ khẳng định rằng cả thành 
phố này không ai làm được món 
xá xíu ngon như mình. Có hôm hết 
hàng, khách phải đi mua chỗ khác về 
ăn không ngon lại gọi chị hờn trách 
“tại bà không làm nên con phải mua 

chỗ khác đấy”…
Trò chuyện với chị Phượng, chị 

Thơm, chị Mỹ, tôi biết lực lượng 
nấu cỗ Tết trong tỉnh khá đông, mỗi 
huyện, thành có hàng chục người. 
Họ hầu hết là người nấu cỗ cưới, hỏi, 
sinh nhật; vào dịp Tết, họ làm cỗ Tết 
theo đơn đặt hàng. Mỗi người đều 
có món sở trường và làm được nhiều 
món ngon khác. Khách “ruột” của 
các chị như chị Thuận, Lan, Minh, 
Hằng… năm nào cũng đặt cỗ Tết. 
Chính vì lẽ đó mà giáp Tết không 
thấy mọi người í ới thì các chị gọi 
điện hỏi lại. Và bao giờ các chị cũng 
nhận được những lời cảm ơn rối rít vì 
bận nhiều công việc mà quên không 
đặt hàng.

Chị Thơm kể: - Một trong những 
khách hàng là chị Minh, làm ở Nhà 
máy Giấy Hoàng Văn Thụ. Mẹ 
chồng chị Minh người Hà Nội gốc, 
cụ nấu ăn khéo lắm. Nhưng mấy năm 
gần đây sức khỏe của cụ không được 
tốt nên cụ đồng ý cho con dâu đặt đồ 
ăn sẵn. Mới đầu cụ xét nét từng món, 
sau vài cái Tết thì cụ tin tưởng hoàn 
toàn.

Cuộc sống thay đổi, tiêu chí về 
công - dung - ngôn - hạnh của phụ 
nữ cũng khác xưa. Dù là người giữ 
ngọn lửa cho căn bếp nhưng không 
đồng nghĩa với việc người phụ nữ 
phải hí húi nấu nướng suốt 3 ngày 
Tết, bận đến nỗi không có thời gian 
nghỉ ngơi, chăm chút bản thân.

 Nhìn những “bàn tay vàng” nấu 
cỗ Tết của các chị, tôi chợt nghĩ: Sao 
các chị không kết hợp với nhau làm 
thành tổ hợp nấu cỗ, để khách hàng 
như chúng tôi chỉ cần liên lạc một 
nơi là đặt được cả mâm Tết? Thái 
Nguyên có nhiều hợp tác xã, nhưng 
chưa có hợp tác xã nào về ẩm thực. 
Nếu được quảng bá tốt, thì biết đâu 
canh măng, xá xíu, khâu nhục… sẽ 
xuất hiện trên mâm cỗ của nhiều gia 
đình, nhất là vào dịp Tết? Đó cũng là 
cách tăng thu nhập cho nhiều người, 
đồng thời giải phóng sức lao động 
cho phụ nữ.

TIẾT MINH HÀ

ngày Tết
Chị Thơm chuẩn bị nguyên liệu 

làm món khau nhục.
Chị Phượng và món 

canh măng.
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ngập tràn
sắc Xuân

Đã thành lệ, hàng năm, 
cứ gần đến Rằm tháng 
Chạp, gia đình ông Ngô 
Quang Bắc, khu dân cư 

số 9, tổ 7, phường Gia Sàng (TP. 
Thái Nguyên) lại bận rộn với việc 
trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa đón 
Tết. Từ ông, bà đến các con, cháu, 
mỗi người được giao một nhiệm vụ 
để trang trí tổ ấm. Gia đình ông có 
cả con trai, con dâu làm trong lực 
lượng vũ trang, ngày Tết đều vướng 
lịch trực nên năm nào ông cũng 
chuẩn bị không gian Tết gia đình 
thật sớm, cũng là dịp để cả nhà sum 
vầy, tụ họp. Ông Bắc chia sẻ: Trong 
ký ức của tôi, ngày xưa dù nghèo 
khó, thiếu thốn song mọi người đều 
vô cùng hạnh phúc, háo hức đón Tết 
cổ truyền với “Thịt mỡ dưa hành câu 
đối đỏ/ Cây nêu tràng pháo bánh 
chưng xanh”. Vài năm nay, cả gia 
đình tôi họp bàn thống nhất trang trí 
góc Tết ngoài cây đào, quất là những 

câu đối, chữ thư pháp. Cả nhà cùng 
trang hoàng nhà cửa, người rửa bình, 
cắm hoa, người sửa soạn gói quà, 
người bày hoa quả, người chọn chai 
rượu đều cảm nhận được không khí 
ngày Tết cổ truyền. Đây cũng là một 
cách giáo dục ý nghĩa truyền thống 
cho các con cháu trong gia đình. 

Nhìn sự háo hức của tụi trẻ con 

khi phụ bố mẹ, ông bà dán pháo, 
sắp xếp chậu hoa, cây cảnh, treo câu 
đối… chúng tôi cũng thấy vui lây. 
Đó chính là sợi dây gắn kết gia đình 
và cách lưu giữ phong tục Tết xưa 
cho các con, cháu mà gia đình ông 
Bắc đã tạo dựng, duy trì nhiều năm 
qua. Và không riêng Tết Nguyên 
đán, các ngày lễ, Tết khác trong 

Cho tổ ấm

Dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa trước Tết là phong tục không 
thể thiếu của người Việt bao đời qua. Năm tháng qua đi, công 

việc này vẫn được nhà nhà duy trì, mang theo thông điệp tiễn 
năm cũ và đón năm mới với những điều tốt đẹp nhất.
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năm, gia đình ông đã tạo thành nếp 
họp mặt, đoàn viên để cùng nhau 
ôn lại những việc đã làm được, đặt 
mục tiêu cho những việc sắp tới, 
nhất là chuyện học hành của các 
cháu. Hoàn thiện việc trang hoàng 
tổ ấm đón Xuân, cả gia đình ba thế 
hệ của ông cùng nhau quây quần, 
nâng ly rượu vang đỏ mừng năm 

mới. Rồi mọi người vui vẻ chụp ảnh, 
quay video cho nhau lưu giữ những 
khoảnh khắc tươi đẹp đầu năm. 

Với gia đình bà Trần Thị Đoàn, 
phường Quang Trung (TP. Thái 
Nguyên),  không khí Xuân năm 
nay đến thật sớm khi cả nhà con gái 
Nông Thị Quỳnh Trâm từ Pháp về 
nghỉ lễ Noel và Tết Dương lịch. Bà 
chia sẻ: Mấy năm qua, do ảnh hưởng 
của dịch COVID-19 nên đến nay gia 
đình mới được sum họp đầy đủ. Tết 
đoàn viên sớm, cả nhà đã cùng nhau 
làm đẹp tổ ấm, mua cây đào, chậu 
lan về trang trí và đi dạo Xuân, chụp 
những bức hình thật đẹp. Ai cũng 
hiểu, việc lưu giữ những hình ảnh 
tươi đẹp đó là rất đáng quý bởi đúng 
Tết Nguyên đán, gia đình nhỏ của 
chị Quỳnh Trâm phải trở lại nước 
ngoài tiếp tục với công việc và học 
tập. 

Phong tục dọn dẹp, trang trí nhà 
cửa sạch sẽ, gọn gàng để tiễn những 
điều chưa may, đón những điều 
tốt đẹp trong năm mới, cũng là tạo 
không gian đón khách tới chúc Tết 
đầu năm cho trang trọng, ấm cúng 
đã có từ xưa. Nhịp sống hối hả hiện 
đại ngày nay, nét đẹp văn hoá sơn 

nhà đón Tết đã có sự thay đổi theo 
hướng tích cực. Điều kiện phát triển, 
mỗi nhà lại sửa sang, trang trí cho 
ngôi nhà đón năm mới bằng các 
loại sơn thật đẹp hay thuê vẽ tranh 
tường. Có nhà cả vợ chồng bận rộn 
với công việc cuối năm nên đã thuê 
dịch vụ dọn dẹp và trang trí nhà cửa. 

Với tôi, hai năm nay, ngoài dọn 
dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, áp Tết 
tôi vòng qua chợ Thái, mua sắm 
và xách lỉnh kỉnh nào hoa, quất, 
bánh pháo, câu đối đỏ, bánh chưng 
xanh… về bày biện, trang trí tổ ấm 
sớm. Tối đến, sau khi cơm nước, 
dọn dẹp xong xuôi, cả nhà tôi vui vẻ 
bắt tay vào việc trang trí tiểu cảnh 
trong âm vang rộn rã của ca khúc 
“Xuân họp mặt”: “Xuân đã về, Xuân 
vẫn mơ màng. Trong nắng vàng 
khắp chốn tiếng reo vang. Xuân đã 
về, Xuân vẫn huy hoàng”... Tôi đã 
nghĩ cuộc đời đẹp nhất là quãng thời 
gian thơ ấu và tuổi thơ có lẽ vui nhất 
mỗi lúc Tết về khi nhìn các con tự 
tay gập hình chiếc nơ, xếp hộp bánh, 
lon nước cùng mẹ trang trí.

Ngắm nhìn thành quả của cả nhà 
trang trí góc Xuân đón Tết, tôi mỉm 
cười hạnh phúc: Vậy là một năm đầy 
khó khăn, tất bật đã qua đi, người 
lớn thì bận rộn, quay cuồng với công 
việc, trẻ con thì ngày này tháng khác 
kín lịch học hành trong ảnh hưởng 
của dịch COVID-19. Cuối năm, đón 
Xuân về, nhà nhà, người người mới 
có thời gian cùng tụ họp, chung tay 
dọn dẹp, trang trí nhà cửa, ăn bữa 
cơm đoàn viên, ôn lại mọi chuyện 
vui buồn của năm cũ, trao cho nhau 
những lời chúc mừng năm mới 
hạnh phúc, may mắn. Và khoảnh 
khắc mỗi thành viên trong gia đình 
nhỏ cùng xắn tay áo dọn dẹp, trang 
hoàng nhà cửa, khiến tôi và bao 
người phụ nữ khác khắp dải đất hình 
chữ S này thấy  hạnh phúc biết bao, 
bởi công việc nội trợ đã được mọi 
người cùng san sẻ với tình thương 
mến vô bờ. 

DUY PHƯƠNG

Cùng trang hoàng nhà cửa đón 
Tết, tạo sự gắn kết đối với mỗi 
thành viên trong gia đình và giúp 
mọi người cảm nhận được không 
khí ngày Tết cổ truyền.

Góc nhỏ trong sân nhà tạo dấu ấn Tết xưa của người Việt, cũng là 
nơi cả nhà “check in” những bức hình đẹp, quây quần nâng ly rượu 
chúc mừng năm mới.
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Ngày 5-1 (tức 14 tháng Chạp), 
Trường Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên đã tổ chức gặp 

mặt, trao quà cho học sinh, sinh viên 
(HSSV) có hoàn cảnh khó khăn trước 
dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 
Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân 
văn được Trường tổ chức thường niên 
nhằm chia sẻ, động viên SV nỗ lực 
vượt lên hoàn cảnh học tập và rèn 
luyện tốt.

Trong không khí ấm áp, thân tình 
của buổi gặp mặt, PGS.TS Mai Xuân 
Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu 
trưởng Nhà trường đã chia sẻ với các 
em HSSV; động viên các em tự tin, 
trau dồi, vượt qua những khó khăn 
trước mắt, làm giàu vốn tri thức của 
mình bằng sự nỗ lực học tập và rèn 
luyện đức - trí - thể - mỹ. Thầy Hiệu 

trưởng cũng khẳng định Nhà trường 
sẽ luôn đồng hành cùng với HSSV, 
thực hiện tốt các chế độ chính sách, 
đặc biệt đối với HSSV có hoàn cảnh 
khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để các em yên tâm học tập và 
rèn luyện tạo tiền đề vững chắc lập 
nghiệp sau này.

Đặng Văn Sáng, dân tộc Dao ở xã 
Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào 
Cai, SV năm thứ 2 Khoa Vật lý là 
một trong 82 SV được nhận quà xúc 
động nói với chúng tôi: Em rất biết 
ơn Nhà trường, các thầy cô giáo đã 
quan tâm đến chúng em không chỉ 
trong dịp Tết mà từ việc học hằng 
ngày. Tiền quà Tết mà Nhà trường 
dành tặng ngoài mua một bánh, kẹo 
mang về quê cho bà, em sẽ sắm một 
chiếc áo mới, chắc bà em sẽ vui lắm.

Hoàn cảnh của Sáng rất khó khăn. 
Mẹ mất từ lúc em còn rất nhỏ, bố 
không ở cùng, em sống cùng bà 
ngoại và cậu. Với sự nỗ lực vượt qua 
mọi khó khăn, Sáng đã đạt kết quả 
cao trong học tập, được xét tuyển 
thẳng vào đại học. Trò chuyện cùng 
chúng tôi Sáng chia sẻ thêm: 2 năm 
học vừa qua, do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19 nên em chưa đi làm thêm 
được. Sau kỳ nghỉ Tết này, xuống 
trường, em sẽ đi làm gia sư để kiếm 
tiền tự trang trải cho sinh hoạt của 
bản thân, đỡ đần thêm cho bà và cậu.

Hoàn cảnh của Mông Thuý Hè, 
lớp Sư phạm Khoa học Tự nhiên 
K55, Khoa Sinh học tuy có khá hơn 
Sáng nhưng gia đình vẫn thuộc diện 
hộ nghèo. Trò chuyện cùng chúng 
tôi, Hè kể: Nhà em ở xóm Lợi A, xã 

Mang Tết ấm về nhà
CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Tết Nguyên đán cận kề, nhiều 
trường thành viên thuộc Đại học 
Thái Nguyên (ĐHTN) đã có nhiều 
chính sách hỗ trợ với mong muốn 
mang lại một mùa Xuân ấm áp 
cho sinh viên (SV) có hoàn cảnh 
khó khăn. Những phần quà thiết 
thực kèm lời chúc mừng, động 
viên của lãnh đạo các nhà trường 
đã tiếp thêm động lực cho các 
bạn trẻ khởi đầu năm mới tự tin, 
phấn chấn hơn.
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Phượng Tiến, huyện Định Hóa. Bố 
mẹ em làm nông nghiệp, song thường 
xuyên đau ốm nên cuộc sống rất khó 
khăn. Em ở trong ký túc xá để giảm 
bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình. 
Hiện nay, ngoài việc học, em đi làm 
quản sinh cho 1 trung tâm, mỗi tháng 
cũng được khoảng 500-600 nghìn 
đồng để trang trải tiền ăn, sinh hoạt 
của bản thân. Em rất xúc động khi 
được Nhà trường tổ chức gặp mặt, 
tặng quà Tết. Em sẽ nỗ lực vượt qua 
khó khăn để đạt thành tích cao trong 
học tập và rèn luyện, xứng đáng với 
sự quan tâm, dạy dỗ, giúp đỡ của các 
thày, cô giáo...

“Trường Đại học Sư phạm có quỹ 
dành riêng để hỗ trợ HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn với số tiền trên 1 tỷ 
đồng. Thường niên vào dịp Tết, các 
khoa tổ chức xét chọn những HSSV 
có hoàn cảnh khó khăn, lập danh 
sách để Nhà trường tổ chức gặp mặt, 
trao quà, hỗ trợ động viên. Ngoài ra, 
trong năm học, SV không may bị tai 
nạn hoặc ốm đau dài ngày… Nhà 
trường đều dùng nguồn quỹ này tổ 
chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ với 
các em. Đối với các lưu học sinh, SV 
nước ngoài ở lại Việt Nam ăn Tết, 

Nhà trường tổ chức tặng quà và tổ 
chức nấu ăn miễn phí trong 5 ngày 
Tết tại căng tin Nhà trường.”- PGS.
TS Dương Ngọc Toàn, Trưởng Phòng 
Công tác SV, Trường Đại học Sư 
phạm, cho biết thêm.

Mang Tết ấm đến SV có hoàn cảnh 
khó khăn là thông điệp mà các trường 
thuộc ĐHTN đặc biệt quan tâm nhằm 
hỗ trợ người học. Trước 5 ngày SV 
được nghỉ Tết, ngày 10-1 (tức 19 
tháng Chạp), Trường Đại học Kinh 
tế và Quản trị Kinh doanh đã tổ chức 
Chương trình Xuân ấm yêu thương 
2023. Chương trình do Đoàn Thanh 
niên Nhà trường phát động với sự 
chung tay ủng hộ từ chính các SV và 
giảng viên toàn trường. Tại Chương 
trình đã có 50 SV có hoàn cảnh khó 
khăn được nhận quà. Suất quà Tết 
trị giá 300 nghìn đồng và 200 nghìn 
đồng tiền mặt để SV mua vé tàu, xe 
về nhà.  Với những việc làm thiết 
thực này giúp các SV ấm lòng khi Tết 
đến Xuân về.

Hiện, ĐHTN đang đào tạo trên 60 
nghìn HSSV, trong đó chủ yếu là con 
em đồng bào dân tộc thiểu số vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 
Với mục đích, khuyến khích, hỗ trợ 

và giúp đỡ một phần cho những SV 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang 
theo học tại các cơ sở giáo dục thành 
viên, trong những năm qua, ĐHTN 
đã huy động sự đóng góp, chung tay 
của các doanh nghiệp, cá nhân trong 
và ngoài tỉnh thường xuyên chăm lo, 
động viên về vật chất, tinh thần cho 
SV thông qua nhiều hoạt động. Nhận 
món quà Tết của ĐHTN, Phạm Thị 
Huế, SV năm thứ 2 chuyên ngành 
Kế toán, Trường Đại học Kinh tế và 
Quản trị Kinh doanh xúc động: “Phần 
quà đã tiếp thêm nghị lực và ý chí 
giúp chúng em vượt qua hoàn cảnh 
để vươn lên trong học tập”. Huế là 
1 trong 50 SV của các trường thành 
viên ĐHTN có hoàn cảnh đặc biệt 
khó khăn được nhận quà Tết thông 
qua Chương trình Xuân SV “Chung 
tay thắp sáng ước mơ” do Đoàn 
Thanh niên, Hội SV phối hợp cùng 
Ban công tác HSSV ĐHTN đã tổ 
chức ngày 11-1 (tức 21 tháng Chạp).

