
QUẢNG ĐIỀN - Xuaân Bính Thaân 201678

1.Du lịch nông nghiệp trên thế giới. 
Ngày nay, hoạt động du lịch nông nghiệp 
(DLNN) trên thế giới không còn xa lạ, nhiều 
nước đã rất thành công:

Ở Pháp, DLNN là hoạt động quan 
trọng, chiếm 50% thu nhập của nông dân, 
hiện có 300 điểm DLNN. Tại Italy, từ 1960-
1995, đã xây dựng thể chế điều chỉnh các 
hoạt động DLNN và trong vòng 10 năm 
DLNN đã tăng doanh thu lên 2 lần.

Năm 1994, Nhật Bản đã ban hành Luật 
giải trí ở những vùng nông thôn, vùng biển, 
vùng núi. Từ năm 1995 Bộ Nông-Lâm-Thủy 
sản đã thiết lập chương trình nhà nghỉ nông 
thôn khắp đất nước, chủ yếu do nông hộ và 
trang trại làm chủ.

Ở Trung Quốc, từ năm 1990, chính phủ 
đã xây dựng chương trình DLNN nhằm mục 
đích chống đói nghèo tại các tỉnh Vân Nam, 
Quảng Đông, vùng ven đô Thượng Hải... 
Các điểm DLNN của Trung Quốc hằng năm 

HƯỚNG
PHÁT TRIỂN
DU LỊCH
NÔNG NGHIỆP 
NÔNG THÔN 
QUẢNG ĐIỀN

tiếp đón 300 triệu du khách, đạt doanh thu 
40 tỉ nhân dân tệ (5,13 tỉ USD).

Từ năm 1984, DLNN ở Hàn Quốc đã 
phát triển nhanh, góp phần xóa nghèo ở làng 
quê, tăng thu nhập đáng kể cho nông dân. 
Cũng từ nhiều năm trước, Thái Lan đã có 
chính sách khuyến khích đầu tư phát triển 
DLNN theo mô hình trang trại hoặc khu làng 
khép kín, có đầy đủ tiện nghi, dịch vụ phục 
vụ khách. Từ năm 1997, DLNN của Thái Lan 
phát triển rất nhanh...

Ở Mỹ, hiện nay DLNN đang phát triển 
rất mạnh, thu hút số lượng du khách rất lớn 
từ các thành phố vào các dịp cuối tuần và 
các kỳ nghỉ, góp phần tăng thu nhập đáng kể 
cho người nông dân.

2.Du lịch nông nghiệp, nông thôn ở 
Việt Nam. Ở nước ta, từ lâu, vùng nông thôn 
đã có 3 hình thức du lịch phổ biến là du lịch 
tự nhiên: đi thăm cảnh quan tự nhiên, mang 
tính giải trí; du lịch văn hóa: đi thăm công 
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trình văn hóa, lịch 
sử và khảo cổ ở 
địa phương; du 
lịch sinh thái: đi 
thăm các nguồn 
lợi tự nhiên cũng 
như phúc lợi, giá 
trị văn hóa của 
người dân địa 
phương. Nhưng 
về du lịch đón tiếp 
tại hộ nông dân: 
du khách tham 
gia, chia sẻ với 
cuộc sống thường 
ngày và các hoạt 
động của cư dân 
nông thôn và du 
lịch nông nghiệp: 
du khách tham gia 
vào các hoạt động 
nông nghiệp truyền thống, thưởng thức các 
nông sản và mua bán sản phẩm bản địa mới 
chỉ là bước đầu, tự phát.

Theo tiến sĩ Đào Thế Anh: “Nền tảng 
của DLNN là nông nghiệp và nghề truyền 
thống. Mô hình có thể thay đổi theo thời 
gian và không gian cho phù hợp; thay đổi 
từ tham quan đến tham gia. DLNN không 
cạnh tranh mà bổ sung cho các loại hình du 
lịch khác. DLNN có tính liên ngành, không 
tách rời các hoạt động phát triển nông thôn 
(nông nghiệp-du lịch-xã hội) và có tính liên 
vùng (mạng lưới-hợp tác). Vì thế, cần giữ 
vững các nguyên tắc trong phát triển DLNN: 
đảm bảo công bằng cho các chủ thể tham gia; 
đem lại lợi ích cho người dân địa phương 
và phát huy nội lực; bảo tồn, phát huy vốn 
di sản và bảo vệ môi trường; luôn đổi mới 
và tạo sự khác biệt, liên kết làm phong phú 
sản phẩm; giữ gìn bản sắc, xây dựng hình 
ảnh đẹp trong lòng du khách;  đóng góp vào 
phát triển nông thôn bền vững”.

Tiềm năng của DLNN ở nước ta rất 
lớn, do là nước nông nghiệp, có khoảng hơn 
70% dân cư đang sinh sống ở nông thôn. 