Tết cổ truyền đang đến rất gần. Tết 
này,  khi yêu thương được lan tỏa và 
khó khăn được sẻ chia thì một mùa 
Xuân thực sự và ấm cúng sẽ đến với 
những SV có hoàn cảnh khó khăn.

HẰNG NGA

Lãnh đạo Trường 
Đại học Sư phạm 
Thái Nguyên tặng 
quà Tết cho các 
em HSSV có hoàn 
cảnh khó khăn.
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NHỮNG SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI
trong lịch sử Việt Nam năm Mão

 Năm Quý Mão 43, quân Mã 
Viện tiến qua Long Biên, Tây Vu 
đến Lãng Bạc ở phía đông Cổ Loa. 
Quân địch có quân số đông, có thủy 
bộ phối hợp, lại thạo đánh tập trung 
theo kiểu trận địa nên quân của Hai 
Bà Trưng bị thiệt hại nặng. Quân 
Hán bao vây Cấm Khê. Tại đây đã 
diễn ra nhiều trận chiến đấu rất ác 
liệt giữa quân đội của Hai Bà Trưng 
với quân đội của nhà Hán. Hai Bà 
Trưng đã chiến đấu và hy sinh anh 
dũng.

 Năm Đinh Mão 187, nhà 
Hán suy yếu, Nho giáo bắt đầu du 
nhập vào nước ta. Cuối thế kỷ II, 
nhà Hán suy yếu, chúng buộc phải 
tạm dùng người Việt cầm đầu chính 
quyền ở Giao Chỉ. Nhiều quan lại 
và dân chúng người Hán sang nước 
ta. Cùng với các danh sĩ và dân di 
cư đó, Nho giáo bắt đầu du nhập 
vào Giao Chỉ.

 Năm Đinh Mão 547, Triệu 
Quang Phục đóng quân ở đầm Dạ 
Trạch. Thiên Đức năm thứ tư, Triệu 
Quang Phục đem hơn một vạn quân 
từ Khuất Lão tiến ra, kéo xuống 
đồng bằng. Ông đóng quân ở đầm 
Dạ Trạch, lấy đó làm căn cứ để 
chiến đấu lâu dài. Nghĩa quân của 
Triệu Quang Phục đã đóng quân 
ở đây 4 năm. Người trong nước 
gọi đầm này là đầm Dạ Trạch, gọi 

Triệu Quang Phục là Dạ Trạch 
vương (Vua Đầm đêm).

 Năm Đinh Mão 607, chính 
quyền đô hộ nhà Tùy chuyển trụ sở 
của quận Giao Chỉ từ Long Biên 
(Bắc Ninh) về huyện Tống Bình. 
Từ đây, vùng đất Trung tâm Hà Nội 
ngày nay chính thức được chính 
quyền đô hộ phương Bắc chọn làm 
thủ phủ. Sự kiện này mở đầu quá 
trình đô thị hóa và sự ra đời của đô 
thị Tống Bình - Đại La.

 Năm Kỷ Mão 679, đặt An 
Nam đô hộ phủ. An Nam đô hộ phủ 
bao gồm 12 châu, 59 huyện. Trụ 
sở của An Nam đô hộ phủ đóng ở 
Tống Bình. Từ đây cho đến đầu thế 
kỷ X, Tống Bình (Hà Nội) trở thành 
đại bản doanh của chính quyền đô 
hộ trên một phạm vi rộng lớn.

 Năm Đinh Mão 907, Khúc 
Thừa Dụ mất, Khúc Hạo (con Khúc 
Thừa Dụ) lên thay giữ chức Tiết độ 
sứ. Là nhà cải cách và tổ chức quản 
lý giỏi, Khúc Hạo đã chia đặt lại 
các lộ, phủ, châu, giáp và xã ở các 
xứ.

 Năm Tân Mão 931, khởi 
nghĩa của nghĩa quân Dương Đình 
Nghệ thắng lợi, lật đổ chính quyền 
đô hộ Nam Hán, tiếp tục sự nghiệp 
họ Khúc, làm chủ đất nước. Dương 

Đình Nghệ xưng làm Tiết độ sứ.

 Năm Đinh Mão 967, nghĩa 
quân của Đinh Bộ Lĩnh đánh đâu 
thắng đấy, loạn 12 sứ quân cũng 
được Đinh Bộ Lĩnh dẹp xong. Đinh 
Bộ Lĩnh lên ngôi vua tự xưng là 
hoàng đế (thường gọi là Đinh Tiên 
Hoàng), lấy niên hiệu là Thái Bình, 
đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, đóng đô 
ở Hoa Lư (Ninh Bình), xây dựng 
triều chính, mở đầu triều Đinh.

 Năm Ất Mão 1075, Vua Lý 
Nhân Tông cho mở khoa thi Tam 
trường để chọn người tài làm quan. 
Đây là khoa thi đầu tiên ở nước ta, 
chọn được hơn mười người. Người 
đỗ thủ khoa là Lê Văn Thịnh. Đây 
chính là vị tiến sĩ đầu tiên ở nước 
ta.

Năm Quý Mão 1483, Lê Thánh 
Tông cho biên soạn và ban hành 
Bộ Luật Hồng Đức, gồm 722 điều, 
được gọi là “Quốc triều hình luật”.

 Năm Tân Mão 1771, anh 
em Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa 
với khẩu hiệu chiến lược: "Lật đổ 
quyền thần Trương Phúc Loan, phò 
Hoàng tôn Nguyễn Phúc Dương". 
Quân Tây Sơn thường lấy của 
những nhà giàu rồi phân phát cho 
dân nghèo, do đó nhân dân các nơi 
theo về nghĩa quân rất đông.

Xuân Quý Mão 2023 đã về, chúng ta cùng nhau ôn lại những ký ức hào hùng
của cha ông ta qua những năm Mão với những sự kiện lịch sử không thể nào quên.
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 Năm Tân Mão 1831, vua 
Minh Mạng bắt đầu thi hành chính 
sách Trung ương tập quyền, cải tổ 
nền hành chánh do vua Gia Long 
đặt ra trước đây, bỏ chức tổng trấn, 
đổi trấn làm tỉnh, đặt chức tổng 
đốc, tuần vũ, bố chính sứ, án sát 
sứ và lãnh binh để cai trị các tỉnh, 
đồng thời đặt tất cả các tỉnh trực 
thuộc chính quyền Trung ương

 Năm Đinh Mão 1927, tác 
phẩm “Đường Kách mệnh” của 
Nguyễn Ái Quốc được xuất bản. 
Tác phẩm đã đề cập đến một loạt 
những vấn đề cơ bản về lý luận của 
cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng 
của học thuyết Mác-Lênin. Cùng 
với Bản án chế độ thực dân Pháp, 
Đường Kách mệnh là văn kiện có 
tính chất cương lĩnh của phong trào 
công nhân và phong trào yêu nước 
Việt Nam những năm 1920, vạch 
ra những hình thức và phương pháp 
tổ chức lực lượng cách mạng góp 
phần quan trọng vào việc chuẩn bị 
thành lập một chính đảng vô sản ở 

Việt Nam.

 Năm Kỷ Mão 1939, Đảng 
Cộng sản Đông Dương ra “Tuyên 
ngôn về tình hình chung và đường 
lối cách mạng”. Bản Tuyên ngôn 
kêu gọi toàn dân hãy thống nhất 
hành động, tham gia Mặt trận Dân 
chủ Đông Dương. Cũng trong 
năm này, Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Cộng sản Đông 
Dương diễn ra dưới sự chủ tọa của 
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Hội 
nghị đã giải quyết vấn đề chuyển 
hướng đường lối và phương pháp 
cách mạng trong tình hình mới.

 Năm Tân Mão 1951, diễn 
ra Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần 
thứ II của Đảng Cộng sản Đông 
Dương. Đại hội đã vạch rõ những 
nhiệm vụ trước mắt của Đảng nhằm 
đưa kháng chiến đến thắng lợi. 
Cũng trong năm này, Mặt trận Việt 
Minh và Hội Liên hiệp quốc dân 
Việt Nam hợp nhất thành Mặt trận 
Liên Việt. Mặt trận Liên Việt bao 

gồm tất cả các đoàn thể, tôn giáo, 
đảng phái, các cá nhân yêu nước 
nhằm kết chặt khối đại đoàn kết 
toàn dân để kháng chiến kiến quốc.

 Năm Quý Mão 1963, Chiến 
thắng Ấp Bắc, đánh bại chiến thuật 
“trực thăng vận” và “thiết xa vận” 
của Mỹ - Ngụy. Chiến thắng Ấp 
Bắc đã nêu cao tinh thần chiến đấu 
vô cùng anh dũng của đồng bào và 
chiến sĩ miền Nam, mở ra khả năng 
đánh bại chiến lược “Chiến tranh 
đặc biệt” của Mỹ - Ngụy.

 Năm Ất Mão 1975, Cuộc 
Tổng tiến công và nổi dậy mùa 
Xuân 1975 toàn thắng. Miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, đất nước 
thống nhất và đưa cả nước tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, mở ra kỷ nguyên 
mới - kỷ nguyên Độc lập, Tự do và 
Chủ nghĩa xã hội.

 Năm Đinh Mão 1987, diễn 
ra Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khoá VI) 
đã giải quyết những vấn đề cấp 
bách về phân phối lưu thông; Hội 
nghị lần thứ 3 và 4 Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khoá VI). Cũng 
trong năm này, diễn ra Kỳ họp thứ 
1 và 2 Quốc hội khóa VIII.Năm 
Kỷ Mão 1999, diễn ra Hội nghị lần 
thứ 6 (lần 2), lần thứ 7 và 8 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khoá 
VIII). Cũng trong năm này, diễn ra 
Kỳ họp thứ 5 và 6 Quốc hội khóa 
X.

 Năm Tân Mão 2011, diễn ra 
Đại hội lần thứ XI của Đảng; Kỷ 
niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi 
tìm đường cứu nước; 80 năm Ngày 
thành lập Đoàn Thanh niên Cộng 
sản Hồ Chí Minh; 65 năm Tổng 
tuyển cử Quốc hội…

PHẠM THU (Biên soạn)
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Cuộc sống đời thường nhiều 
bận rộn, nhưng nghệ nhân 
Trần Yên Bình luôn đau 
đáu với phong trào văn 

nghệ cơ sở. Ông sẵn sàng gác lại 
việc nhà để dong xe máy đến sinh 
hoạt cùng các thành viên ở một câu 
lạc bộ văn nghệ nào đó của tỉnh. 
Nhiều bạn bè khuyên: Gần “thất 
thập” rồi, đi lại như thế sẽ ảnh hưởng 
đến sức khỏe. Ông nói vui: Điều 
tôi lo lắng là “sức khỏe” của CLB 
đi xuống. Lời ca, tiếng đàn và điệu 
múa truyền thống của đồng bào các 
dân tộc sẽ dần bị mai một. 

Trong làng CLB văn nghệ ở tỉnh 
Thái Nguyên, ông thuộc thế hệ 
người có công gây dựng, khôi phục, 
phát triển thành một phong trào ca, 
vũ mạnh như bây giờ. Vâng! Tôi 
chắc chắn tại thời điểm đầu năm 
2023 này, khiêm tốn cũng có hơn 
1.000 CLB đang hoạt động, hoặc 
chỉ hoạt động vào các dịp “nhà có 
việc”. Nhiều xóm, tổ dân phố có vài 
ba CLB văn nghệ là chuyện bình 
thường. Điều đó minh chứng cho đời 
sống vật chất, tinh thần của người 
dân được cải thiện, nâng cao; đồng 
thời, minh chứng cho phong trào 
văn nghệ quần chúng luôn sôi động, 
cuốn hút đông đảo các tầng lớp nhân 
dân tham gia. 

Nhưng đến bây giờ các bậc cao 
lão trong làng văn nghệ quần chúng 

còn nhắc nhớ, kể lại cho lớp trẻ câu 
chuyện về ông Trần Yên Bình, một 
cán bộ của ngành Văn hóa đã không 
quản thời gian, công sức, thậm chí 
mang tiền của vợ đi xây dựng phong 
trào… Ngược thời gian về hơn 20 
năm trước, một số dòng nhạc hiện 
đại du nhập từ nước ngoài vào Việt 
Nam, trở thành mốt trong giới trẻ, 
vùng đất Thái Nguyên không ngoại 
lệ. Các nghệ nhân cao niên thở dài 
nói lời đắng như ăn phải lá xoan: Tụi 
trẻ bây giờ thích nhạc xập xình, nhảy 
hip hop, không thích hát lời dân tộc 
mình. 

Trong bối cảnh câu ca, điệu vũ 
của đồng bào các dân tộc bị mai 
một, thì Nhà Văn hóa tỉnh (nay là 
Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật 
tỉnh) đã mời Nghệ sĩ Nhân Dân Lê 
Khình trực tiếp tập huấn, truyền đạt 
một số những kỹ năng cơ bản về hát 
Then, đàn Tính, múa Tắc xình cho 
đội ngũ cán bộ phong trào của Trung 
tâm, trong đó có ông Trần Yên 
Bình… Bấy giờ năm 2005, chuẩn 
bị cho Liên hoan hát Then toàn 
quốc được tổ chức lần đầu tại Thái 
Nguyên, nhưng ngặt nỗi đơn vị chủ 
nhà đăng cai lại không có phong trào 
mạnh. Và ông được Giám đốc Nhà 
văn hóa, ông Mông Đông Vũ lựa 
chọn, giao nhiệm vụ về các bản làng 
vùng cao, miền núi để tìm nghệ nhân 
hát Then, đàn Tính, vận động làm 

Nghệ nhân Trần Yên Bình.

Ông là người sáng lập 6 câu lạc bộ (CLB) văn nghệ của 
tỉnh. Bao gồm: 1 CLB hát Then đàn Tính; 3 CLB Tắc xình; 
1 CLB Ca cải lương và 1 CLB Nghệ sĩ kịch nói Thái Nguyên. 
Ông trực tiếp tổ chức 5 lớp hát Then, đàn Tính, với gần 70 
học trò ở các huyện Định Hóa, Đại Từ, Võ Nhai tham dự. 
Gắn bó với các câu lạc bộ, đắm đuối với nốt nhạc, câu ca, 
điệu vũ mang hồn cốt núi rừng như máu thịt, nên nhiều 
người gọi ông Trần Yên Bình, tổ 1A, phường Tân Lập (TP. 
Thái Nguyên) là nghệ nhân của đời thường.
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Nghệ nhân
Trần Yên Bình 
(thứ 2 từ trái 
sang) cùng các 
thành viên CLB 
hát Then, đàn 
Tính tỉnh
Thái Nguyên.

đại diện cho làng Then Thái Nguyên 
tham gia Liên hoan. 

Ông kể: Hầu hết người biết hát 
Then đều nhiệt tình, hăng hái, nhưng 
đã già. Nhiều cụ ngồi bên bếp lửa 
cầm cây đàn Tính, tay múa trên 
phím đàn, miệng hát bằng lời rừng, 
lời núi làm người trong bản phấn 
chấn đến chia vui. Tiếc là nhiều 
cụ được ví như một pho sách sống 
nhưng tuổi cao, sức yếu, không thể 
tham gia những chương trình liên 
hoan nghệ thuật cấp tỉnh. Như ở 
huyện Định Hóa, khi tôi đến thăm 
nghệ nhân Luyến Lá, xã Phúc Chu, 
đã  gần 90 tuổi; cụ Tuất Định, xã 
Phú Tiến, gần 80 tuổi... Thời gian 
như “bóng câu qua cửa”, nhiều nghệ 
nhân lặng lẽ mang câu ca, điệu vũ 
về với tổ tiên. Còn lại với dân bản là 
cây từng cây nhạc cụ treo trên tường 
nhà, phủ mờ bụi thời gian.

Nhiều đêm ông không ngủ, trăn 
trở nghĩ suy là phải làm như thế nào 
đó để các điệu dân ca, dân vũ của 
đồng bào các dân tộc hồi sinh, phát 
triển rộng khắp trong nhân dân. Ông 
“bạo gan” mang điều trăn trở của 

mình báo cáo lại với Ban Giám đốc 
Nhà Văn hoá tỉnh; đồng thời, trình 
bày phương án thành lập điểm CLB 
hát Then tỉnh và CLB Tắc xình ở 
một số xóm, bản có nhiều đồng bào 
người dân tộc Sán Chay sinh sống. 
Ông nhấn mạnh với Ban Giám đốc: 
CLB sẽ là đất sống cho những điệu 
ca, vũ truyền thống của đồng bào 
các dân tộc thiểu số. CLB là môi 
trường tốt nhất tập hợp các nghệ 
nhân, đồng thời là nơi chốn cho lớp 
trẻ đến sinh hoạt, tiếp nhận nét đẹp 
văn hóa truyền thống của dân tộc 
mình. Nghe xong, Giám đốc Mông 
Đông Vũ đập tay xuống bàn tán 
thưởng, cùng lời hứa “ủng hộ hết 
mình”.

Ông bắt đầu cho hành trình dài 
đầy kham khổ, với quyết tâm “chinh 
phục” những đỉnh cao mang tên 
nghệ nhân trong dân gian. Trong 9 
năm (từ 2005 đến 2013), ông vận 
động được hàng chục nghệ nhân gạo 
cội tham gia các CLB văn hóa, văn 
nghệ. Ông còn nhớ như in hình ảnh 
người nghệ nhân già ngồi hong tay 
bên bếp lửa sàn, hỏi: CLB là cái gì? 

Có giống như một công ty khắc làm, 
khắc ăn không? Người nghệ nhân 
già thở dài, nói: Như thế là khó rồi, 
mình chỉ biết thực hành các điệu ca, 
vũ phục vụ bà con thôi.

Ông không nhớ mình giải đáp ý 
nghĩa của cụm từ CLB bao nhiêu 
lần, nhưng mừng là các nghệ nhân 
nghe hiểu đều phấn chấn đăng ký 
tham gia sinh hoạt CLB. Bấy giờ, 
giao thông khó khăn, việc đi lại cực 
nhọc, song chưa bao giờ ông nản 
lòng. Thấy chồng tâm huyết với việc 
đi xây dựng CLB, bà Nguyễn Thị 
Thanh, vợ ông thường thức dậy sớm 
hơn để làm cơm nắm, muối vừng 
cho chồng mang ăn đường. 

Ông giấu nhẹm những gian khổ, 
cực nhọc vào tận sâu đáy lòng, để 
từng ngày gom lại những nghệ nhân 
gạo cội vào CLB, hướng dẫn, định 
hướng hoạt động cho CLB. Để cùng 
thời gian, từ giọt lửa lòng ấy bùng 
cháy lên thành một phong trào lớn, 
mà các thế hệ nghệ nhân là đội ngũ 
của những người giữ lửa, truyền lửa 
cho mãi mãi về sau.

PHẠM NGỌC CHUẨN
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T
rước khi tới Lữ đoàn,
Đại tá Phạm Văn Mai,
Phó Ban Tuyên huấn
Cục Chính trị Quân khu
1 giới thiệu: Năm 2021

Lữ đoàn Pháo binh 382 được Quân
khu giao tham gia Hội thi “Doanh
trại chính quy, xanh, sạch đẹp”
khối các đơn vị thuộc binh chủng
kỹ thuật trong toàn quân và đã đạt
giải xuất sắc. Bước qua cổng vào
Lữ đoàn, chúng tôi vẫn không khỏi
bất ngờ trước khung cảnh mang
dáng dấp một khu đô thị sinh thái
với con đường tranh nghệ thuật, các

ngôi nhà khang trang hiện đại nép
mình bên khuôn viên rực rỡ sắc
hoa. Con đường tranh này thực sự
là một công trình nghệ thuật độc
đáo, hoành tráng trải dài. Bên phải
từ cổng vào là các hình ảnh ghi lại
những sự kiện lịch sử lớn của đất
nước. Bên trái là hình ảnh hoạt
động của Lữ đoàn trong chiến đấu,
sẵn sàng chiến đấu…

Không gian khuôn viên không
chỉ cho chúng tôi cảm giác được
chiêm ngưỡng sự khéo léo của
những bàn tay các nghệ nhân sinh
vật cảnh tài hoa, mà còn là cả sự

tinh tế, khéo léo của các nghệ nhân
điêu khắc trên nhiều công trình
kiến trúc thu nhỏ mô phỏng Lăng
Bác Hồ, Chùa Một Cột, Khuê Văn
Các, Cột cờ Lũng Cú và nhiều tiểu
cảnh hoạt động văn hóa dân gian…
Tất cả đều do cán bộ chiến sĩ trong
đơn vị kì công tạo tác. Thiết kế quy
hoạch kiến trúc từ trung tâm chỉ
huy của Lữ đoàn đến các tiểu đoàn
được tiến hành khoa học với từng
phân khu chức năng kết nối liên
hoàn với hệ thống đường giao
thông, hội trường, sân thi đấu thể
thao, phòng đọc Hồ Chí Minh, nhà
ở… của cán bộ chiến sĩ, cách đó
không xa là vườn rau, ao cá,
chuồng trại tăng gia chăn nuôi.

Các khối nhà lớn bao quanh thao
trường huấn luyện là khu vực để
các loại vũ khí, khí tài quân sự. Khi
chúng tôi đến, các kíp cán bộ chiến
sĩ đang miệt mài luyện tập. Tiếng

Xuân về 
ở Lữ đoàn Pháo binh 382

Trước thềm năm mới, chúng tôi có dịp tới thăm Lữ
đoàn Pháo binh 382, đơn vị được giao quản lý sử
dụng các loại trang thiết bị vũ khí hiện đại trực
thuộc quân khu 1, hiện đứng chân tại xóm Đức
Cường, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên.

Phòng Hồ Chí Minh có rất nhiều sách báo
để cán bộ, chiến sĩ tìm đọc.
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xe máy, tiếng khẩu lệnh và các loại vũ khí, trang thiết
bị hoạt động từ thao tác nhanh nhẹn, khẩn trương của
từng kíp pháo thủ tạo nên bầu không khí sôi động như
cuộc diễn tập thực binh hiệp đồng tác chiến.

Để không bị động bất ngờ trong bất kì tình huống
nào, ngoài sử dụng thành thạo mọi trang thiết bị vũ khí
hiện đại, những người lính còn phải biết làm chủ chính
mình, vượt lên mọi khó khăn và tự tin giành chiến
thắng. Nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn
luôn tạo dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng,
tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân
dân, luôn có ý chí quyết tâm cao, đồng tâm hiệp lực,
đoàn kết trên dưới một lòng sẵn sàng nhận và hoàn
thành mọi nhiệm vụ. Công tác kỹ thuật có nhiều tiến
bộ vượt bậc, thường xuyên đảm bảo tốt hệ số kỹ thuật
cho cơ động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Phong
trào phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật đã tạo ra nhiều
sáng kiến có giá trị sử dụng trong toàn quân như giá
bắn sa bàn, thiết bị laze kiểm tra đường ngắm và bắn
súng bộ binh ban đêm, máy cân chỉnh vòi phun động
cơ điezen.

Hàng năm, Lữ đoàn đã tự sản xuất và gia công hàng
trăm mặt hàng với hàng nghìn chi tiết để phục vụ sửa
chữa nâng cao hệ số xe pháo, khí tài và đồng bộ vũ
khí, trang bị kỹ thuật. Đặc biệt năm 2015, Lữ đoàn đã
tiếp nhận và đưa vào huấn luyện, bắn đối chứng đề tài
pháo 105 mm tích hợp trên xe Uran 375Đ đạt kết quả
xuất sắc được Bô Tổng tham mưu khen thưởng. Năm
2017, Lữ đoàn tham gia diễn tập chiến đấu hợp đồng
quân binh chủng DT - 17 và hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn
Phú Trọng biểu dương khen ngợi, Bộ Quốc phòng tặng
Bằng khen.

Năm hết Tết đến, cùng với việc chăm lo đời sống
vật chất tinh thần tại vị trí trực sẵn sàng chiến đấu cho
bộ đội, Lữ đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động tăng
cường mối quan hệ gắn bó “quân với dân một ý chí”.
Lữ đoàn tiếp tục chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính

quyền, đoàn thể địa phương lo Tết cho nhân dân để
thực hiện mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”. Duy
trì ngày hội “bánh chưng xanh cho em” và tặng quà
học sinh giỏi các trường phổ thông trên địa bàn.

Với các cán bộ chiến sĩ, Tết đến mang theo lời hò
hẹn và nhiều hơn nỗi nhớ nơi quê nhà. Hạ sĩ Triệu
Chắn Chu, sinh năm 2001, nhập ngũ tháng 2-2022,
dân tộc Dao, quê tại xã Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc, tỉnh
Lạng Sơn, hiện công tác tại Tiểu đoàn 2 bày tỏ: Lần
đầu tiên đón Tết xa nhà, những chiến sĩ mới như chúng
tôi rất hồi hộp, thường trò chuyện với các anh đã nhiều
lần đón Tết trong quân đội, bởi không biết Tết ở đơn
vị sẽ như thế nào, có được đón Giao thừa không, có đủ
kẹo bánh và bánh chưng với các món ăn như ở nhà
không? Các hoạt động vui chơi đón Xuân sẽ như thế
nào? Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất nhớ nhà, nhớ
bạn bè. Tuy nhiên, trách nhiệm của người lính là cầm
súng bảo vệ Tổ quốc, chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm
của mình nê yên tâm ở lại đơn vị đón Tết và làm
nhiệm vụ cùng đồng đội…”.

Đại tá Đỗ Khắc Long, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ
đoàn Pháo binh 382 cho biết: Hơn 40 năm qua, các thế
hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đã vượt qua nhiều khó
khăn thử thách, nỗ lực, bền bỉ phấn đấu lập nên nhiều
thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện cũng như
trong chiến đấu, xây dựng nên truyền thống “Tự lực, tự
cường, chủ động, sáng tạo, đoàn kết quyết thắng”.
Toàn thể cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn mãi mãi tin tưởng và
đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta
đã lựa chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn
liền với chủ nghĩa xã hội. Tuyệt đối trung thành với
Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Thường xuyên nêu
cao tinh thần cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn của
các thế lực thù địch. Hiểu rõ đối tượng, đối tác, bảo
đảm người, vũ khí trang bị luôn sẵn sàng, hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, kể cả khi kẻ
địch sử dụng vũ khí công nghệ cao…

PHAN THÁI

Tết này tất cả cán bộ,
chiến sĩ vẫn thường
trực làm nhiệm vụ bảo
vệ Tổ quốc.

Hằng năm, Lữ đoàn đều thực hiện chương trình
bánh chưng xanh cho em.
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T
ết quê thường đơn giản
mộc mạc chứ không
cầu kỳ, hoa lá như Tết
trên phố. Người ta
thường nói dân quê

“chém to, kho mặn", câu nói thể
hiện sự vụng về trong nấu ăn của
người dân quê. Nhưng, nói đi cũng
phải nói lại mọi sự là bởi tại “cái
khó bó cái khôn” bởi lẽ ở quê cuộc
sống thường thiếu thốn, “được tý
muối, thiếu tý mắm” chính vì lẽ đó
mà người thôn quê thường hay xuề
xòa, bỏ qua những công đoạn cầu
kỳ không cần thiết khi nấu ăn. Ví
như khi chế biến thức ăn, cái ngon
của các món đó chính là các thứ gia
vị, có gia vị thì nấu mới ngon. Có
món chế biến cần đến 3 - 4 thứ gia
vị khác nhau. Ở phố, muốn có gia
vị nào chạy ù ra chợ là có thể mua
được ngay, còn ở quê thì “đào” đâu
ra. Có khi muốn nấu món giả cầy,
chạy khắp xóm không xin đâu được
tý mẻ, vậy là đành bỏ qua. Lâu dần,
họ quen với những thiếu thốn đó và
bỏ qua những gì có thể, miễn được
no cái bụng là tốt rồi. Khi bày cỗ
cũng vậy, người nhà quê chỉ chú ý
đến số lượng các món ăn được bày
trên mâm hơn là chú ý đến sắp xếp
trang trí như ở thành phố. Nên
nhiều người ở quê lên phố ăn cỗ,
nhìn những đĩa thịt, đĩa rau được
thái mỏng dính bày trên đĩa hoa,
trang trí rất đẹp, khi về họ thường
kể với nhau “đĩa thịt đó nếu ở nhà
chỉ lùa một đũa là hết”. Nói thế có
nghĩa là dân quê ngày Tết thường
chú trọng đến các đồ ăn, thức uống
nhiều hơn vấn đề hình thức, màu
mè, vẽ vời kiểu "hoa hòe, hoa sói"
nên mua sắm ngày Tết dân quê

thích mọi thứ phải nhiều, cỗ bàn
bày ra phải đầy. Còn ngược lại,
người thành thị thích màu mè, gọn
nhẹ, tươm tất và nhìn cái gì cũng
phải đẹp, phải bắt mắt. Đó cũng là
bản tính của người dân mỗi nơi,
chính sự khác nhau đó nó tạo nên
nét riêng biệt, đặc sắc của văn hóa
vùng miền, đều rất đáng trân trọng.
Dân quê xưa, Tết đến nhà nhà thịt
lợn. Nhà càng giàu thịt lợn càng to,
ăn Tết càng lớn. Bánh chưng gói
vài chục chiếc treo lủng liểng trong
buồng là chuyện thường gặp. Bởi
bà con thường quan niệm: No hôm
giỗ cha, giàu ba ngày Tết”, nấu có
thể không ngon nhưng tất cả phải
đủ đầy.

Còn việc trang trí nhà cửa ngày
Tết cũng không quá cầu kỳ. Tôi
nhớ khi còn bé, nhà tôi cũng là nhà
khá giả trong làng, Tết đến, mẹ tôi
thường quét dọn nhà cửa, lau chùi
bàn thờ tổ tiên sạch sẽ ngay từ Tết
ông Công, ông Táo (23 tháng

Chạp). Phiên chợ Tết, tôi theo mẹ
đi chợ sắm Tết, ngoài các mặt hàng
thiết yếu, năm nào mẹ tôi cũng
mua đôi câu đối cùng mấy bức
tranh về treo. Anh em tôi được mẹ
giao nhiệm vụ dán câu đối hai bên

Tết
quê
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bàn thờ và treo những bức tranh lên
tường vào những vị trí trang trọng
và bắt mắt trong nhà. Chúng tôi ríu
rít treo tranh và vui sướng ngắm
nhìn căn nhà với những bức tranh
mới tinh còn thơm mùi giấy, mùi

mực mà lòng thêm háo hức... Nhờ
chúng mà gian nhà của chúng tôi
trở nên sáng sủa, sinh động và đẹp
lên rất nhiều. Còn hoa Tết ngày ấy
cũng chỉ là dăm cành hoa giấy mẹ
mua về bày trong lọ đặt trên bàn
thờ gia tiên. Chiều Ba mươi Tết,
chúng tôi ra vườn chọn một cành
đào sai hoa và nhiều nụ nhất chặt
đem về bày trên bàn thờ, chỉ mộc
mạc giản dị như vậy mà đã thấy
Tết thật ấm cúng và xốn xang.

Chuyện chọn người xông nhà
ngày Tết ở quê cũng khá cầu kỳ,
người được chọn xông nhà năm
mới thường là những người giỏi
giang, được dân làng quý trọng, có
lý lịch trong sáng, nhanh nhẹn,
hoạt bát, nói năng lưu loát và có
tuổi hợp với gia chủ. Người xông
nhà đầu năm mới thường đến xông
nhà ngay sau Giao thừa hoặc sáng
sớm ngày mồng Một Tết, đảm bảo
làm sao người được mời xông nhà
phải là người đầu tiên. Gia chủ và
khách thường dành những lời chúc
mừng tốt đẹp cho nhau như: Năm
mới kính chúc gia đình an khang,
mạnh khỏe, làm ăn phát tài, phát
lộc gấp năm, gấp mười năm ngoái.
Sau đó thực hiện việc mừng tuổi
cho nhau, tiếp theo, gia chủ bày cỗ
mời khách ăn lấy may đầu năm
mới. Tục lệ này ở làng quê hiện
vẫn còn lưu giữ.

Buổi sáng mồng Một, mọi nhà
thường làm cỗ cúng tổ tiên nhân
dịp đầu năm mới, sau đó cùng nhau
đi chúc Tết họ hàng, làng xóm lần
lượt từ đầu làng đến cuối làng,

không phân biệt giàu nghèo…
Những ngày Tết cứ diễn ra như thế,
rất rộn ràng, ngập tràn tình nghĩa
xóm làng. Trẻ con cũng được ông
bà, bố mẹ dạy sẵn những câu chúc
mừng năm mới đối với những
người lớn như: Năm mới cháu kính
chúc ông bà, cùng gia đình (cô, dì,
chú, bác) luôn mạnh khỏe! Làm ăn
gặp nhiều may mắn!... Khi theo
người lớn đi chúc Tết, những đứa
trẻ cứ đọc những câu chúc đã được
dạy ấy, tuy nhiên cũng nhiều khi
chúng bị nhầm lẫn, gây tiếng cười
tự nhiên cho mọi người.

Ngày nay đời sống kinh tế, xã
hội và văn hóa có những thay đổi
nên nhiều phong tục tập quán xưa
không còn phù hợp nên dần được
thay thế… Các món ăn Tây, Tàu,
Âu, Á cũng được du nhập và xuất
hiện nhiều trong các mâm cỗ ngày
Tết ở thôn quê. Người dân quê
cũng chú trọng nhiều hơn tới hình
thức trong mỗi bữa ăn của mình. Vì
vậy, cỗ Tết ở quê chẳng những
luôn đầy đặn mà cũng rất sinh
động, hài hòa, bắt mắt, ít còn cảnh
“chém to kho mặn” như xưa. Hoa
và cây cảnh giờ cũng trở thành nhu
cầu không thể thiếu của mỗi gia
đình ở quê trong những ngày Tết.
Nhiều gia đình ở quê kinh tế khá đã
dám bỏ ra vài triệu thậm chí cả
chục triệu đồng để mua cây cảnh
chơi Tết, khiến nhiều nhà trên phố
phải trầm trồ. Đó cũng là những nét
mới của Tết quê ngày nay.

BùI NHậT LAI
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C
hợ Tết, có một điều gì đó khác hẳn
những buổi chợ ngày thường, người ta
cảm nhận được nhiều hơn là miêu tả
bằng lời. Nói đến chợ Tết, hẳn nhiều
người nghĩ ngay đến Nhà văn Vũ Bằng.

Ông đã ghi lại trong tâm thức khi hồi tưởng về những
ngày đi chợ Tết thế này: “Nhìn vào cái gì mình cũng
thấy đẹp, trông người nào mình cũng thấy tươi, thấy
cái gì mình cũng muốn mua... muốn về nhưng lại cứ
muốn đi, đi để xem thiên hạ mua bán, đi để xem bao
nhiêu cái ngon, cái đẹp của quê hương, đi để xem...
chợ Tết”.