Nông thôn chúng ta đa dạng về điều kiện 
sinh thái rất được du khách quan tâm, người 
dân nông thôn lại có truyền thống hiếu 
khách. Hiện nay, du lịch đón tiếp tại nông hộ 
(homestay) đã xuất hiện khá nhiều ở Hà Nội, 
Lào Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Sơn La, Hòa Bình, 
Hội An, Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ…Có 
hộ mỗi tháng đón 10-20 du khách ăn nghỉ, 
phần lớn là khách Pháp, Tây Ban Nha, Hà 
Lan..., thu nhập trung bình của mỗi hộ từ 20 
đến 100 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, trong thực tế, du lịch nông 
nghiệp, nông thôn gặp không ít khó khăn. 
Tour Làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), Làng cổ 
Phước Tích, Nhà vườn Huế, lợi nhuận thu 
được từ hoạt động du lịch phần lớn rơi vào 
các công ty lữ hành, chỉ còn phần nhỏ chia 
cho một số hộ có nhà cổ, nhà vườn nên đã 
gây thắc mắc cho cộng đồng dân cư chung 
sống trong làng du lịch. 

3.Hướng đi cho du lịch nông nghiệp 
Quảng Điền. Quảng Điền là một vùng đất 
giàu truyền thống lịch sử và cách mạng, được 
hình thành và phát triển khá sớm trong lịch 
sử mở nước của dân tộc. Nhân dân Quảng 
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Điền vốn cần cù, sáng tạo trong lao động, anh 
dũng trong chiến đấu. Từ đó vun đúc và hình 
thành nên những yếu tố văn hóa mang tính 
đặc thù của một vùng đất. Quảng Điền còn 
là thủ phủ của Chúa Nguyễn với những tên 
đất, tên người đã đi vào lịch sử như: Thành 
Hóa Châu, Phủ Phước Yên, Phủ Bác Vọng; 
những người con ưu tú của Quảng Điền đã 
tô thắm thêm trang sử hào hùng của dân 
tộc như: Nguyễn Hữu Dật, Đặng Tất, Đặng 
Dung, Trần Thúc Nhẫn, Đặng Hữu Phổ, Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh, Nhà thơ Tố Hữu. 
Những tinh hoa đó đã được các thế hệ nối 
tiếp phát huy, giữ gìn. Ngoài ra, Quảng Điền 
cũng là địa phương lưu giữ nhiều ngành 
nghề truyền thống với nghề đan lát Bao La, 
Thuỷ Lập, nghề nón lá Hạ Lang; nghề bún Ô 
Sa, rượu Lai Hà, rau Thành Trung...Quảng 
Điền cũng là nơi lưu giữ những di tích gắn 
liền với những câu chuyện mang tính huyền 
sử như: mộ Ba Tầng, miếu Bà Tơ, Miếu thờ 
Huyền Trân Công Chúa…

    Là một địa phương vốn nằm trên 
đường thiên lý Bắc Nam; trong đó, Sịa và 
Hóa Châu là những địa phương đô thị hóa 
từ rất sớm, thuở trước là vùng đất có vai 
trò ảnh hưởng đến sự phát triển của những 
vùng lân cận.

Quảng Điền, vùng đồng bằng ven biển 
của tỉnh Thừa Thiên Huế, cách thành phố 
Huế 15 km về phía Bắc, diện tích tự nhiên 
rộng 16.307,7 ha, dân số gần 100.000 người, 
mật độ bình quân 800 người/km2, gồm 11 xã, 
thị trấn. Quảng Điền  là vùng đất đầy thơ 
mộng, gắn liền với phá Tam Giang ghi dấu ấn 
mạnh mẽ trong thơ ca và lịch sử mở nước của 
dân tộc. Mặc dù là một huyện nằm gọn trong 
vùng châu thổ của sông Bồ, Sông Hương và 
Sông Ô Lâu nhưng nơi đây đã bước đầu quy 
hoạch được mạng lưới giao thông khá hợp lý 
với 11 km bờ biển đẹp, trong sạch, cát trắng 
mịn màng, gió mơn man, sóng xanh, nắng 
vàng cùng với tình cảm thân thiện, chân 
chất, mộc mạc của người dân biển hiền hòa. 
Từ trung tâm huyện lỵ đã có nhiều tuyến 

giao thông đối ngoại giúp rút ngắn khoảng 
cách giữa Sịa với thành phố Huế và với các 
vùng lân cận. 