Còn nhà thơ Đoàn Văn Cừ trong tác phẩm chợ Tết
nổi tiếng đã có những câu thơ không thể hay hơn:
Con trâu đứng vờ rim hai mắt ngủ/Để lắng nghe
người khách nói bô bô/Anh hàng tranh kĩu kịt quẩy
đôi bồ/Tìm đến chỗ đông người ngồi giở bán/Một
thầy khoá gò lưng trên cánh phản/Tay mài nghiên hí
hoáy viết thơ xuân/Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu
cằm/Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ/Bà cụ lão
bán hàng bên miếu cổ/Nước thời gian gội tóc trắng
phau phau…

Tết xưa hay chợ Tết nay thì đến chợ là để “no”
con mắt với màu sắc phong phú của những sản vật
khắp mọi miền. Từ màu trắng của các loại gạo nếp,
gạo tẻ, đến màu xanh của lá dong, rau xanh, rồi quả
gấc chín đỏ, quả cam chín hồng, những quả bưởi
vàng mơ, thúng đậu đỗ vàng ươm bên phên đường
mía, mật mía nâu sóng sánh... Chợ Tết xưa, phía góc
chợ thể nào cũng có một ông đồ già đang ngồi “cho
chữ” khách lại qua bên cạnh là ngời ngời giấy đỏ
mực tàu.

Đến chợ, khứu giác sẽ được đánh thức bởi rất
nhiều mùi thơm không gọi thành tên bởi đó là mùi
tổng hợp của các loại rau thơm, củ, quả, mùi hồ vải,
áo mới, mùi của hương trầm, của lá dong của ngô

khoai sắn..., mùi của các loại bánh và đặc biệt là
hương của cây mùi già... Người ta gọi chung là mùi
của Tết, thứ mùi đặc trưng cứ thế quyện trong khói
hương trầm bay vòng quanh chợ Tết giữa giăng
giăng mưa phùn hòa lẫn giọng nói, câu cười, đó cũng
là thứ mùi có thể làm cay mắt bất cứ ai mỗi khi xa
nhà vô tình chạm vào miền ký ức đầy ắp hương
thơm. Trong những lần theo mẹ ra chợ Tết ở TP.
Thái Nguyên những ngày còn bé, tôi nhớ nhất là mùi
hương Đồng Mỗ. Hương Đồng Mỗ nổi tiếng khắp
các chợ Thái Nguyên. Năm nào cũng thế, cứ mỗi độ
Tết đến, các dãy hàng hương Đồng Mỗ đã chạy dài
một góc chợ trung tâm thành phố, trong tiết trời se
lạnh của những ngày áp Tết, nén hương đen thắp lên
giữa chợ làm không khí Xuân thêm nồng ấm…

Một phần không thể thiếu của Tết là chợ hoa. Từ
lâu hoa đã trở thành một trong những nét đặc trưng
của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Trong tiềm thức
mỗi người, đón Xuân mới không chỉ là bánh chưng
xanh câu đối đỏ mà có cả những cành đào nụ e ấp,
hay cây quất trĩu quả hoặc những lọ hoa rực sắc màu.

chợ 

Với tuổi thơ của tôi, Tết luôn là nỗi háo hức
mong chờ. Bởi chỉ những ngày Tết bố mẹ mới
được nghỉ ngơi để làm bánh trái, nấu cỗ dâng
cúng tổ tiên và dĩ nhiên chúng tôi sẽ được ăn
những món ngon mà ngày thường không bao
giờ có. Tết chúng tôi sẽ được xúng xính trong

những bộ quần áo mới, đi đôi dép mới. Tết cũng
là lúc tôi được cầm làn theo mẹ ra chợ để ngắm
nhìn là chính hàng hóa bày la liệt, người người

đi lại đông vui, rộn ràng.
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Thường ở các thành phố lớn chợ
hoa bắt đầu từ sau Tết ông Công
ông Táo cho đến gần Giao thừa.
Ngày trước chợ hoa không có
nhiều loại hoa nhập khẩu như bây
giờ. Nhiều nhất ở chợ là các loại
hoa truyền thống như đào, quất,
cúc, lay ơn, thược dược, violet,
đồng tiền, hải đường... Ngoài hoa
tươi, người ta có thể tìm thấy ở
đây những lẵng hoa lụa đủ loại, đủ
màu xen giữa những gian hàng
bày bán nhiều loại hoa quả độc
đáo như bưởi hồ lô, phật thủ...
cùng các đồ trang trí nhà, phong
bao lì xì lấy may đầu năm mới.
Ngày trước cắm hoa Tết không
cầu kỳ, hầu như nhà nào cũng chỉ
cắm một bình nhưng gồm nhiều
loại hoa. Chủ đạo là 
violet, thêm vài bông lay ơn,

thược dược và cúc, đặc biệt trong
bình hoa đó không thể thiếu hoa
đồng tiền, bởi ai cũng tâm niệm
hoa đồng tiền sẽ đem tiền bạc đến
cả năm cho gia chủ.

Cuộc sống hiện đại khiến thói
quen sắm Tết của nhiều người có
phần khác đi. Khác bởi sự hiện đại
và mới mẻ về cả cơ sở vật chất lẫn
số lượng, chủng loại hàng hóa.
Chị em không còn phải tất bật để

đi chợ như các bà, các mẹ ngày
trước, mà cứ thong thả, ngày nào
cũng có thể qua chợ, vào siêu thị
mua đủ những thứ mình cần. Nếu
không muốn xếp hàng chờ đợi
tính tiền ở siêu thị, chị em ngồi ở
cơ quan có thể “order” từ giỏ quà
để biếu ông bà, cha mẹ hai bên
nội ngoại đến cây đào Nhật Tân
hay cành mai từ tận miền Nam, rồi
hoa quả đặc sản từ các tỉnh, thành
và cả bánh kẹo, rượu bia ngoại
nhập... với nguồn gốc bảo đảm.

Dù thói quen sắm Tết của nhiều
người đã có phần khác xưa, nhưng
có đi chợ Tết cầm một món đồ,
nâng lên đặt xuống, hít hà khám
phá, mới cảm nhận Tết đã đến thật
gần với đất trời, với lòng người.
Có đi chợ hoa mới ngỡ như mình
đang lạc vào xứ sở của sắc màu,
của sức sống, của hoa cỏ mùa
Xuân. Những chậu quất sum sê
trĩu quả, từng cánh hồng e ấp, cây
đào nghiêng nghiêng những cánh
tay gầy trong sương sớm, cành
mai mướt nụ xanh chờ ngày khoe
sắc hay chậu lan kiêu sa lặng lẽ
đợi xuân về mới thấy lòng rạo rực
bâng khuâng. Thế nên người ta đi
chợ hoa không chỉ để chọn một
cành đào, chậu mai mà còn tìm
những phút giây thư thái trong tâm
hồn, hy vọng về một mùa Xuân
đầm ấp, hạnh phúc và cùng nhau
chào đón năm mới an khang, thịnh
vượng

Ngọc KHÁNH

 Tết



30 Thái Nguyên hằng tháng

tháng 1+2-2023 số 135+136 Xuân Quý Mão

Có ít nhất 30 Cây Chè Cổ 
trên đỉnh núi Bóng

Mối duyên của chúng tôi với cây chè cổ bắt đầu từ năm
2013, khi tham gia đoàn công tác của huyện Đại Từ
ngược núi, khảo sát cây chè cổ. Sau gần 10 năm, một
ngày áp Xuân Quý Mão 2023, tôi lại ngược lên đỉnh núi
Bóng tìm về đây. Đường rừng vẫn vậy, rậm rạp như bao
năm trước. Sau 4 tiếng vượt qua những con dốc dựng tức
ngực, xuyên qua các tán rừng, chúng tôi đến bên cây chè
được nhận định là có kích thước lớn nhất trên đỉnh núi
Bóng. Cây chè vẫn đây, thân to vừa vòng tay người ôm,
tán xum xuê tỏa bóng. Sang Xuân, cây chè cổ đang thả
dần những bông hoa cuối cùng và vô số hạt xuống gốc,
tạo nên một vùng nhụy rực vàng. Thử nhấm chút lá chè,
vị chát nhẹ, sau đó là ngọt hậu thấm nơi cuống họng, dù
vị nhẹ hơn nhưng vẫn mang đậm chất của vị chè trung du
bây giờ.

Ông Nguyễn Văn Thụy, xóm Lưu Quang 5, xã Minh
Tiến, người thông thạo về cây chè cổ, cho biết: Cây chè
này cao khoảng 25m, đường kính gốc 40cm. Tôi ước tính
cây chè được khoảng 300 năm tuổi. Cùng “cụ” chè này,
trên núi Bóng còn có nhiều cây chè có đường kính gốc
30-40cm, cao 20-25m, ước 200-300 tuổi và hàng chục
cây chè có tuổi đời trên 100 năm. Hiện, có ít nhất 30 cây
chè cổ trên đỉnh núi Bóng. Tôi vẫn lấy lá chè cổ về để
uống nước chè tươi và làm cao chè, dùng như một vị
thuốc Nam để chữa bệnh.

Theo ông Thụy, sự phân bố của cây chè cổ rất đáng chú
ý, hầu hết nằm bên đường mòn và tạo thành vòng tròn
bao quanh khu vực có dấu tích thành nhà Mạc. Đặc biệt,
với kinh nghiệm hơn 40 năm đi khắp các cánh rừng phía
Tây Bắc huyện Đại Từ để lấy thuốc Nam, ông Thụy quả
quyết trên các dãy núi giáp núi Bóng không có cây chè
cổ. Cây chè mọc từ hạt, không thể “bay” từ nơi khác đến
nên nhiều người cao tuổi trong xã Minh Tiến đưa ra giả

thành nhà Mạc và
cây chè cổ Minh tiến: 

Dã sử
và

giả thiết
Đứng trên đỉnh núi Bóng, xã

Minh Tiến (Đại Từ), vén cây, tìm
lại dấu tích thành nhà Mạc và

đặt tay lên gốc cây chè cổ thụ,
chúng tôi vẫn thấy lòng băn
khoăn. Sau hàng chục năm

được phát hiện, những nghiên
cứu về cây chè cổ Minh Tiến
còn quá ít, công tác bảo tồn

chưa được thực hiện đồng bộ
và nguồn gốc cây chè cổ vẫn là

một ẩn số. Liệu có mối liên hệ
nào giữa thành nhà Mạc và cây

chè cổ Minh Tiến?

Dưới gốc cây chè cổ có
rất nhiều cây chè con.

Tán lá xanh tốt
của cây chè cổ.



thiết rằng chè đã được người nhà
Mạc trồng trên núi Bóng từ cách
đây khoảng 300 năm để làm thức
uống. Thời gian trôi, vật đổi sao
dời nhưng nhiều cây chè vẫn tồn tại
thành một quần thể hàng chục cây
chè cổ như hiện nay.

Dấu tíCh thành nhà MạC
Nằm ngay gần cây chè cổ trên

núi Bóng có một địa danh được
người dân địa phương gọi là thành
nhà Mạc, nơi đây vẫn còn một
vùng trũng khác thường trên đỉnh
núi được người dân gọi là Giếng
Ngọc. Dân gian truyền lại đây
chính là giếng nước người nhà Mạc
sử dụng khi sinh sống tại đây.

Ông Dương Quốc Chính, sinh
năm 1947, nguyên Chủ tịch UBND
xã Minh Tiến, chia sẻ: Các cụ ngày
xưa truyền lại, khi một bộ phận
người nhà Mạc bỏ chạy lên đây lập
thành, nhân dân địa phương phải
tham gia vận chuyển hàng hóa, vũ
khí và đắp thành bằng đất trên núi
Bóng. Cách đây nhiều năm, một số
người đào được những đồ dùng cổ
xưa tại khu vực này như: Nồi, ấm
đất nung, bát cổ… Do thành trước
đây làm bằng đất, nên dấu tích còn
lại chỉ là vết đất hằn cao bao quanh
bãi bằng phẳng.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch cũng cho biết, ngành
Văn hóa đã từng thành lập đoàn lên
núi Bóng để khảo sát và ghi nhận
dấu tích thành nhà Mạc. Tuy nhiên,
tài liệu lịch sử lưu giữ quá ít, nhân

chứng không còn nên không đủ căn
cứ lập hồ sơ, tài liệu di tích…

Theo Đại Việt sử ký toàn thư,
đến đầu thế kỷ XVII, các vùng
như: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao
Bằng vẫn thuộc quyền quản lý của
nhiều người thân thuộc nhà Mạc
như Mạc Kính Chỉ, Mạc Kính
Cung, Mạc Kính Khoan. Trên địa
bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận dấu
tích thành nhà Mạc tại nhiều địa
phương như: huyện Đồng Hỷ, TP.
Thái Nguyên… nên dù chưa đủ
chứng lý thì những lời kể của người
dân mang tính dã sử về thành nhà
Mạc trên đỉnh núi Bóng là rất có cơ
sở.

Bàn về cây chè cổ, ông Mông
Đông Vũ, nguyên Giám đốc Trung
tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên,
người đam mê nghiên cứu chè, cho
biết: Quốc sử quán triều Nguyễn
biên soạn cuốn sử “Đại Nam Nhất
Thống Chí” ghi chép tỉ mỉ, chính
xác phần thổ sản của các tỉnh trong
cả nước. Theo đó có hơn 10 tỉnh có
chè. Quyển 20 ghi chép về Thái
Nguyên vào thời vua Tự Đức (1848
- 1883). Phần thổ sản của Thái
Nguyên ghi chép như sau “Chè
nam: Sản ở các huyện Phú Lương,
Động Hỷ (nay là Đồng Hỷ), Đại
Từ, Phổ Yên, vị ngon hơn chè các
nơi khác”. Như vậy, cách đây gần
200 năm, các sử gia triều Nguyễn
đã khẳng định Thái Nguyên có đến
4 huyện có chè, có thể nói là nhiều
chè nhất cả nước. Đặc biệt các sử
gia đã ghi nhận là vị ngon hơn chè

các nơi khác.
Ông Mông Đông Vũ chưa được

tận mắt nhìn, tay sờ, miệng nếm lá
chè cổ trên đỉnh núi Bóng, xã Minh
Tiến nên ông chưa dám tin. Khi
chúng tôi chia sẻ về hạt, hoa, lá cây
chè cổ giống với cây chè trung du
và cả vị chát, ngọt hậu của lá chè
rất gần với chè trung du bây giờ thì
ông Vũ bày tỏ băn khoăn đó là
giống chè gì? Tuy nhiên, ông
Mông Đông Vũ khẳng định, cây
chè đã có tại Thái Nguyên từ hàng
trăm năm và chè Thái Nguyên phải
là loại chè ngon mới được chính sử
ghi chép tỉ mỉ đến vậy.

Chính sử, dã sử và giả thiết - dù
thế nào thì sự tồn tại của cây chè cổ
trên đỉnh núi Bóng, xã Minh Tiến
là một sự thật. Vậy, nguồn gốc cây
chè từ đâu? Liệu có phải do người
thời nhà Mạc đã trồng? Tất cả vẫn
chỉ là giả thiết.

Tuy nhiên, một điều những
người quan tâm về chè đều tiếc là
cây chè cổ ở Minh Tiến đã phát
hiện từ rất lâu nhưng chưa thấy một
nghiên cứu nào (hoặc ít nhất là
chưa công bố rộng rãi) hay có
những thông tin mang tính khoa
học được công bố. Hoạt động bảo
tồn, lưu giữ hay phát huy giá trị văn
hóa cây chè cổ cũng rất hạn chế.
Vấn đề này cần được đặc biệt quan
tâm bởi cây chè cổ mang đậm giá
trị lịch sử, văn hóa của Thái
Nguyên, tạo nên hồn cốt của vùng
đất “Đệ nhất danh trà.”

Quốc TuâN

Tác giả (bên phải)
cạnh cây chè hàng
trăm năm tuổi.
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Chợ tết
Chợ Tết chính là một trong

những nét văn hóa không thể
không nhắc đến ngày Tết. Chợ Tết
bao giờ cũng đông hơn, vui hơn, có
không khí hơn. Người dân Việt
Nam đi chợ Tết không chỉ để mua
sắm mà còn để gặp gỡ, để tận
hưởng cái không khí háo hức khi
Tết đến. Mua sắm chuẩn bị cho ba
ngày Tết thường không phải chỉ để
“có cái ăn” mà đó là thói quen, làm
dậy lên không khí ngày lễ hội. Chợ
Tết được bố trí ở những bãi đất
rộng, có thể chợ được thành lập
ngay nơi chợ thường ngày vẫn diễn
ra chuyện bán mua. Nhưng trong
chợ Tết, gần như tất cả “món ngon
vật lạ” đều được bày bán. Không
khí Tết thấm đượm thật sự vào
những ngày này bởi cảnh người
mua hàng nặng trĩu giỏ.

Câu đối
Vào mỗi dịp Tết, để trang hoàng

nhà cửa và thưởng thức Xuân, trước
đây từ các nho học cho tới những
người bình dân “tồn cổ” vẫn còn
trọng tục treo “câu đối đỏ”. Những
câu đối này được viết bằng chữ
Nho (màu đen hay vàng) trên
những tấm giấy đỏ hay hồng đào
cho nên thường được gọi chung là
câu đối đỏ. Câu đối thể hiện những

mong ước và may mắn cho năm
mới. 

hoa Cây Cảnh
Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, ở

các khu vực miền Bắc người ta
thường chọn những cành đào đỏ
thắm để cắm trên bàn thờ hoặc cây
đào trang trí trong nhà, bởi theo
quan niệm người Trung Quốc, đào
có quyền lực trừ ma và mọi xấu xa,
màu đỏ chứa đựng sinh khí mạnh.
Trong khi đó ở khu vực miền
Trung và miền Nam lại thường
dùng cành mai vàng hoặc cây mai
vàng hơn. Theo quan niệm màu
vàng tượng trưng cho sự cao
thượng vinh hiển cao sang, màu
vàng còn tượng trưng cho vua chúa
(thời phong kiến). Màu vàng thuộc
hành Thổ trong Ngũ hành, theo
quan niệm Thổ nằm ở vị trí trung
tâm và màu vàng được tượng trưng
cho sự phát triển nòi giống. Ngoài
hai loại hoa đặc trưng cho ngày Tết
là hoa đào và mai, thì hầu như nhà
nào cũng có thêm những loại hoa
với các mục đích khác nhau như:
thờ cúng và hoa trang trí. Còn cây
quất thường được trang trí tại
phòng khách, cây quất với lộc xanh
mơn mởn, hoa trắng lốm đốm, quả
chín vàng ươm, tròn trịa, sum suê
tượng trưng cho sự sinh sôi, thịnh
vượng, tràn đầy, viên mãn kết quả.

Màu Của ngày tết
Màu chủ đạo của ngày Tết chính

là màu đỏ, theo quan niệm thì màu
đỏ chính là màu sắc may mắn và
phát tài. Vào những ngày Tết của
Việt Nam ngập tràn màu đỏ: câu
đối đỏ, phong bao lì xì đỏ, hạt dưa
nhuộm màu đỏ, ruột quả dưa hấu
đỏ, quyển lịch đỏ. Người Việt Nam
cũng thích chưng những loại hoa
ánh đỏ như hồng, mãn đình hồng,
hoa đào… Trước đây còn được cho
phép đốt pháo, đường xá ngập tràn
trong màu đỏ của xác pháo nổ rân
không ngớt kể từ Giao thừa đến
rạng sáng Tết, rồi nổ lẻ tẻ mãi cho
đến khi nào hết “mồng Một” mới
thôi! Ngay việc chọn trang phục
màu đỏ để mặc cũng là một phong
tục rất được ưa chuộng trong ngày
Tết.

Phong tụC Cúng ông táo
Hàng năm, cứ đến ngày 23 tháng

Chạp, người Việt Nam lại có tục
cúng ông Táo. Ông Táo hay còn
gọi là một vị Thần Bếp, có trách
nhiệm theo dõi mọi việc xảy ra
trong gia đình rồi trình báo cho
Trời. Năm nào cũng vậy, cứ vào
ngày 23 tháng Chạp, nhà nào cũng
thu dọn nhà cửa, bếp sạch sẽ rồi
làm lễ cúng tiễn ông Táo lên trời,
nhờ ông báo cáo những điều tốt đẹp
để một năm mới bình an và may
mắn. Theo lệ, lễ cúng ông Táo
được đặt trong bếp và phải có cá
chép vì tục truyền ông Táo cưỡi cá
chép để lên trời.

Lễ Cúng tổ tiên
Là ngày lễ mời ông bà về ăn Tết

với con cháu. Chiều ngày 30 tháng
Chạp, trên bàn thờ tổ tiên được bày
1 mâm cỗ bao gồm trái cây và thức

trong
Ngày tết Nguyên đán chính là ngày lễ cổ truyền

của người Việt Nam. Đây là dịp để mọi người quây
quần đoàn tụ bên nhau sau một năm làm việc vất

vả. Ngày Tết chính là lễ hội lớn nhất trong năm.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, nhưng người
Việt Nam vẫn giữ nguyên được những nét bản sắc

dân tộc vốn có.

Phong tục đặc sắc
Tết cổ truyền
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ăn. Người gia trưởng thắp hương
dâng lên bàn thờ, cầu xin tổ tiên
chứng giám và phù hộ cho gia tộc
được nhiều phước lành trong năm
mới. Theo sau đó mọi người trong
gia tộc đều chắp tay cung kính
thỉnh vong linh ông bà về ăn Tết.

xông đất đầu năM
Nguyên đán có nghĩa là buổi

sáng đầu tiên của năm, lúc mọi thứ
đều được bắt đầu, mới mẻ tinh
khôi. Chính vì vậy mà sau thời
điểm Giao thừa lúc 12 giờ đêm
cuối năm, người khách đầu tiên đến

thăm gia chủ trong năm mới là
người “xông đất”, là sứ giả do sự
may mắn đưa đến. Theo quan niệm
dân gian, người xông đất có ảnh
hưởng quan trọng đến tài lộc, may
mắn của cả nhà trong năm mới. Do
đó, mọi người đã cân nhắc kỹ về
nhân phẩm, chức phận, sự giàu
sang, cũng như về tính tình, hạn
vận khi mong cầu người đến xông
nhà ngày đầu năm là hệ trọng hơn
cả. Chính vì nghĩ đến ảnh hưởng
của việc xông đất đến việc làm ăn
cho cả năm, nên các bậc cao niên
rất thận trọng đối với người đến
đầu tiên trong ngày Nguyên đán để
long trọng mang lại giúp họ sự tốt
lành suốt năm mới.

ChúC tết
Sáng mồng Một Tết còn gọi là

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

Lì xì
Lì xì đầu năm là phong tục văn

hóa tốt đẹp của người Việt và nhiều
nước trong khu vực, với mong
muốn những điều tốt đẹp nhất và
lấy may từ những ngày đầu năm
mới. Lì xì bằng tiền không chỉ giới
hạn trong mùng Một Tết mà có thể
lì xì trong suốt ba ngày đầu năm,
thậm chí kéo dài tận những ngày
cuối cùng của Tết như mùng 9,
mùng 10. Phong bao lì xì cũng
mang nhiều ý nghĩ tốt đẹp. Phong
bao tượng trưng cho sự kín đáo -
không muốn có sự so bì dẫn đến
chuyện xích mích, không vui trong
ngày Tết. Bao lì xì thường có màu
đỏ, với người châu Á màu đỏ là
một trong những màu cát tường
nhất trong những lễ hội. Hơn nữa,
phong bao lì xì còn tượng trưng cho
tài lộc - người ta nhận được hay
cho đi càng nhiều bao lì xì thì
người ta càng tin rằng mình đã phát
tài phát lộc…

V.Q (b/s)

Chợ Tết.

Lì xì 
đầu năm.

Hoa Tết.

Cúng ông Công ông Táo.



34 Thái Nguyên hằng tháng

KHôNg NgừNg 
NâNg Cao TrìNH Độ
Tốt nghiệp Khoa Đa khoa,

Trường đại  học Y Thái Nguyên
năm 2007, với mong muốn được
tìm hiểu chuyên sâu về Da liễu,
nên bác sĩ Hiền đã quyết định
học định hướng về chuyên
ngành này. Có kết quả học tập ở
“hàng top” của khóa nên bác sĩ
Hiền đã được giữ lại làm giảng
viên của Trường. Để bắt nhịp
với công việc giảng dạy và thực
hiện đam mê, bác sĩ Hiền đã
tham gia nhiều khóa đào tạo
chuyên sâu và chăm chỉ làm
việc tại Bệnh viện của Nhà
trường. Nhờ đó, năm 2012, ở
tuổi 30, chị đã hoàn thành
chương trình thạc sĩ chuyên
ngành Da liễu. Chỉ một năm sau
đó, khi thấy bản thân đã hội tụ
đủ cả kiến thức và kinh nghiệm,
chị quyết định mở một phòng
khám Da liễu và cơ sở chăm sóc
da tại nhà.

Năm 2022, chị tiếp tục hoàn
thành trương trình đào tạo bác sĩ
CKII. Ngoài ra, chị còn tích cực
tham gia các khóa đào tạo, bồi
dưỡng  ngắn hạn nên đã được
cấp nhiều chứng chỉ và được
phép thực hiện các kỹ thuật khó
như căng chỉ collagel trẻ hóa da
mặt không cần phẫu thuật; tiêm
botox xóa nếp nhăn động, làm
thon gọn hàm, hạ gò má…; tiêm
filler (chất làm đầy sinh học)
cho mặt, môi…; làm đẹp da
bằng huyết tương giàu tiểu
cầu…; điều trị nám, tàn nhang
bằng máy LASER… Hiện nay,
tại Thái Nguyên, những người
được cấp chứng chỉ hành nghề
như bác sĩ Hiền chỉ đếm trên
đầu ngón tay.

Vừa học tập nâng cao trình
độ, vừa tham gia giảng dạy và
khám, chữa bệnh, chị đã tích lũy
cho mình được nhiều kinh
nghiệm hay trong việc điều trị
các bệnh về da liễu cũng như

nữ bác sĩ đam mê 
“nghề” làm đẹp

Những ngày cuối tháng Chạp Nhâm Dần, bác sĩ CKII Phạm Thu Hiền,
giảng viên Khoa Da liễu, Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên vô cùng

bận rộn với công việc giảng dạy trên lớp; khám cho bệnh nhân tại Bệnh
viện của Trường và tham gia làm thiện nguyện; chăm sóc “sắc đẹp” cho

những khách hàng điều trị nám, tàn nhang, làm đẹp da… ngay tại nhà.
Công việc tuy vất vả nhưng bác sĩ Hiền luôn vui vẻ và tràn đầy năng

lượng. Với chị, giúp chị em có được làn da khỏe mạnh, sáng bóng và một
vẻ ngoài tự tin chính là niềm hạnh phúc.

Bác sĩ Phạm Thu Hiền.

Bác sĩ Hiền khám cho bệnh nhân
tại Bệnh viện Trường đại học Y -
Dược Thái Nguyên.
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ứng dụng được nhiều phương pháp
làm đẹp hiệu quả cho chị em. Đặc
biệt, khi tư vấn, khám bệnh, chị đã
chẩn đoán chính xác bệnh và đưa ra
phác đồ điều trị kịp thời, hiệu quả
cho người bệnh. Đơn cử như vào
năm 2011, qua khám bệnh, chị đã
chẩn đoán chính xác cho một bệnh
nhân nữ, 24 tuổi ở phường Quang
Trung (TP. Thái Nguyên) bị bệnh
Lupus ban đỏ. Từ đó, giúp bệnh
nhân được điều trị sớm, đúng phác
đồ, đạt hiệu quả trong điều trị.
Hiện, bệnh nhân vẫn duy trì dùng
thuốc, sức khỏe tốt, đã có gia đình
và 2 con.

ỨNg DụNg NHIều 
PHươNg PHáP LàM ĐẹP

aN ToàN, HIệu quả
Tại cơ sở làm đẹp của bác sĩ

Hiền (số nhà 38, ngõ 25, đường
Nguyễn Đình Chiểu, TP. Thái
Nguyên) - đối diện với Nhà trẻ
Bệnh viện Trung ương Thái
Nguyên đang áp dụng nhiều
phương pháp làm đẹp da hiện đại,
an toàn, hiệu quả. Theo đó, chị đã
mạnh tay đầu tư nhiều loại máy
móc, thiết bị y tế phục vụ cho nhu
cầu khám, chữa bệnh và làm đẹp
của khách hàng như: máy IPL (triệt
lông, trị mụn), máy LASER YAG
(điều trị nám, tàn nhang…),  máy
HIFU (trẻ hóa, nâng cơ mặt…).

Chia sẻ về cơ duyên gắn với
“nghề” làm đẹp, chị Hiền cho biết:
Trong cuộc sống, tôi gặp rất nhiều

phụ nữ có các vấn đề về da như
nám, sạm, tàn nhang, lỗ chân lông
da mặt to… khiến họ mất tự tin.
Trong quá trình khám bệnh, tôi gặp
nhiều trường hợp bị tai biến sau khi
chăm sóc da ở các spa. Vì thế, tôi
quyết định mở phòng khám tại nhà
để có thể hỗ trợ nhiều người có nhu
cầu ngoài giờ làm việc…

Là bác sĩ được đào tạo bài bản,
có tay nghề cao, 10 năm nay,
phòng khám, chữa bệnh về Da liễu
của chị đã được nhiều bệnh nhân,
khách hàng tin tưởng. Trong đó các
dịch vụ điều trị nám, tàn nhang, trẻ
hóa da… được nhiều khách hàng
lựa chọn. Đặc biệt là phương pháp
làm đẹp da bằng huyết tương giàu
tiểu cầu (Platelet Rich Plasma -
PRP). Đây là phương pháp tách
huyết tương từ máu tự thân, sau đó
cấy trực tiếp dưới da mặt để làm
đẹp da mặt. Phương pháp này đã
được áp dụng rộng rãi tại Hoa Kỳ,
Nhật Bản, châu Âu và chị Hiền đã
tự tay thực hiện phương pháp làm
đẹp này cho khách hàng 10 năm
nay.

Bác sĩ Hiền bật mí: Huyết tương
giàu tiểu cầu là một loại dược mỹ
phẩm tự thân vì chứa nhiều kháng
thể, enzym hormon, tế bào gốc...
Khi được cấy dưới da sẽ kích thích
tế bào da hấp thu các dưỡng chất,
kháng thể, tăng sinh các sợi đàn hồi
collagen... mang lại nhiều lợi ích
cho làn da: Trẻ hóa da, tăng tính
đàn hồi của da, trị mụn, phục hồi

làn da tổn thương cũng như ngừa
các dấu hiệu lão hóa, đặc biệt là
chữa sẹo rất hiệu quả, cũng như trị
lỗ chân lông to. Để việc làm đẹp
bằng phương pháp này hiệu quả,
không xảy ra biến chứng nhiễm
trùng thì đòi hỏi phải có tay nghề
cao, được đào tạo bài bản…

TIếNg NóI 
NgườI TroNg CuộC

Hầu hết những người đã được
bác sĩ Hiền chăm sóc làn da đều có
chung một cảm nhận là yên tâm và
hiệu quả. Chị Giang Thị Hảo,
phường Phú Xá (TP. Thái Nguyên)
cho biết: Tôi đã từng đi làm đẹp da
mặt ở rất nhiều spa nhưng đều
không thấy hiệu quả. Khi đến với
bác sĩ Hiền thì đã có sự chuyển
biến rõ rệt. Sau 3 liệu trình chăm
sóc da bằng huyết tương giầu tiểu
cầu, làn da của tôi đã sáng và mịn
màng hơn, lỗ chân lông được thu
nhỏ.

Còn theo chị Ngọc Anh, một
khách hàng lâu năm, hiện trú tại
phường Phan Đình Phùng (TP.
Thái Nguyên): Tôi cũng là một bác
sĩ nên rất lo về những biến chứng
khi làm đẹp tại các spa không được
phép hoạt động trong lĩnh vực làm
đẹp chuyên sâu. Đã tham khảo
nhiều nơi nhưng tôi thấy cơ sở làm
đẹp của bác sĩ Hiền là địa chỉ đáng
tin cậy. Bác sĩ không chỉ là người
được đào tạo bài bản mà còn có
tâm. Đặc biệt, do trực tiếp làm cho
khách hàng nên bên cạnh yếu tố an
toàn, hiệu quả thì bác sĩ cũng
không thổi phồng giá dịch vụ làm
đẹp như một số spa khác.

Còn nhiều lời khen có cánh dành
cho một bác sĩ vừa có tâm, vừa có
tài. Mong rằng, thời gian tới, chị sẽ
hoàn thành dự định đầu tư thêm các
trang thiết bị y tế và mở rộng cơ sở
vật chất để đáp ứng được nhu cầu
của đông đảo bệnh nhân và khách
hàng trong, ngoài tỉnh.

Huệ dINH

Bác sĩ Hiền (đứng thứ 4 từ trái sang) trong một chuyến công tác khám,
chữa bệnh miễn phí tại Tràng Xá (Võ Nhai), ngày 8/1/2023.
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N
hà văn Hồ Thủy Giang, người viết kịch
bản văn học của bộ phim nhớ lại: Ý
tưởng làm bộ phim này xuất phát từ
chuyến đi Bắc Kạn năm 2018. Tham gia
đoàn công tác do Tỉnh ủy Thái Nguyên

tổ chức, lần đầu tiên tôi được đến các gia đình liệt sĩ
thanh niên xung phong (TNXP) của Đại đội 915, gặp
gỡ người thân và nghe câu chuyện về họ. Cảm xúc
dâng trào khiến tôi muốn tái hiện hình ảnh của các anh
các chị trên phim. Sau chuyến đi, tôi bàn với anh Phan
Thái và anh Đào Nguyên Hải, hai anh đều là những tác
giả hiểu về sự kiện đau thương của Đại đội 915 và có
nhiều tác phẩm chất lượng, đề nghị các anh cùng viết
một số cảnh cho kịch bản phim.

Dường như có “duyên nợ” nào đó, từ năm 2012, nhà
văn Hồ Thủy Giang đã lặng lẽ tìm hiểu về Đại đội 915
(Đội 91 TNXP Bắc Thái). Bài bút ký: “40 năm - Nước
mắt vẫn còn rơi” của ông in trên Báo Văn nghệ Việt
Nam khi đó là một trong những tác phẩm đầu tiên nói
về sự kiện bi tráng này. Truyện ngắn “9 giờ 15 phút”
cũng là tác phẩm văn học đầu tiên về đề tài này. Năm
2015, ông viết kịch bản phim điện ảnh có tên “Những
người ở lại”, gửi tham gia cuộc thi do Liên hiệp Các
hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức và được
giải. Ở tác phẩm này, tác giả nói về những TNXP của
Đại đội 915 còn sống sót sau sự kiện đêm Noel 1972.
Cũng chính giai đoạn đó, nhà văn cho ra đời tiểu
thuyết “Những người mở đường”. Tác phẩm cũng
được giải trong cuộc thi viết về đề Giao thông - Vận
tải.

Trở lại với kịch bản phim truyện “Đại đội màu áo
nắng”, nhà văn Hồ Thủy Giang cho biết: Nhân vật
chính của bộ phim là tập thể đội viên TNXP Đại đội
915. Nhiều tác phẩm điện ảnh mang yếu tố lịch sử,
viết về chiến tranh của Việt Nam đã dùng thủ pháp
này, như “Mùi cỏ cháy” (đạo diễn Nguyễn Hữu Mười),
“Ngã ba Đồng Lộc” (đạo diễn Lưu Trọng Ninh)…
Trong số đó, tôi “nhấn” hơn vào các nhân vật Xuân,
Đài, Nga, Thắng. Họ là những chàng trai, cô gái tuổi

Chuyện của người 
viết kịch bản phim 
về đại đội 915
Những ngày áp Tết quý Mão 2023,
câu chuyện của tôi với nhà văn Hồ

Thủy giang không nói về việc
chuẩn bị đón Xuân mới, mà nói về

sự kiện ra đời bộ phim đặc biệt:
Phim về Đại đội thanh niên xung

phong 915  - Đại đội có 59 người hy
sinh trong đêm Noel 1972 trong khi

làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa ở ga
Lưu Xá (phường gia Sàng, thành
phố Thái Nguyên). Đến thời điểm

này, phim đã được quay xong,
chuẩn bị ra mắt người xem.