Huyện Quảng Điền hiện có hai điểm 
du lịch cộng đồng đã hoạt động từ 06 năm 
nay: Tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng 
Lợi, bình quân mỗi năm đón tiếp khoảng 
500 khách, chủ yếu là khách Pháp, do công 
ty Viettravel Hội An đưa đến. Tại xã Quảng 
Ngạn, mỗi năm đón tiếp khoảng 300 khách, 
chủ yếu là người Anh và Pháp do công ty An 
Thạnh tổ chức. Điểm chung của các tour du 
lịch này là thời gian lưu trú từ một buổi đến 
một ngày đêm, sở thích của du khách là được 
lưu trú trong dân (homestay), tham gia các 
hoạt động nông nghiệp. Tuy nhiên, các hoạt 
động du lịch nông nghiệp, nông thôn như 
trên đây chưa nhiều, phần lớn chưa đáp ứng 
được nhu cầu, sản phẩm dịch vụ còn nghèo 
nàn, thiếu đa dạng và chuyên nghiệp. Bởi lẽ 
du lịch nông nghiệp, du lịch đón tiếp tại hộ 
nông dân còn tự phát. Ngành du lịch chưa 
thực sự vào cuộc. Các cấp chính quyền và cơ 
quan chuyên trách ở địa phương cũng còn 
lúng túng với 2 loại hình du lịch này, đồng 
tình ủng hộ nhưng chưa có sự chỉ đạo sâu 
sát, chưa có cơ chế chính sách đồng bộ.

Muốn phát triển bền vững các loại 
hình du lịch này, thiết nghĩ cần có khung 
pháp lý và qui hoạch để thu hút được đầu 
tư, tránh để nông dân tự xoay xở. Chiến lược 
phát triển nông nghiệp cũng nên phối hợp 
chặt chẽ với du lịch nông nghiệp, xác định 
vị thế của nó để có cái nhìn đúng đắn, đầy 
đủ và có sự đầu tư thích đáng hỗ trợ nông 
dân, trước hết là hoàn thiện cơ sở hạ tầng, 
các biện pháp bảo vệ môi trường nông thôn. 

Thứ nhất: Huyện cần xây dựng chiến 
lược phát triển nền nông nghiệp XANH. 
Khái niệm nông nghiệp xanh (hay nông 
nghiệp hữu cơ)  là hệ thống đồng bộ hướng 
tới thực hiện các quá trình với kết quả bảo 
đảm hệ sinh thái bền vững, thực phẩm an 
toàn, dinh dưỡng tốt, nhân đạo với động 
vật và công bằng xã hội, không sử dụng các 
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hóa chất nông nghiệp tổng hợp và các chất 
sinh trưởng phi hữu cơ, tạo điều  kiện cho 
sự chuyển hóa  khép kín trong  hệ canh tác, 
chỉ được sử dụng các nguồn hiện có trong 
nông trại và các vật tư theo tiêu chuẩn của 
quy trình sản xuất.

Sản xuất nông nghiệp xanh nói không 
với 5 nguồn vật liệu đầu vào bao gồm: không 
sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân bón 
hóa học, chất kích thích tăng trưởng, sản 
phẩm đột biến gen và phân bắc mà chủ yếu 
là dựa vào luân canh, sử dụng phân chuồng 
đã qua ủ nóng, phân xanh, phân vi sinh và 
áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng 
hợp để canh tác. Với phương thức canh tác 
làm việc với chu trình tự nhiên, bảo toàn và 
làm phong phú hệ sinh thái nông nghiệp, 
nông nghiệp xanh mang lại lợi ích vô cùng 
to lớn không chỉ đối với sức khỏe của người 
sản xuất và tiêu dùng mà còn góp phần cải 
tạo, bảo vệ môi trường và phát triển bền 
vững nền nông nghiệp.

Thứ hai: Xây dựng một số mô hình 
thí điểm như: Trang trại sinh thái, làng sinh 
thái. Vùng trang trại của huyện Quảng Điền 
đã được hình thành và có tiềm năng du lịch, 
huyện cần định hướng qui hoạch thành 
vùng trang trại sinh thái, trang trại được qui 
hoạch đảm bảo tính khoa học, sản xuất theo 
phương thức nông nghiệp xanh, có khả năng 
đón tiếp khách du lịch đến lưu trú và tham 
gia các hoạt động của trang trại. Huyện cần 
chú trọng đầu tư nâng cấp, phát triển mạng 
lưới giao thông và các hạ tầng kỹ thuật khác 
cho vùng này.

Bên cạnh đó, huyện cần xây dựng thí 
điểm mô hình làng sinh thái: Đặc điểm của 
mô hình này là làng truyền thống với những 
đặc trưng của nông thôn miền Trung Việt 
Nam, môi trường, cảnh quan, sinh thái được 
bảo vệ. Khôi phục các hình thức sản xuất 
nông nghiệp truyền thống (thủ công từ khâu 
chọn giống bản địa, làm đất, gieo mạ đến xay 
giã, dần, sàn, chế biến kết hợp nghề truyền 
thống như mây tre…). Có thể chọn một làng 

thuộc xã Quảng Lợi, tổ chức sản xuất và chế 
biến gạo đỏ theo hình thức truyền thống, phát 
triển nghề đan tre tạo ra các sản phẩm lưu 
niệm, tạo điều kiện cho du khách tham gia 
vào các công đoạn của sản xuất nông nghiệp 
và thủ công để thu hút du khách (Kết hợp xây 
dựng thương hiệu gạo đỏ).