Chuẩn bị cho cảnh quay.
Ảnh: P.T

Xuân Quý Mão
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đôi mươi, xuất thân từ các bản làng
xa xôi để trở thành chiến sĩ Đại đội
915. Cuộc sống quân ngũ nghiêm
khắc, giàu lòng vị tha, nặng nghĩa
tình đồng đội đã giúp họ trưởng
thành.

Quan điểm nhất quán toàn kịch
bản 100 phút của nhà văn Hồ Thủy
Giang là phản ánh chân thực về Đại
đội 915. Ông đã “rượt” theo lịch sử
của lực lượng TNXP Bắc Thái và
Đại đội 915 để viết, phần tưởng
tượng và hư cấu không đáng kể.
Kịch bản của ông giành Giải A
cuộc thi viết về Đại đội 915 do Hội
Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức;
gửi về Hội Văn học Nghệ thuật Các
dân tộc thiểu số Việt Nam thẩm
định, được các đạo diễn phim đánh
giá cao. Tuy nhiên, “số phận” kịch
bản “Đại đội màu áo nắng” khá
“long đong”, qua tay nhiều nhà sản
xuất, và “mắc” lại vì dịch COVID-
19. Đầu năm 2022, kịch bản được
đạo diễn Lưu Trọng Ninh dựng
phim.

Nhà văn Hồ Thủy Giang tâm sự:
Từ giờ phút trao kịch bản cho đạo
diễn, thì “đứa con” ấy không còn
trong vòng tay mình nữa. Tôi tin
tưởng vào tài năng của đạo diễn
Lưu Trọng Ninh. Tuy nhiên, việc
đưa chi tiết tâm linh vào tác phẩm
(như đạo diễn Lưu Trọng Ninh trao
đổi lại) là điều tôi không mong
muốn. Tôi chỉ muốn tái hiện câu
chuyện 50 năm trước thật chân
thực, giản dị như nó vốn có mà
thôi.

Nhà văn Hồ Thủy Giang là Hội
viên Hội Điện ảnh Việt Nam.
Nhiều kịch bản phim truyện của
ông được dựng thành phim. Bộ
phim “Người hay châm chọc”
(Năm 2009) và “Phiên tòa trong
mơ” (Năm 2010) phát trên sóng
VTV3; phim “Đội Cấn” và “Quán
Bờ ao” phát trên Đài Phát thanh
Truyền hình Thái Nguyên. Ông
còn viết 7 tác phẩm kịch bản truyền
hình, trong đó 5 tác phẩm đã được
dựng thành phim và phát trên sóng
truyền hình.

Bộ phim về Đại đội TNXP 915
sắp ra mắt khán giả còn có công
sức đóng góp của tác giả Phan
Thái, Chi hội trưởng Chi hội Văn
xuôi (Hội Văn học Nghệ thuật
tỉnh). Không chỉ tham gia viết kịch
bản cùng ông Hồ Thủy Giang, ông
Thái còn viết gần 100 tác phẩm
gồm các thể loại: bút ký, truyện
ngắn, tiểu thuyết, thơ… về các đại
đội TNXP thuộc Đội 91 Bắc Thái,
đặc biệt viết về Đại đội 915. Trong
đó, truyện ký “Đại đội màu áo
nắng” của Phan Thái được nhóm
tác giả chọn làm tên của kịch bản
văn học. Khi bộ phim khởi quay ở
Thái Nguyên tháng 6-2022, ông
Thái đã dành thời gian ghi lại nhiều
hình ảnh của quá trình làm phim.
Ông Thái tâm sự: Lần đầu tham gia
viết kịch bản phim, tôi hiểu thêm
mảng công việc mới, hấp dẫn
nhưng cũng không dễ dàng. Tôi
không nghĩ mình có thể trở thành

người viết kịch bản chuyên nghiệp,
nhưng tôi sẽ tiếp tục khai thác và
viết nhiều tác phẩm nữa về Đội
TNXP 91 Bắc Thái.

Bộ phim điện ảnh về Đại đội 915
có sự tham gia của nhiều diễn viên
nổi tiếng như Quách Ngọc Ngoan,
Văn Lượng, Khánh Linh, nghệ sĩ
viola quốc tế Nguyệt Thu và đặc
biệt có các diễn viên không chuyên
là các cựu TNXP Đại đội 915,
những đồng đội của các liệt sĩ đã
ngã xuống trong đêm Noel năm
1972. Bà Đặng Thị Tỵ, Trưởng
Ban liên lạc Đại đội TNXP 915,
người tham gia bộ phim bộc bạch:
Lần đầu làm “diễn viên”, rất căng
thẳng, mệt mỏi, nhưng chúng tôi
nói với nhau rằng, hãy cố gắng
thay mặt đồng đội kể lại cuộc đời
và công việc của lực lượng TNXP
ngày ấy.

Trở lại câu chuyện với nhà văn
Hồ Thủy Giang, ở tuổi 76, ông tâm
sự với tôi rằng sẽ không viết thêm
kịch bản phim nào nữa. Nhưng ông
vẫn không ngừng suy nghĩ, tiếp cận
để sáng tác về đề tài TNXP và lực
lượng vũ trang. Cũng như nhiều
khán giả, ông đợi đến ngày “xem
mặt” đứa con tinh thần của mình
sau khi “thoát thai” khỏi trang giấy.
Ông mong rằng, bộ phim sẽ được
khán giả, đặc biệt là đồng đội của
các liệt sĩ TNXP đón nhận với
niềm xúc cảm sâu sắc nhất.

Ngô MINH

Những cảnh trong phim.
Ảnh: Phan Thái
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C
húng ta đều đã biết, trà
ướp hoa là loại trà mà từ
xa xưa đã được nhắc tới.
Trà ướp hoa sen, hoa
sói, hoa nhài… đã trở

thành những thức uống quen thuộc
và thanh lịch của người Việt trong
ngày Tết. Ướp hoa vào trà cũng có
nhiều cách. Có cách đơn giản như
chỉ ra vườn hái một vài nụ hoa thả
vào trong ấm đã pha sẵn trà để tạo
thêm một chút hương hoa trong khi
thưởng thức. Nhưng cũng có những
cách ướp cầu kỳ, phức tạp, đòi hỏi
phải có các bí quyết, có tay nghề cao
của các nghệ nhân.

Hiện, trên thị trường đã xuất hiện
những mặt hàng như trà Tân Cương
ướp hoa sen, hoa nhài, hoa sói, hoa
bưởi… được người uống trà đón
nhận. Tôi đã nói lại những điều ấy
khi trao đổi với chị Đào Minh Kính,
người đang có ý tưởng sẽ đưa ra thị
trường một mặt hàng “mới toanh” là
“Trà hoa Trung du”. Tôi hỏi chị về
sự giống và khác nhau của Trà hoa
trung du với các loại trà ướp hoa
đang có mặt trên thị trường ở điểm
nào?

Nghe câu hỏi của tôi, chị ngẫm
nghĩ một lúc lâu rồi trả lời bằng một
giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy tự tin:

- Nhìn chung cách ướp hoa vào trà
đều tương tự như nhau và cũng
không quá khó. Nhưng, ướp hoa vào

trà còn là một nghệ thuật, nói đúng
hơn, còn là những bí ẩn mang tính
nghệ thuật. Đơn cử như sự kết hợp
hài hòa của loại hoa nào với loại trà
nào để có được những hương vị mới
lạ, hợp với người dùng chẳng hạn...

- Hẳn là khi ướp trà, chị sẽ sử
dụng các loại trà hảo hạng của Tân
Cương là nguyên liệu chính?

- Trà Tân Cương luôn là một
thương hiệu hàng đầu. Nhưng trà Tân
Cương cũng có nhiều loại như trà
đinh, trà tôm nõn và nhiều loại trà
khác. Tuy nhiên, điều lưu tâm số một
của hợp tác xã chúng tôi lại là kỹ
thuật kết hợp và pha trộn để tạo ra
một hương sắc mới chứ không phải
dựa cố định vào bất cứ một loại chè

có sẵn nào. Ví như loại trà trung du
truyền thống hiện nay có thể không
được mấy người ưa chuộng, nhưng
nếu nó được kết hợp với một loại trà
và một loại hoa nào đó thì sẽ đem lại
một hương vị khác lạ, có thể làm vừa
lòng người thưởng thức.

Tôi hiểu, như vậy là khi ướp trà
hoa trung du, rất cần một quá trình
nghiên cứu về kỹ thuật, nói đúng hơn
là nghệ thuật, hơn nữa còn rất cần sự
khảo sát sở thích của người uống trà
trên thị trường, những việc làm còn
phải tốn nhiều công sức, tiền của.
Nhưng có lẽ đó chính là con đường
mà Hợp tác xã chè Suối Cát non trẻ
phải trải qua trong thời gian tới. Chị
Kính cũng thừa nhận điều ấy:

Đóng gói sản phẩm trà.

iết tiếp g   V
về Trà hoa trung 

Cái tên “Trà hoa trung
du” nghe vừa quen vừa

lạ. Đó là ý tưởng của
giám đốc Hợp tác xã

chè Suối Cát, xã Hà
Thượng, huyện Đại Từ

Đào Minh Kính.
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- Đúng thế! Tất nhiên vạn sự khởi
đầu nan, nhưng chúng tôi đã có
hoạch định cho tương lai. Trước hết,
hợp tác xã chúng tôi sẽ lập một bộ
phận chuyên nghiên cứu, thẩm định
về việc này.

- Vì sao chị lại đặt tên sản phẩm là
“Trà hoa trung du”?

- Chuyện cũng dài, nhưng có lẽ nó
được xuất phát từ chính quê hương
Hà Thượng này. Anh có nghe ở xã
Hà Thượng chúng tôi từng có danh
hiệu Chè Suối Cát không? Đó là một
danh hiệu có thật nhưng không hiểu
sao khoảng bốn mươi, năm mươi
năm nay đã bị mai một. Hôm nay, có
nhiều người ở ngay địa phương cũng
không còn nhớ đến nó nữa. Nhưng

tôi thì không quên được câu chuyện
nhiều năm về trước có những thương
lái ở miền xuôi khi lên Thái Nguyên
buôn chè luôn nhắc nhở nhau: “Phải
đúng là chè Suối Cát, Hà Thượng
mới cất về xuôi bán đấy nhé”. Phải
nói là những thương lái hồi đó rất
tinh tường và tâm hồn có chút lãng
mạn nữa. Họ bảo, chè trung du Suối
Cát không những có vị đậm chát,
ngọt hậu mà khi đưa chén chè lên
môi bỗng như phảng phất hương sắc
núi rừng. Ngoài ra, chè trung du còn
là vị thuốc. Câu thơ: “Buổi tối ba
chén rượu/ Sáng ra uống chén
trà/Ngày nào cũng như thế/ Thày
thuốc bất đáo gia” có lẽ là nói đến
loại trà trung du đó, chứ ngày ấy làm
gì đã có chè lai, chè cành. Khoảng
năm, sáu mươi năm về trước xã Hà
Thượng đã có những vùng chè rộng
hàng mấy chục héc-ta trồng toàn chè
trung du. Bây giờ rải rác trên các đồi
vườn trên địa bàn xã vẫn còn tồn tại
nhiều vạt chè như vậy. Nhưng trước
sự lấn át của các loại chè mới, chè
trung du không còn được chăm sóc,
phát triển đúng mức. Tôi biết, danh
tiếng chè Suối Cát có được từ xa xưa
chính là nhờ cây chè trung du này.
Vào những năm tháng ấy, tuy không
nổi tiếng rộng rãi như Tân Cương,
nhưng tôi tin rằng chè trung du quê

tôi cũng là một “đệ nhất danh trà”.
Từ đó, tôi có ý định khôi phục lại cái
danh tiếng đã bị mai một ấy. Nhưng
nếu chỉ giữ nguyên nét truyền thống
cũ thì có thể sẽ không còn thích ứng
với sự tiêu dùng của ngày hôm nay.
Vì vậy phải có những bước cải tiến,
đột phá. Tôi hy vọng, nếu có sự kết
hợp giữa vị đậm của trà trung du
truyền thống cùng các loại hương
hoa tự nhiên, và cùng một loại trà
mới nào đó, sẽ đem lại một chất trà
rất riêng, đầy hấp dẫn. “Trà hoa
trung du” chính là mặt hàng mới mà
chúng tôi sẽ đưa ra thị trường trong
những năm tới với slogan: Kết hợp
hài hòa và Pha trộn hợp lý. Trước
mắt, sẽ phấn đấu đạt tiêu chí sản
phẩm OCOP 3 sao và sẽ từng bước
tiến xa hơn. Rất may là ý tưởng của
chúng tôi đã được sự cổ vũ, sự giúp
đỡ nhiệt tình cả về tinh thần và vật
chất của các cấp chính quyền cùng
Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
Đại Từ, Sở Nông nghiệp và PTNT.
Tôi mơ ước một ngày nào đó “Trà
hoa trung du” của Hợp tác xã Suối
Cát, Hà Thượng sẽ trở thành một
thương hiệu được nhiều người biết
đến trên thương trường, đó mới chính
là mục đích của các xã viên trong
hợp tác xã của chúng tôi.

VIệT HảI

Các xã viên HTX chè Suối Cát thu hái chè.

    

  giấc mơ 

    du
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Bà Lan vừa mừng vừa lo. Mừng
vì sắp được gặp con rể tương lai.
Nhưng lo là làm sao đón tiếp cho
chu đáo. Chả gì nó cũng ở Tây về
cơ mà!

Bà Lan quay sang chồng:
- Ông ạ! Tôi phân vân quá. Con

Hoài gọi điện về nói là mai đưa
người yêu về ra mắt, nói chàng rể
tương lai thích món canh cua. Con
Hoài bảo bạn nó là con của một vị
Bộ trưởng. Mẹ nó lại là Đại sứ Việt
Nam ở Úc. Thằng bé lớn lên ở bên
đó. Giờ đã là tiến sĩ, đang công tác
ở một viện nghiên cứu. Tuy là trai
Việt nhưng lớn lên ở nước ngoài,
lại suốt ngày học hành chắc lạ lẫm
với các món đồng quê. Chả biết nó
thế nào ông nhỉ? Có biết ăn canh
cua không?

- Theo tôi, cứ thịt gà chạy bộ nhà
ta luộc lên, canh cua đồng với cà
nén của bà thì ở phố bây giờ họ còn
gọi là đặc sản đấy. Bên Tây, có tiền
chắc gì đã mua được.

Nghe ông Thức nói vậy bà Lan
cũng thấy yên lòng.

***
Sớm tinh mơ, bà Lan đã trở dậy,

cắp cái thúng, quảy quả đi ra chợ.
Chỉ một loáng bà đã mua đủ các
thứ cần thiết. Tuy vào cuối năm
nhưng bây giờ để nấu một nồi canh
cua cùng mướp hương cũng không
có gì khó.

Về đến  nhà, đặt nồi cơm lên
bếp, bà tranh thủ giã cua.

Bà Lan chợt nhớ lại những ngày
xưa, khi lũ con của bà vẫn còn lăn
lóc như củ khoai củ sắn, bữa cơm
hôm nào kiếm được mớ cua đồng
thì nhà cứ như có tiệc. Cua bắt về
được bà làm sạch, lột yếm, vặn
răng tránh mùi hoi rồi bóc mai để
lộ ra những múi thịt vàng hây hẩy.

N
gày giáp Tết, cái
Hoài gọi điện về:

- Mẹ ơi! Ngày mai, con dẫn bạn
trai con về ra mắt bố mẹ. Anh ấy
được nghe con kể về món canh cua
của mẹ nên thích lắm ạ. Mẹ nấu
giúp con mẹ nhé…

Bà thấy ái ngại:
- Này, con rể tương lai về ăn Tết

nhà bố, mẹ vợ mà thế sao được hả
con? Hay để mẹ…

Cái Hoài ngắt lời bà:
- Mẹ cứ làm theo ý con. Nếu

chàng rể của mẹ chê thì con gút bai
luôn.

Hương vị
quê
nhà

Truyện ngắn
VÕ THỊ THu HẰNg
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Cối đá nông với chày gỗ ổi nhom
nhóp, thì thụp. Một tay giã, tay kia
khum khum che miệng cối để nước
cua khỏi bắn ra ngoài. Xoong nồi
quây xung quanh, rồi muôi, gáo, rá
tre lọc, gạn... sắp sẵn. Lũ trẻ con
được mẹ giao nhiệm vụ lấy tăm
khều gạch từ mai cua ra bát, vừa
làm vừa chí chóe… Xong xuôi,
chúng ngồi chầu hẫu xem bà nấu,
lắng nghe tiếng hành mỡ lèo xèo
thơm ngậy, hau háu nhìn những
đám gạch cua óng ả phi vàng. Đến
bữa, bà cắt thêm mấy quả cà bát
nén trong chiếc vại sành ở góc sân
ăn kèm. Mấy anh em chúng ngồi
xếp bằng quanh mâm cơm, chan
chan, húp húp soàn soạt. Vị ngọt,
béo ngậy của cua đồng hòa lẫn
trong vị thanh mát của rau vườn
nhà cùng hương thơm của hành phi
làm cho mấy anh em chúng nó ăn
chẳng biết no.

***
Đang xoay vần trong bếp thì

nghe tiếng xe vào ngõ, bà Lan
mừng quýnh chạy ra. Chàng rể
tương lai nhìn thấy bà lễ phép:

- Cháu chào hai bác ạ!

Cái Hoài bước xuống xe, chun
chun mũi rồi reo toáng lên:

- Ui cha... Món canh cua của mẹ
thơm quá, bụng con réo ầm ầm rồi
mẹ ơi. Trời nóng, đi đường xa mệt
ghê, ăn cơm với món canh cua,
nhất là có thêm mấy quả cà muối
nữa thì tuyệt nhất trần đời.

Bà Lan lườm yêu con gái:
- Gớm! Chị cứ làm như mình

còn bé lắm ý. Không mời bạn vào
trong nhà đi!

Quay sang chàng rể tương lai, bà
đon đả:

- Bác chào cháu! Đấy, cái Hoài
nhà bác bằng ngần ấy tuổi đầu
nhưng vẫn làm nũng mẹ. Chả biết
bao giờ mới thành người lớn. Thôi
hai đứa vào nhà cất đồ, đi ra giếng
rửa tay đi rồi vào ăn cơm.

Nói rồi bà cầm bát đi ra vại cà ở
góc sân. Cà bát được bà lựa từng
quả muối nén theo cách truyền
thống nên miếng cà nào cũng đậm
và giòn. Bà thái cà mỏng từng lát
rồi dầm với tỏi, ớt, đường, nước
tương, đủ cả mặn, ngọt, chua, cay.
Nắng thế này mà ăn cà dầm với
canh cua thì chắc chúng nó thích
lắm đây.

***
Cái Hoài dẫn bạn ra giếng rửa

mặt, nó vừa chỉ vào giàn mướp và
mấy luống rau các loại vừa lý lắc
kể:

- Anh biết không, khi xa nhà,
mấy anh chị em chúng em chỉ ao
ước được về nhà ăn bữa cơm với
món canh cua nấu với mướp hương
và rau đay, mồng tơi, ăn kèm với
cà bát mẹ muối nén. Cũng bởi thế
mà vườn nhà, bao giờ mẹ cũng
dành mấy luống đất để trồng cà
bát, rau đay, mồng tơi. Anh nhìn
xem, quanh sân giếng bao giờ bố
cũng ươm đến năm sáu hốc mướp.

Bà Lan nghe thấy chàng rể tương
lai nói với con gái:

- Anh chưa được thưởng thức
món của mẹ, nhưng anh cảm nhận
được sự gắn kết của gia đình mình
xung quanh bát canh cua.

Bà bỗng thấy mát lòng.

Mâm cơm được dọn ra, giản dị
chỉ có đĩa thịt gà luộc, bát canh cua
và đĩa cà nén. Nhìn bát canh cua,
chàng rể vui vẻ nói:

- Con cũng nghe nói ở nông thôn
nước ta thường có món canh cua là
món ăn giàu chất dinh dưỡng
nhưng rất gần gũi và bình dị.

Cái Hoài nhanh nhảu:
- Đây chính là món canh cua em

vẫn thường kể với anh đó. Anh đưa
bát đây em lấy cho anh một bát để
thưởng thức.

Nói rồi cái Hoài cầm bát xới cho
người yêu lưng bát cơm, chan canh
cua và gắp thêm mấy miếng cà
nén. Chàng trai rể tương lai vụng
về cầm đũa.

Sau khi thưởng thức món cang
của chàng rể tròn mắt thốt lên:

- Ôi chao! Ngon quá! Lần đầu
tiên cháu được ăn món này đấy ạ.
Cháu có thể ăn thêm được không?

Bà Lan âu yếm nhìn chàng rể
tương lai chén liền một lúc ba bát
cơm chan canh cua mà thấy lòng
rộn rã.

Khi hai đứa rửa bát, bà Lan nghe
con Hoài nói với người yêu:

- Anh thích món canh cua của
mẹ lắm phải không? Sau này em sẽ
học mẹ nấu món này và thật nhiều
món quê như thế cho anh ăn nhé.
Mà lát nữa về, em sẽ xin bố ít
mướp, rau, nhờ mẹ mua hộ mấy mớ
cua. À, còn xin mẹ thêm mấy quả
cà nữa, mai lên trên nhà anh, em sẽ
“mua chuộc” mẹ chồng tương lai
bằng món canh cua này đấy ạ. Và
Tết năm nay, nhà cả hai chúng ta,
món gì không nói, nhưng nhất định
là phải có món canh cua đấy anh ạ.

Bà thấy hai đứa cười khúc khích.
Nhìn hai đứa ríu rít bà Lan vui

lắm. Thì ra bà cứ lo hão. Bà mừng
vì chàng rể tương lai tuy xa quê
hương đã lâu nhưng vẫn yêu hương
vị quê nhà. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng
bà vẫn lo. Liệu có gì đáng ngại
không nhỉ?   Đợi lúc chàng rể
tương lai cùng ông Thức ra vườn
hái mướp, kéo con gái lại, bà thì
thầm về nỗi lo kia. Cái Hoài cười
rõ tươi, lộ nguyên cái lúm đồng
tiền xinh đẹp:

- Mẹ yên tâm! Chỉ cần anh ấy
thích món canh cua của mẹ thì
khoảng cách kia sẽ không còn.n



Tôi về thăm lại cánh đồng
Gặp màu no ấm mênh mông sắc vàng
Lại đi dưới nắng chang chang
Lại gặp mưa bão cũ càng xưa nay.

Trăm năm đồng ruộng vẫn đây
Bỗng gặp lại dáng mạ gầy lúa non
Gặp lại đỗi lớn bờ con
Mùi mồ hôi mẹ vẫn còn đâu đây.

Vẫn đây thẳng thớm đường cày
Bóng cha cặm cụi những ngày xa xưa
Mặt ruộng còn luống cha bừa
Thời gian nhòa xóa nhưng chưa thể mòn.

Vẫn đây, trong trắng bát cơm
Ăn từ thuở bé còn thơm đến giờ
Trên đồng tôi đứng ngẩn ngơ
Lúa khoai chắp cánh ước mơ bao người.

HOÀNg ĐĂNg du

Thăm đồng

Váy xòe bó sát lưng ong
Khau Vai khèn vọng chờ mong những ngày
Gió xuân lảo đảo men say
Rừng xuân còn đó hương ngây ngất trời

Nhắn trong thương nhớ từng lời
Khăn piêu ai thả chơi vơi giữa chiều
Dù còn dan díu lời yêu
Chợ tình ơi chớ làm xiêu bạn tình

CỒ ThỊ ThƠM

Chợ tình Khau Vai
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Nói với con chiều cuối năm

Vũ THỊ Tú ANH

Mắt nhìn xanh cả trời mây
Con cười gió hát trăm cây rộn ràng
Lại đây thả chút nắng vàng
Đôi môi thơm ấm dịu dàng thương.

Sớm mai là cả thiên đường
Líu lo con kể chuyện trường, chuyện cô
Căn phòng chật vở tập tô
Con thay mẹ vẽ cơ đồ núi sông.

Làm thơ kể chuyện lạc hồng
Tự hào đất nước con rồng cháu tiên
Lớn khôn bay khắp trăm miền
Con ơi nhớ gốc cửa thiền từ bi.

Rộn ràng những bước con đi
Thênh thanh phúc ấm đến khi nghiệp lành
Cuộc đời khéo vẽ như tranh
Yêu thương con phải để dành nghĩa nhân.



C
ầm trên tay Truyện dài “Những người
hàng xóm” của Nhà văn Nguyễn Nhật
Ánh vừa phát hành, tôi đọc một mạch đến
hết. Cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp từ những
nhân vật trong sách như còn vương vấn

đâu đây.
Trong giới cầm bút ở Việt Nam, Nguyễn Nhật Ánh

được coi là nhà văn của trẻ thơ, bởi rất nhiều tác phẩm
đặc sắc làm say lòng độc giả trẻ. Với  “Những người
hàng xóm”, ông đã tự làm mới mình khi bước ra khỏi
mảng đề tài quen thuộc dành cho thanh, thiếu niên để
viết những câu chuyện của người trưởng thành. Chia
sẻ về tác phẩm, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết:
“Những lần đi nước ngoài nếu cảm thấy hứng thú và
có phát hiện gì mới tôi thường viết tản văn dưới dạng
tùy bút hay du ký. Nhưng lần này tôi ở hơi lâu khoảng
2 tháng, được chứng kiến, nghe thấy những chuyện thú
vị. Tất cả những điều đó làm tôi nghĩ tại sao mình
không viết một cuốn truyện?”

Nhà văn không viết chuyện tình của một người mà
đề cập rất nhiều câu chuyện nhẹ nhàng, dù hiển hiện
hay ẩn giấu cũng đều rất cảm động. Câu chuyện đi
theo lời kể của anh chàng Rémy mới lấy vợ là người
Việt Nam, chuẩn bị đi làm và hào hứng khởi đầu
nghiệp viết văn. Bố vợ là một nhà văn, đã chỉ cho anh
cách bắt đầu. “Nếu con biết cách mở cửa sổ, đời sống
sẽ tràn vào trang viết của con. Đôi khi chúng ta vẫn
nhìn đấy, nhưng chúng ta không thấy. Nếu trái tim con
đập vì con người, thậm chí đập vì một con chim, con
sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ”...

Và trong bối cảnh của một thị trấn nhỏ tận nước Bỉ
xa xôi, những nhân vật và câu chuyện cứ lần lượt đến
với bạn đọc một cách nhẹ nhàng, gần gũi. Đó là bà
Dorothé thích làm vườn và yêu quý động vật. Dù vất
vả nhưng bà nhất quyết không nhận tiền trợ cấp từ con
trai Arnaud - một doanh nhân khá thành đạt. Cũng vì
thương mẹ nên dẫu từng rất ghét và học dốt môn văn
nhưng chàng ta lại bịa ra lý do muốn có một không

gian yên tĩnh cho việc viết văn để thuê căn nhà đang
bỏ trống của mẹ. Là ông già thợ sơn Simon đã hơn 90
tuổi có sở thích chơi đàn phong cầm và có con chim ác
thường bay tới đậu trên nhánh cây sồi cạnh cửa sổ để
nghe đàn. Là mối tình sâu đậm của ông họa sĩ già
Jakop nhớ thương khôn nguôi người vợ quá cố - một
hình tượng xinh đẹp lung linh trong ký ức, người mẫu,
nàng thơ của ông. Là vợ chồng Ruben - Kim dù còn
nhiều khó khăn nhưng sống đầy tử tế, Ruben đã âm
thầm hiến máu để cứu mạng ông già Jakop. Chính ông
đã tâm sự với nhân vật tôi trong truyện: “...Ruben là
người tử tế. Người tử tế cao hơn người đàng hoàng một
bậc. Người đàng hoàng sống ngay ngắn, không làm
hại ai. Còn người tử tế là người sẵn sàng chịu thiệt thòi
vì người khác...”

Nhiều món ăn, danh lam thắng cảnh đặc trưng của
Việt Nam và Bỉ cũng được nhắc đến trong truyện dài
“Những người hàng xóm”. Kể cả những câu chuyện bí
mật của nghề văn mà Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đề
cập, cũng có thể làm ngạc nhiên những người ngoại
đạo. Cuốn sách giúp độc giả cảm thấy niềm vui bình
yên và thân thiết hơn với nền văn hóa của các quốc gia
bạn bè; đồng thời khơi dậy khao khát sống đẹp, sống
tử tế ở mỗi người.

h.T

Ấm áp ngày Xuân
“Những người hàng xóm”
với
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G
ần một năm rồi nhưng bà
Hà Thị Mơ, xã Hợp
Thành (Phú Lương) vẫn
rất nhớ những ngày Tết
phải vất vả ở trong bệnh

viện trông người chồng bị xuất huyết
dạ dày do uống quá nhiều rượu. Bà
bảo: Ngày 30 Tết năm ngoái, mọi nhà
được đoàn viên, còn tôi thì chạy
ngược, xuôi lo chăm chồng. Cả gia
đình cũng vì thế mà “mất” Tết.
Thường ngày, ông ấy không uống
nhiều rượu nhưng ngày Tết, do cả nể,
mọi người mời nhiệt tình nên quá
chén thành ra phát bệnh…

Trong những ngày Tết, tình trạng
vui xuân, quá chén như chồng bà Mơ
không phải là hiếm. Bác sĩ Lê Duy
Đạo, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung
ương Thái Nguyên cho biết: Uống
rượu, bia quá nhiều không chỉ làm
tăng nguy cơ mất an toàn khi tham
gia giao thông mà còn ảnh hưởng rất
lớn đến sức khỏe, làm tăng nguy cơ
xuất huyết dạ dày, đột quỵ…

Ngoài ra, trong những ngày Tết, số
người bị ngộ độc thực phẩm cũng
tăng lên đáng kể. Theo thống kê của
Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương
Thái Nguyên, dịp Tết hằng năm (từ
30 tháng Chạp năm trước đến mùng 5

hoặc 6 tháng Giêng năm sau), mỗi
năm, Khoa tiếp nhận từ 1.000 đến
1.500 lượt bệnh nhân. Trong đó có
đến 1/5 số bệnh nhân bị ngộ độc thực
phẩm (tăng gấp 4 - 5 lần so với ngày
thường) và nhiều trường hợp bị xuất
huyết dạ dày, đột quỵ…

Tết là khoảng thời gian các gia
đình “thả lỏng”, chỉ tập trung ăn
uống, vui chơi nên nhiều người “bỏ
bẵng” bản thân, ăn uống thiếu khoa
học, thay đổi “đồng hồ” sinh học
khiến cho sức khỏe giảm sút. Các bác
sĩ cho rằng đây là một “thói quen”
cần phải loại bỏ và thay thế vào đó là
duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt lành
mạnh, không nên thức quá khuya,
nhất là những người cao huyết áp,
bệnh tim mạch. Bác sĩ Lê Duy Đạo
cho rằng: Mọi người vui xuân mới
nhưng không nên lạm dụng rượu, bia.
Cùng với đó là cảnh giác với ngộ độc
thực phẩm bằng cách bảo quản thực
phẩm thật tốt; duy trì những thói quen
có lợi như rửa tay sau khi đi vệ sinh
và trước khi chuẩn bị bữa ăn; để riêng
thực phẩm sống và thực phẩm chín;
thức ăn phải được nấu chín trước khi
ăn.

Để giữ gìn sức khỏe trong những
ngày Tết, các bác sĩ khuyến cáo mọi
người nên uống từ 1,5 đến 2,5 lít
nước/ngày giúp tăng cường trao đổi
chất, thanh thải độc cho cơ thể và duy
trì sức sống của làn da. Đồng thời, ăn
nhiều chất xơ và hạn chế ăn những
món ăn nhiều mỡ (thịt kho tàu, bánh
chưng…), chia bữa ăn chính ra thành
nhiều bữa nhỏ và ăn thêm nhiều rau
xanh, trái cây. Ăn uống vừa phải,
không quá no và ăn kèm với thực
phẩm lên men như: dưa cải, kim chi
nhằm tăng khả năng tiêu hóa; không
nên ăn những thức ăn đã để quá 6 giờ
và tốt nhất là ăn ngay sau khi chế
biến.

Ngày Tết sẽ mất nhiều thời gian
cho việc dọn dẹp, nấu nướng, chúc
Tết nhưng mọi người vẫn nên duy trì
tập thể dục khoảng 15 phút mỗi ngày
với những động tác vận động toàn
thân nhằm giúp cho cơ thể tiêu hao
lượng calo thừa. Đặc biệt, không tự
mua thuốc về điều trị khi có các vấn
đề về sức khỏe mà nên đến cơ sở y tế
để được khám và điều trị kịp thời…

Tùng LâM

44 Thái Nguyên hằng tháng

tháng 1+2-2023 số 135+136 Xuân Quý Mão

Vui xuân mới đừng quên chăm sức khỏe

Ngày Tết, trẻ nhỏ rất cần được quan tâm chăm sóc sức khỏe bởi đây
cũng là thời điểm giao mùa. Do đó, ngoài việc giữ ấm, không nên
cho trẻ ăn các thức ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều nước ngọt có ga…
Trong ảnh: Trường mầm non Hoa Hướng Dương (TP. Thái Nguyên) tổ
chức hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết.

Khi làn mưa bụi
giăng giăng khắp

nẻo đường gọi xuân
về cũng là lúc hơn
1,3 triệu người dân

Thái Nguyên rộn
ràng đón Tết. Mọi

nhà được đoàn viên
khi bao người con
xa quê trở về sum

họp bên người thân
và mong chờ

thưởng thức những
hương vị thân quen.

Trong những ngày
quây quần bên

nhau, mỗi gia đình
cũng cần quan tâm

đến sức khỏe để
được tận hưởng cái

Tết trọn vẹn…
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T
ừ ngày 1/1/2022, theo
quy định chuẩn nghèo
đa chiều giai đoạn
2021-2025, mức chuẩn
nghèo của khu vực

nông thôn tăng từ 700 nghìn đồng
lên 1,5 triệu đồng/tháng. Theo đó,
mức đóng BHXH tự nguyện thấp
nhất là 330 nghìn đồng/tháng, tăng
176 nghìn đồng/tháng so với mức
đóng BHXH tự nguyện của năm
2021. Do mức đóng BHXH tự
nguyện tối thiểu được điều chỉnh
tăng lên gấp hơn 2 lần, điều này
khiến nhiều người đang tham gia
và có ý định tham gia BHXH tự
nguyện băn khoăn, lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Hiền, phường
Tích Lương, TP. Thái Nguyên chia
sẻ: Đầu năm 2022, khi đại lý
BHXH tự nguyện thông báo về
việc điều chỉnh tăng mức đóng
khiến chúng tôi rất băn khoăn. Tuy
nhiên, khi được cán bộ tuyên
truyền tư vấn cũng như biết được
số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng
BHXH cho người tham gia sẽ tăng
lên gần 50 nghìn đồng/người/tháng,
gia đình tôi tiếp tục tham gia
BHXH tự nguyện cho đến nay.

Chính sách BHXH tự nguyện
mới cũng đặt ra cho BHXH tỉnh
nhiều thách thức trong việc phát
triển các đối tượng tham gia. Bà
Nguyễn Thị Hương Liên, Phó
Giám đốc BHXH tỉnh cho biết:
Bên cạnh những thách thức do dịch
bệnh ảnh hưởng đến nhiều doanh
nghiệp cũng như việc làm, thu
nhập của người lao động sụt giảm...

thì việc phát triển người tham gia
BHXH tự nguyện còn gặp khó
khăn do chính sách BHXH tự
nguyện thay đổi từ đầu tháng 1-
2022. Trước tình hình trên, BHXH
tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn,
hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm
vụ chủ yếu được giao, trong đó có
chỉ tiêu về phát triển đối tượng
tham gia BHXH.