Thứ ba: Chính quyền các cấp hỗ trợ 
đào tạo các kỹ năng cần thiết về du lịch nông 
thôn, hỗ trợ quảng bá du lịch cho cộng đồng. 
Tạo mối liên kết giữa các doanh nghiệp, cơ 
quan quản lý nhà nước về du lịch với cộng 
đồng trong phát triển du lịch nông nghiệp. 
Hỗ trợ xây dựng các hạ tầng kỹ thuật cần 
thiết cho các vùng du lịch như: đường giao 
thông, bến thuyền, bãi tắm, nhà vệ sinh công 
cộng…khuyến khích người dân xây dựng 
nhà ở đủ tiêu chuẩn đón khách lưu trú theo 
kiểu homestay, thực hiện tốt công tác vệ sinh 
môi trường nông thôn…

Thứ tư: Tình trạng mất công bằng 
trong phân chia lợi nhuận giữa các tác nhân 
trong chuỗi giá trị du lịch cũng cần được 
giải quyết. Vì nông dân là người chủ thật sự 
trong các loại hình du lịch đặc thù này, nên 
họ phải được hưởng thụ chính đáng.

Du lịch nông nghiệp, nông thôn có thể 
được coi là một giải pháp xây dựng nông 
thôn mới, vì nó góp phần tăng thu nhập 
và giảm nghèo cho nông thôn, bảo vệ môi 
trường nông thôn, thúc đẩy chuyển đổi cơ 
cấu lao động nông nghiệp nông thôn r
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Hè vừa rồi, men theo lời ca diệu 
vợi trên, chúng tôi về với huyện 

Quảng Điền- một huyện ven biển và đầm 
phá; nơi mà những năm qua có rất nhiều 
hoạt động hướng về biển đảo quê hương; 
trong đó có lớp lớp thiếu nhi thân thương 
của vùng đất Quảng Điền đầy thương đầy 
nhớ.
 Vâng, biển đảo nước ta nói chung, và 
của vùng đất Quảng Điền nói riêng có vị trí 
hết sức quan trọng trong quá trình phát triển 
của dân tộc. Từ thời xa  xưa, biển luôn gắn 
bó chặt chẽ với mọi hoạt động sản xuất, đời 
sống của nhân dân ta. Vùng biển, hải đảo và 
ven biển là địa bàn chiến lược có vị trí quyết 
định đối với sự phát triển của đất nước, là 
tiềm năng thế mạnh quan trọng trong sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, 
dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện 
mà trực tiếp là Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Quảng Điền, các trường học từ bậc 
học Mầm non đến bậc học Trung học cơ sở 
đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về biển 
đảo, thể hiện rõ tình yêu biển đảo và những 

THIẾU NHI QUẢNG ĐIỀN
VỚI TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO
VÀ Ý TƯỞNG BẢO VỆ
CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO

ý tưởng bảo vệ biển đảo quê hương. Chúng 
tôi đã từng được tham dự những câu lạc bộ 
thơ của các em thiếu nhi khối Trung học sơ 
sở ở các xã như Quảng Công, Quảng Thọ, 
Quảng Thành v.v…Trong những chương 
trình sinh hoạt của các câu lạc bộ ấy, ngoài 
các hoạt động, như: nhận tín hiệu morse, 
semaphore, nhận biết dấu đi đường, tìm 
hiểu kiến thức xã hội, các em đã có cơ hội 
thể hiện lòng yêu nước, tình yêu biển đảo 
quê hương, những cảm xúc của mình trước 
vấn đề biển Đông bằng những vần thơ đầy 
xúc động. Không chỉ riêng tôi mà hình như 
cả hội trường đã có những phút giây lặng 
im phăng phắc khi nghe một em học sinh 
ở xã Quảng Công thể hiện bài thơ “Tổ quốc 
nơi biển đảo” của nhà thơ Lê Ái Siêm qua 
giọng ngâm ngọt ngào, sâu lắng và đầy chất 
trữ tình của mình : “Tổ quốc nơi nào mà không 
máu thịt/ Không vang vọng lời thề gìn giữ thuở 
cha ông?/ Tổ quốc được gọi tên trên môi người 
dân Việt/ Ngọn sóng biển Đông cứ trào cuộn 
trong lòng”… Có em lại gửi gắm lòng mình 
qua những vần thơ “Gửi Trường Sa” của tác 
giả trẻ Trúc Mai: “Trên bản đồ Trường Sa thật 
gần/ Trường Sa thức giữ biển trời Tổ quốc/ Em 
muốn làm cánh hải âu bay ra ngoài ấy/ Cùng 
các anh chia nắng gió đêm ngày”. Các em còn 
đọc những bài thơ do chính các em sáng tác 
gửi tới các chú bộ độ ở Trường Sa tấm lòng 
biết ơn vô hạn: “Nghe thấy Trường Sa ta thấy 
một xa xăm/ Mà gần ngay trước mắt/ Như nghe 
gió Trường Sa bay nhẹ trên khuôn mặt/ Mà ào 

 NGUYỄN NHƯ Ý

       “Có người nói, biển chỉ toàn nước thôi. 
Nhưng nước mặn vì biết bao máu đổ. Có người 
nói, đảo chỉ toàn cát thôi. Nhưng cát từ san hô. 
San hô từ xương cốt ông cha hy sinh. Ơi đảo của 
ta. Những cây bàng vuông, cây tra không gió 
bão nào quật ngã…” (Biển của ta-thơ: Hồ Thanh 
Điền; nhạc: Nguyễn Khánh Hòa). 
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lên cơn bão nhớ đất liền/ Ta như nghe tiếng biển 
hát dịu hiền/ Nhưng ầm ầm tiếng luyến lưu Tổ 
Quốc/ Nơi biển vắng ở tận cùng đất nước/ Và 
những màu áo lính sáng niềm tin/ Nơi ba ngàn 
hải lý ở trong tim/ Cánh hải âu kiên cường bão tố/ 
Kiên cường giữ từng hòn đảo nhỏ/ Vì đó là máu 
thịt của cha ông/ Là trái tim, là vô kể tấm lòng/ 
Của nơi đây, của đất liền gửi gắm/ Nơi lưu giữ 
những lớn lao vô tận/ Và đó là Tổ Quốc thiêng 
liêng/ Trường Sa ơi, bao hòn đảo không tên/ 
Cũng là niềm tin của những người đang sống/ 
Ấm tâm hồn trong bạc phơ đầu sóng/ Trường Sa 
ơi! Sáng mãi vùng biển khơi!/ Trường Sa ơi! Nỗi 
nhớ mãi không vơi!” (Trường Sa-Nguyễn Đặng 
Ngọc Anh). Đặc biệt, có em còn giới thiệu về 
những cuốn sách mà em đã từng đọc và thấy 
thực sự hấp dẫn, bổ ích và mong muốn trao 
đổi cùng các thành viên khác. Đó là những 
cuốn sách quý như : Chủ quyền quốc gia Việt 
Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng 
Sa qua thư tịch, tư liệu Việt Nam và nước 
ngoài ; hay : Hoàng Sa, Trường Sa là máu 
thịt Việt Nam. Đây là những cuốn sách có hệ 
thống tư liệu phong phú, quý giá và có giá 
trị khoa học, lịch sử, pháp lý cao khẳng định 
chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam 
đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…
Không chỉ có vậy, cũng ở các câu lạc bộ này, 
các em còn thể hiện tình yêu biển đảo qua 
những ca khúc nồng nàn về biển: “Có người 
nói, biển chỉ toàn nước thôi. Nhưng nước mặn vì 
biết bao máu đổ. Có người nói, đảo chỉ toàn cát 
thôi. Nhưng cát từ san hô. San hô từ xương cốt 
ông cha hy sinh. Ơi đảo của ta. Những cây bàng 