Để thực hiện mục tiêu gia tăng
độ bao phủ BHXH tự nguyện, ngay
từ những tháng cuối năm 2021,
BHXH tỉnh đã tập trung truyền
thông để người dân sớm nắm được
các quy định của Nhà nước về việc
tăng mức đóng tối thiểu, mức điều
chỉnh và hiểu rõ quyền lợi khi mức
đóng tăng lên. Chỉ đạo BHXH các
huyện, thành phố tranh thủ sự quan
tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính
quyền trong công tác phát triển
BHXH tự nguyện; phối hợp chặt
chẽ với các đơn vị, địa phương
nhằm đa dạng, linh hoạt các hình
thức tuyên truyền sao cho hiệu quả,
phù hợp với từng đối tượng.

Đặc biệt, BHXH tỉnh đã yêu cầu
mỗi cán bộ, người lao động là một
tuyên truyền viên tích cực đến từng
hộ gia đình, cụm dân cư để tuyên
truyền vận động, phát triển được ít
nhất 5 người tham gia BHXH tự
nguyện/năm. Nhờ đó, BHXH tỉnh
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính
trị được giao trong năm 2022: Tổng
số đối tượng tham gia BHXH,
BHYT đạt trên 1,23 triệu người,
bằng 100% kế hoạch được giao;
tổng số người tham gia BHXH bắt

buộc, BHXH tự nguyện đạt trên
241 nghìn người, bằng 100% kế
hoạch được giao. Trong đó, số
người tham gia BHXH tự nguyện
đạt trên 35.000 người.

Năm 2023, BHXH tỉnh tiếp tục
đề ra các giải pháp, phấn đấu hoàn
thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm
vụ, trong đó chú trọng: Tăng cường
truyền thông về chính sách BHXH
tự nguyện; kiện toàn, bồi dưỡng,
nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phát
triển số người tham gia BHXH tự
nguyện cho hệ thống đại lý thu;
tiếp tục ứng dụng công nghệ thông
tin, đơn giản hóa các thủ tục hành
chính, rút ngắn thời gian giải quyết
thủ tục… phục vụ ngày càng tốt
hơn người dân tham gia BHXH tự
nguyện.

PhưƠng Thảo

Với mục tiêu hướng tới xây dựng bảo hiểm xã hội
(BHXH) một cách bền vững, hoàn thành tốt nhiệm
vụ chính trị được giao, năm 2022, BHXH tỉnh Thái
Nguyên đã nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ,
có hiệu quả các chính sách BHXH, bảo hiểm y tế
(BHYT), chú trọng phát triển người tham gia BHXH
tự nguyện.

BhXh tỉnh thái nguyên: 

nỗ lực phát triển Bhxh tự nguyện

Cán bộ BHXH tỉnh tư vấn, phát tờ
rơi tuyên truyền chính sách
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia
đình cho người dân. 

Ảnh: ngô PhưƠng 
(BHXH tỉnh)



Quöëc tïë

T
heo nhận định của ông
Luke Coffey, nghiên
cứu viên cao cấp tại
Viện Hudson (một tổ
chức tư vấn Mỹ có tầm

ảnh hưởng nổi tiếng thế giới), khi
chiến dịch quân sự của Nga ở
Ukraine bước sang năm 2023, cuộc
xung đột dường như sẽ khó chấm
dứt trong ngắn hạn.

Thứ nhất là diễn biến tại khu vực
xung quanh thành phố Bakhmut ở
vùng Donbas, miền Đông Ukraine.
Trong nhiều tháng, các lực lượng
Nga đã tìm cách kiểm soát thành
phố này nhưng không thành công.
Đối với Ukraine, ưu tiên sẽ là giữ
vững các tuyến phòng thủ gần
Bakhmut và khu vực xung quanh.

Diễn biến tiếp theo là nếu phía
Ukraine có thể ổn định tình hình
xung quanh Bakhmut, rất có thể
trọng tâm của họ sẽ là một cuộc
phản công ở phía Nam. Mục tiêu
của Kiev sẽ là chia cắt thành phố
Mariupol do Nga kiểm soát và khu
vực Perekop nối với Crimea. Việc
kiểm soát thành phố này có thể
giúp phong tỏa cây cầu nối đất liền
của Nga với Crimea và đặt các lực
lượng Ukraine vào thế có lợi khi
tấn công nhiều mục tiêu quân sự

trên bán đảo Crimea. Melitopol
cũng đã nằm trong tầm bắn của các
hệ thống tên lửa của Ukraine và
khu vực xung quanh thành phố là
điểm nóng của hoạt động giao
tranh. Thời gian sẽ là vấn đề rất
quan trọng.

Kể từ khi các lực lượng Nga rút
khỏi Kherson vào tháng 11-2022,
cả lực lượng Ukraine và Nga đã tái
triển khai dọc theo chiến tuyến, bao
gồm cả khu vực gần Melitopol.
Một khi mùa Đông khiến mặt đất
bị đóng băng, Ukraine có thể sẽ
hành động, nhưng tốc độ phản công
sẽ phải rất nhanh. Khi tuyết tan vào
mùa Xuân, tình trạng "không có
đường" sẽ xuất hiện ở Ukraine vì
trên các cánh đồng trống hoặc thậm
chí là cả những con đường trải nhựa
đều không thể cơ động cho đến
mùa Hè vì bùn.

Diễn biến thứ ba là một cuộc tấn
công mới tiềm năng của Nga từ 
Belarus. Ukraine và phương Tây
cho rằng Minsk đã đóng một vai
trò nhất định đối với Nga như một
điểm tập kết cho quân đội của họ
trong giai đoạn đầu chiến dịch
quân sự vào tháng 2-2022. Giờ đây,
ngày càng có nhiều lo ngại từ
phương Tây rằng Belarus có thể

tăng cường hỗ trợ cho Nga. Nếu
điều này xảy ra, có hai hướng hành
động tiềm năng: Có thể có một
cuộc tấn công khác vào Kiev, hoặc
là một cuộc tấn công vào miền Tây
Ukraine để làm gián đoạn đường
tiếp tế của NATO từ Ba Lan và 
Romania. Cả hai đều sẽ không có
khả năng thành công, nhưng gây đủ
rắc rối cho Ukraine đến mức các
lực lượng của họ sẽ phải điều chỉnh
lại việc bố trí đội hình theo chiến
tuyến.

Diễn biến cuối cùng cần theo dõi
là việc liệu tên lửa của Iran có tham
gia cuộc xung đột hay không.
Phương Tây đã cáo buộc hàng trăm
"máy bay không người lái cảm tử"
Shahed-136 do Iran chế tạo được
Nga sử dụng để tấn công cơ sở hạ
tầng năng lượng của Ukraine. Mặc
dù lực lượng phòng không Ukraine
đã bắn hạ nhiều trong số chúng,
nhưng số còn lại vẫn gây ra thiệt
hại đáng kể. Phần lớn Ukraine đang
trải qua tình trạng mất điện thường
xuyên.

Bốn diễn biến trên cho thấy: Sẽ
khó có bất kỳ thỏa thuận có ý nghĩa
và lâu dài nào giữa Nga và Ukraine
trong những tháng tới.

Trinh an

Điện Kremlin tuyên bố tiếp
tục thúc đẩy chiến dịch

quân sự đặc biệt nước này
ở ukraine sau khi lệnh

ngừng bắn đơn phương kéo
dài 36 tiếng kết thúc. (ngày
6-1 đến nửa đêm ngày 7-1)
để các tín đồ Chính thống
giáo tại Nga và ukraine có

thể đón giáng sinh. Nhưng
ngay sau đó còi báo động
và các tiếng nổ lớn lại rền
vang trên nhiều mặt trận.

Quân nhân Nga tham gia chiến dịch tại Ukraine
ngồi trên thiết giáp đi trên cao tốc đoạn chạy qua

thị trấn Armyansk, bán đảo Crimeam.

hòa bình còn xa
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C
hiến thắng 2-1 trước tuyển Đài Loan ở
trận play-off đưa tuyển nữ Việt Nam
lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham
dự World Cup vào tháng 7-2023. Theo
kết quả bốc thăm, Tuyển Việt Nam

nằm ở bảng E cùng đương kim vô địch Mỹ, Á quân
World Cup 2019 Hà Lan và đội thắng ở bảng A lượt
play-off. Đó có thể là Bồ Đào Nha, Thái Lan hoặc
Cameroon. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn,
tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng tử thần nên rất khó
để tạo nên bất ngờ. Ban huấn luyện cũng không đặt
nặng thành tích để tạo sức ép lên các cầu thủ.
Nhưng việc ghi được bàn thắng ở một kỳ World
Cup cũng sẽ là món quà rất thú vị cho người hâm
mộ. Và với lần đầu tiên được hít thở không khí ở
World Cup sẽ tạo ra cú hích cực lớn cho các cầu thủ
nữ tiến bộ trong tương lai. World Cup nữ 2023 sẽ
diễn ra từ 20/7-20/8/2023 trên các sân cỏ Úc và
New Zealand. Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng
bảng ở New Zealand.

Trước và sau thời gian tham dự FIFA World Cup,
thầy trò HLV Mai Đức Chung còn có một nhiệm vụ
quan trọng không kém là thi đấu vòng loại Olympic
2024 khu vực châu Á. Tuy nhiên, sẽ rất khó để
những cô gái “kim cương” giành vé tham dự
Olympic diễn ra tại Pháp... Nhưng được thi đấu với
những đối thủ hàng đầu khu vực sẽ giúp các nữ
tuyển thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn rũa kỹ
năng, bản lĩnh thi đấu để hướng tới mục tiêu xa hơn.
ASIAD diễn ra ở Trung Quốc vào cuối tháng 9, đầu
tháng 10-2023. Trong lịch sử, tuyển nữ Việt Nam
từng lọt top “tứ đại gia” ở ASIAD 2014 và top 5
ASIAD 2018. Vấn đề đặt ra cho các cô gái “kim
cương” là làm thế nào để bảo toàn lực lượng, duy trì
thể lực để thi đấu tốt tại ASIAD lần thứ 19 khi vừa
kết thúc hành trình tại World Cup 2023.

Mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA-
Games 32 của thầy trò HLV Mai Đức Chung trở
nên quan trọng và thiết thực nhất. Đó cũng là sự
củng cố, khẳng định ngôi hậu của bóng đá nữ Việt
Nam ở khu vực Đông Nam Á...

Để hoàn thành những mục tiêu lớn kể trên, HLV
Mai Đức Chung và VFF đã lên kế hoạch đầu tư đặc
biệt cho tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, thầy trò HLV
Mai Đức Chung sẽ có 02 đợt tập huấn ở nước ngoài.
Đợt tập huấn đầu tiên tại Nhật Bản sẽ kéo dài
khoảng 20 ngày trước khi SEA-Games 32 khởi
tranh vào tháng 5. Sau đó, Những cô gái “kim
cương” sẽ thi đấu vòng loại môn bóng đá nữ
Olympic khu vực châu Á và lên đường sang châu
Âu tập huấn trước khi FIFA World Cup khai mạc
vào tháng 7.

anh khoa

thể thao

Năm 2023 sẽ là một năm rất bận rộn
nhưng đầy tự hào của bóng đá nữ
Việt Nam khi các cô gái “kim cương”
sẽ có lần đầu tiên góp mặt ở FIFa
World Cup, đặt mục tiêu bảo vệ tấm
huy chương vàng tại SEa-games 32,
thi đấu vòng loại olympic khu vực
châu á và đạt thành tích cao tại
aSIaD 19.

những cô gái “kim cương” và mục tiêu năm 2023

Huỳnh Như và
các đồng đội
sẽ có một năm
bận rộn nhất
từ trước tới
nay.
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Á
p Tết Nguyên đán, lực lượng
công an trên địa bàn tỉnh đã
phát hiện, bắt giữ nhiều đối
tượng đang thực hiện hành vi
vi phạm pháp luật liên quan

đến pháo hoa, phá nổ. Mới đây nhất, đầu
tháng 1-2023, Công an huyện Võ Nhai đã
đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án
“Sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép
hàng cấm” là pháo nổ trên địa bàn xã Lâu
Thượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ gần
44kg pháo nổ với 278 quả pháo trứng, 11
hộp pháo giàn và 279 quả pháo quấn. Ngoài
ra, công an còn phát hiện hàng chục kg tiền
chất, phôi vỏ và 1.260 ống giấy cùng nhiều
vật dụng khác để sản xuất pháo nổ. Qua
công tác điều tra, Công an huyện Võ Nhai
xác định 13 đối tượng tham gia vào “đường
dây” sản xuất, mua bán và tàng trữ trái phép
pháo nổ. Đối tượng chính trong vụ án này là
Hoàng Văn Trường, sinh năm 1976, trú tại

xã Lâu Thượng. Vụ việc đang được Cơ quan
Cảnh sát điều tra Công an huyện Võ Nhai
tiếp tục điều tra mở rộng.

Cũng trong đầu tháng 1-2023, Tổ công tác
của Đồn Công an Khu công nghiệp Yên
Bình phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đi
trên xe mô tô chở theo một thùng giấy bên
trong chứa gần 200 quả pháo nổ và hóa chất
chế tạo. 2 đối tượng là Nguyễn Hữu C. và
Nguyễn Đức V. (cùng trú tại xã Phúc Thuận,
TP. Phổ Yên). Số pháo này đều do C. tự chế
tạo để mang bán kiếm tiền tiêu dịp Tết. C.
nhờ V. chở đi bán thì bị lực lượng chức năng
phát hiện, thu giữ. Đáng nói là trong các vụ
việc trên, có nhiều đối tượng liên quan hoặc
trực tiếp chế tạo, vận chuyển là người trẻ
tuổi, học sinh. Có em lên mạng xem, học rồi
tự mua các loại hóa chất, vật liệu về tự chế
tạo, đem bán. Vụ việc của em Hoàng Hải Đ.
(ở xã Thanh Ninh), học sinh của Trung tâm
Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên huyện Phú Bình là một ví dụ. Hành vi
của em Đ. đã được công an địa phương kịp
thời phát hiện, xử lý vào ngày 4-1 vừa qua.  

Trước đó, có nhiều đối tượng đã bị cơ
quan chức năng, phát hiện, xử lý do có hành
vi phạm pháp liên quan đến pháo. Trong đó,
có những đối tượng đã bị tòa án xét xử và
chịu hình phạt thích đáng, tương ứng với
từng mức độ phạm tội. Điển hình như đối
tượng Lều Văn T. (trú tại xóm Liên Hồng,
xã Vô Tranh, huyện Phú Lương). Vì muốn
mua pháo về đốt chơi Tết Nguyên đán, T. đã
mua của một người không quen biết hai hộp
pháo hoa giàn loại 36 quả và 100 quả pháo
cù với số tiền 3 triệu đồng. Sau khi mua
được số hàng cấm từ người lạ, trên đường về,
T. đã bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ
toàn bộ vật chứng. Hành vi của T. đã bị truy
tố trước pháp luật và bị Tòa án Nhân dân
huyện Phú Lương xử phạt 9 tháng tù (án
treo) và phạt bổ sung 10 triệu đồng về tội
Vận chuyển hàng cấm.

Những hành vi phạm pháp liên quan đến
pháo, đặc biệt là pháo nổ đã được quy định
rất rõ và có chế tài xử phạt nghiêm khắc.
Đừng vì tò mò, hám lợi hay muốn có thú vui
khác biệt trong dịp Tết mà trở thành kẻ tội
đồ, bởi điều này không chỉ bị pháp luật trừng
phạt mà còn gây nguy hiểm đến chính mình
và cộng đồng.

hoàng hải

Hằng năm, cứ khoảng trước,
trong và sau Tết Nguyên đán là
quãng thời gian nảy sinh nhiều

loại tội phạm ảnh hưởng đến
trật tự an toàn xã hội. Một trong

những tội phạm thường xuất
hiện vào dịp cao điểm này là

hành vi liên quan đến chế tạo,
vận chuyển, mua bán, đốt các
loại pháo trái phép. Mặc dù đã
có nhiều đối tượng phạm tội bị
phát hiện, bắt quả tang và chịu

sự trừng phạt của pháp luật
nhưng vì nhiều nguyên nhân,
không ít người vẫn cố tình vi

phạm để rồi phải trả giá.

đừng để pháo 
làm “nổ” cuộc đời

cêu chuyïån phaáp luêåt



Tết 

Lãnh đạo huyện
Võ Nhai tặng quà
các gia đình
chính sách, hộ
nghèo ở xã Thần
Sa trong chương
trình “Tuần cao
điểm Tết vì người
nghèo năm
2023”.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Định Hóa tổ chức
chương trình “Tết Nhân ái” tại xã Bình Yên.

Gói bánh
chưng
dành tặng
các hộ
nghèo, cận
nghèo ở 2
xã Tân
Thành,
Lương Phú
(Phú Bình). 

Liên đoàn Lao động tỉnh
khánh thành nhà “Mái ấm
công đoàn” tặng gia đình
đoàn viên Nông Thị Huyền
Nga, thuộc Công đoàn cơ
sở Trường Tiểu học Yên
Ninh (Phú Lương).

Huyện Đại Từ phối hợp với Công ty TNHH
Khai thác Chế biến khoáng sản Núi Pháo
tặng quà cho công nhân, người lao động có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Những ngày giáp Tết
Nguyên đán quý Mão

2023, hoạt động chăm lo
Tết đối với gia đình chính
sách, hộ nghèo, người lao

động, học sinh có hoàn
cảnh khó khăn được tổ

chức tại các địa phương
trong tỉnh. Những hoạt

động ấy mang đậm tinh
thần “Xuân sẻ chia - Tết

yêu thương”.
Ảnh: nhóM P.V

yêu thương