vuông, cây tra không gió bão nào quật ngã…” 
(Biển của ta- nhạc : Nguyễn Khánh Hòa; thơ 
: Hồ Thanh Điền). Lời ca như là lời khẳng 
định mạnh mẽ về chủ quyền và quyết tâm 
giữ vững chủ quyền của dân tộc Việt Nam. 
Nhịp tim tôi có lúc rung lên bởi khi thấy cả 
hội trường đứng dậy và cùng cất ca lời hát 
Quốc ca. Đó là lúc mà tất cả các thành viên 
nơi đây nghe xong lời ca khúc “Hát  Quốc ca 
giữa đảo Trường Sa” của nhạc sĩ Cao Hồng 
Sơn : “Cờ Tổ quốc tung bay giữa sóng xanh, trời 
xanh, là ngọn sóng quê ta nơi đất mẹ Việt Nam. 
Hát Quốc ca giữa đảo Trường Sa mới thấy thiêng 
liêng tận đáy tim ta. Cờ Tổ quốc tung bay giữa 
sóng xanh, trời xanh, là ngọn sóng quê ta nơi đất 
mẹ Việt Nam. Hát Quốc ca giữa đảo Trường Sa 
mới thấy thiêng liêng tận đáy tim ta…”.  
 Với tình yêu biển đảo hết sức thiêng 
liêng đó đã truyền cảm hứng cho các em để 
các em này sinh ra những ý tưởng thật độc 
đáo về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đến 
với các em thiếu nhi ở bậc học Tiểu học hay 
THCS trên địa bàn của huyện, đâu đâu ta 
cũng bắt gặp ở đây những hội thi đầy thú 
vị, hấp dẫn mang chủ đề về biển đảo quê 
hương. Đến với những chương trình Ngày 
hội “Em yêu biển, đảo Việt Nam”, 
chúng ta sẽ được tham gia các hoạt động 
như : Xem triển lãm hình ảnh, phim tư liệu 
về biển, đảo Việt Nam; triển lãm tranh vẽ, 
các sáng tác thơ văn, các lá thư của các bạn 
thiếu nhi viết gửi cho các chiến sĩ hải quân; 
xem chương trình  nghệ thuật “Em yêu biển, 
đảo quê hương”; thi vẽ tranh “Em yêu biển 
đảo Việt Nam”; tham gia các trò chơi vận 
động với chủ đề biển, đảo (như: Tiếp sức 
Trường Sa, tiếp nước Trường Sa, góp sức 
xây Trường Sa…). Ở các triễn lãm tranh vẽ 
và thi vẽ tranh của các em, ta sẽ thảng thốt 
giật mình trước các ý tưởng về việc bảo vệ 
chủ quyền biển đảo trong các bức tranh đầy 
màu sắc. Có em hồn nhiên thể hiện ý tưởng 
“Nối liền lãnh thổ Việt Nam” trong một bức 
tranh có đường ngầm dưới lòng biển và con 
tàu cao tốc xuyên biển dũng mãnh. Có em 
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lại thể hiện ý tưởng  “rùa canh gác vùng biển 
khơi, ngăn chặn kẻ thù”. Có em còn đưa ra 
ý tưởng về việc vẽ những nhân vật trong 
truyện Thần đồng đất Việt. Lý giải cho ý 
tưởng này, học sinh đó cho biết: “Trong một 
lần đọc được tập 1 với tựa đề “Khẳng định 
chủ quyền” trong bộ truyện Thần đồng đất 
Việt mang tên “Hoàng Sa và Trường Sa”, em 
đã rất tâm đắc với hình ảnh thiếu niên Việt 
Nam đầu còn để tóc trái đào nhưng đã thể 
hiện được lòng yêu nước bằng việc khẳng 
định Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam. 
Thông qua hình ảnh này, em muốn nói rằng, 
mọi người dân Việt Nam từ lớn đến nhỏ đều 
có chung lòng yêu nước. Và tình yêu ấy chỉ 
khác nhau về cách thể hiện mà thôi”. Qua 
các phương tiện truyền thông, nhiều em đã 
chứng kiến được những hành động khiêu 
khích, ngang ngược của các thế lực bành 
trướng. Cũng qua đó, các em đã thấy được 
tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam 
ở khắp nơi. Và nhất là sự kiên cường, bất 
khuất của những cảnh sát biển, lực lượng 
kiểm ngư… Từ đó mà nảy sinh trong các 
em ý tưởng vẽ một bức tranh về chú bộ đội 
hải quân chắc tay súng bảo vệ biển đảo và 
khẩu hiệu “Kiên cường bất khuất bảo vệ 
biển đảo”.  Vâng, có thể nói, đến với các hội 
thi này, bên cạnh những nét vẽ hồn nhiên về 
sóng vỗ rì rào, những hòn đảo, con tàu xuôi 
ngược…, nhiều học sinh đã sưu tầm đầy đủ 
tranh ảnh về cuộc sống của dân và quân trên 
huyện đảo Trường Sa. Đó là hình ảnh chú 

bộ đội hiên ngang ôm súng đứng gác ở cột 
mốc chủ quyền của Tổ quốc, là bước chân 
dũng cảm tuần tra suốt ngày đêm để những 
trẻ em tung tăng mỗi buổi sáng đến trường 
và nuôi dưỡng những ước mơ trở thành lính 
đảo trong tương lai. Đó còn là những tư liệu 
về lịch sử  khẳng định chủ quyền Việt Nam 
về hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa…Riêng 
tôi, tôi có cảm nhận rằng, tuy còn nhỏ, nhưng 
các em đã sớm nhận thức được vai trò quan 
trọng của biển đảo quê hương. Có em đã tâm 
sự rằng: “Biển đảo cũng như là một phần 
máu thịt của chúng ta vậy, cho nên mình 
phải yêu thương, phải đấu tranh và phải 
bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Riêng em, là 
một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, 
em sẽ cố gắng học thật giỏi, để các chú ở 
ngoài hải đảo thấy chúng em học tập tốt thì 
các chú sẽ vui mà có tinh thần chiến đấu”. 
Chia sẻ với chúng tôi, một hiệu trưởng 
trường THCS ở vùng đầm phá Tam Giang 
cho biết: Biển đảo nói chung, Trường Sa và 
Hoàng Sa nói riêng bây giờ đối với tôi và 
các em học sinh thân yêu của tôi không còn 
là những hình ảnh trong mơ, mông lung, 
hư ảo và xa vời nữa mà là những hình ảnh 
thật, rất chân thật - hình ảnh về mảnh đất 
máu thịt của Tổ quốc. Giờ đây, trong lòng 
mỗi thầy trò chúng tôi, ai cũng mang trong 
mình những tình cảm thật nhất của những 
người con nơi đất liền hướng về biển, đảo, 
nơi có những người con ưu tú đang ngày 
đêm chắc tay súng để bảo vệ cho sự bình 
yên trên vùng biển trời của quê hương. Các 
anh đã và đang thực hiện theo lời dạy của 
Bác Hồ khi đến thăm Quân chủng Hải quân: 
“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay 
ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi 
đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Ôi thật là : 
“Sóng biển trắng như mây trời tụ lắng/ Suốt 
ngày đêm hoa sóng mãi dâng đầy/ Nơi thiêng 
liêng chủ quyền bờ cõi/ Những con tàu tuần 
tiễu phía chân mây/ Biển quê ta có Hoàng Sa, 
Trường Sa/ Có Cồn Cỏ, Cô Tô, Phú Quốc…/ 
Vùng hải đảo Tây Nam và Đông Bắc/ Dương 
cánh cung phên dậu giữ quê nhà …” r                                                              
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Cải cách hành chính được Đảng, 
Nhà nước xác định là một trong ba 

khâu đột phá chiến lược để đưa nước ta phát 
triển nhanh, bền vững. Nhận thức được tầm 
quan trọng của công tác cải cách hành chính, 
trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên 
địa bàn huyện đã quan tâm lãnh, chỉ đạo và đề 
ra nhiều giải pháp mang tính chiến lược, phù 
hợp để triển khai thực hiện tại các địa phương, 
trong đó đã tập trung vào các nội dung chính 
là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; 
cải cách bộ máy hành chính nhà nước; cải cách 
tài chính công; hiện đại hóa hành chính và đặc 
biệt là đã xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đây là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm và tiên quyết 
trong công tác cải cách hành chính, bởi đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức là lực lượng trực 
tiếp tham gia vào quá trình kiến tạo, sáng tạo, 
cải cách để tạo nên sự thay đổi hợp lý hơn, 
hiệu quả hơn. 

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ 
các bộ, công chức, viên chức nói riêng và bộ 
máy hành chính nói chung, UBND huyện đã 
chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiến 
hành xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm 
và cơ cấu ngạch công chức, viên chức cho các 
cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thông qua việc 
xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ 
cấu ngạch công chức, viên chức đã tạo được 
cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tuyển dụng, 
sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đánh 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH,
NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY 
CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên 
chức trên địa bàn trong thời gian tới. 

Đã từng bước nâng cao chất lượng công 
tác tuyển dụng công chức, viên chức theo 
hướng tăng cường tính công khai, minh bạch 
và cạnh tranh trong thi tuyển, xét tuyển. Quy 
trình, thủ tục sơ tuyển công chức, xét tuyển 
viên chức và thi tuyển công chức cấp xã đã 
được thực hiện đúng theo quy định của pháp 
luật,  hầu hết công chức, viên chức, công chức 
cấp xã được tuyển dụng đều đạt chuẩn và 
trên chuẩn, đáp ứng khá tốt yêu cầu nhiệm vụ 
chính trị được giao, nhiều người trong số đó 
đã được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh 
đạo, quản lý. Cùng với việc đổi mới phương 
thức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; 
công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân 
chuyển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đã 
có nhiều tiến bộ và đạt được những kết quả 
đáng ghi nhận, đại đa số những người được 

  NGUYỄN TUẤN ANH
 HUV, Trưởng Phòng Nội vụ
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bổ nhiệm đều có năng lực, trình độ, uy tín và 
phát huy được vai trò, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao.

 Đã thường xuyên quan tâm công tác đào 
tạo, bồi dưỡng và giải quyết các chế độ, chính 
sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 
Từ năm 2011 đến nay, đã và đang cử đi đào 
tạo, bồi dưỡng khoảng 800 lượt cán bộ, công 
chức, viên chức, trong đó gồm có các lớp đào 
tạo chuyên môn thạc sĩ, đại học chuyên ngành, 
cử nhân hành chính, trung cấp, cao cấp lý luận 
chính trị, quản lý nhà nước và các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng khác; bên cạnh đó, đã giải quyết đầy 
đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức như: nâng 
bậc lương; nâng ngạch, chuyển ngạch; chế 
độ nghỉ hưu; trợ cấp bảo hiểm xã hội; chế độ 
thâm niên nhà giáo; chế độ, chính sách đối với 
những người công tác tại các xã đặc biệt khó 
khăn. Công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức từng bước được thực 
hiện có nề nếp và ngày càng đi vào thực chất 
hơn, khắc phục dần tình trạng hình thức, đối 
phó, thông qua đó làm cơ sở để xem xét khen 
thưởng và phục vụ công tác quy hoạch, đề bạt, 
bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đạt được những kết quả nêu trên là sự 
nỗ lực không ngừng của các cấp, các ngành và 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa 
bàn huyện. Tuy vậy, so với yêu cầu công cuộc 
đổi mới hiện nay, công tác cải cách hành chính 
nói chung và việc xây dựng, nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
trên địa bàn nói riêng vẫn còn bộc lộ những 
tồn tại, hạn chế nhất định: Sự quan tâm lãnh, 
chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác cải cách 
hành chính có nơi, có lúc chưa tập trung, đặc 
biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 
vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn 
vị đối với công tác cải cách hành chính chưa 
rõ nét. Đội ngũ cán bộ, công chức vẫn chưa 
thạo việc, tinh thần trách nhiệm chưa cao, 
chưa đáp ứng tốt yêu cầu của sự nghiệp đổi 
mới. Kỷ cương kỷ luật hành chính có nơi vẫn 
còn chưa nghiêm. Công tác quy hoạch, đề bạt, 

bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn có mặt còn hạn chế, 
nhiều nơi do không chủ động trong khâu đào 
tạo nguồn nên đã khuyết, thiếu khi tiến hành 
các quy trình xem xét để đề bạt, bổ nhiệm. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng tuy đã được quan 
tâm hơn, năng lực, trình độ của đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức đã có sự chuyển biến 
theo hướng tích cực, tuy nhiên vẫn chưa thể 
đáp ứng đủ so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình 
hình mới.

Để tiếp tục triển khai thực thiện tốt 
hơn công tác cải cách hành chính, mà trọng 
tâm là việc xây dựng và nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp 
phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy chính quyền các cấp, trong thời 
gian tới cần tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện 
tốt các giải pháp sau:

Một là: Cải cách hành chính là công 
việc khó, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị và đặc biệt là cần tăng cường 
vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự nỗ lực, 
quyết tâm của người đứng đầu các cơ quan, 
đơn vị. Phải nhận thức rõ, sâu sắc về vai trò, 
ý nghĩa của cải cách hành chính đối với quá 
trình phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, coi cải 
cách hành chính thực sự là một nhiệm vụ trọng 
tâm, có tính đột phá trong quá trình thực hiện 
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng 
thời cũng phải xác định đây là việc làm thường 
xuyên, lâu dài.  
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Hai là: Thường xuyên làm tốt công tác 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật 
nói chung và cải cách hành chính nói riêng 
trong cán bộ, công chức, viên chức và các tầng 
lớp nhân dân để họ ý thức được quyền lợi 
và trách nhiệm của mình, tránh được những 
thiếu sót không đáng có khi tham gia phối hợp 
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một 
cửa” đang được thực hiện tại địa phương. 

Ba là: Xác định cơ cấu công chức hợp lý 
trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. 
Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, coi đây vừa là mục tiêu 
vừa là động lực của cải cách hành chính. Cải 
cách chế độ công vụ, công chức, hoàn thiện các 
quy định về chức danh, tiêu chuẩn của từng 
vị trí việc làm. Đẩy mạnh thực hiện công tác 
luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, 
viên chức; sắp xếp, bố trí lại những cán bộ, 
công chức, viên chức không đủ năng lực, trình 
độ, không hoàn thành nhiệm vụ gắn với việc 
triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên 
chế theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh 
giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức.

Bốn là: Nâng cao chất lượng và hiệu 
quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức; cần đa dạng các hình thức đào 
tạo, bồi dưỡng, tăng cường tập huấn chuyên 
sâu theo từng lĩnh vực và theo từng nhóm 
đối tượng; có cơ chế khuyến khích, động viên 
cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ. Đổi mới công tác 
đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức 
theo hướng thực chất hơn trên cơ sở tiêu chuẩn 

các chức danh và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của 
từng vị trí việc làm. Cần gắn công tác quy 
hoạch, đào tạo, đánh giá với đề bạt, bổ nhiệm 
cán bộ, công chức, viên chức. 

Năm là: Cần quan tâm chỉ đạo và thường 
xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ 
cương hành chính, nâng cao ý thức, tinh thần 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức vừa hồng, vừa chuyên, có tinh thần 
trách nhiệm, tận tụy với nhiệm vụ được giao. 
Đây là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực 
tiếp đến chất lượng dịch vụ công, nhất là dịch 
vụ hành chính, góp phần tạo dựng và nâng 
cao sự tin cậy của nhân dân đối với Đảng, với 
Nhà nước. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục 
chính trị tư tưởng gắn với việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong 
đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. 

Sáu là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của các cơ quan 
hành chính nhằm tăng cường tính công khai, 
minh bạch và hiệu lực, hiệu quả. Ứng dụng các 
phần mềm trong quy trình xử lý công việc của 
các cơ quan, đơn vị gắn với việc tiếp tục triển 
khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001- 2008 trong các cơ 
quan hành chính, góp phần xây dựng phương 
pháp làm việc khoa học, loại bỏ được những 
thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, 
rút ngắn thời gian xử lý công việc và giảm hao 
phí của xã hội.

Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường 
xuyên, lâu dài, là một trong ba đột phá chiến 
lược, quyết định tới sự thành công của công 
cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 
Hy vọng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, sự ủng hộ, giám sát của người dân 
và sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, 
trong thời gian tới công tác cải cách hành chính 
trên địa bàn huyện Quảng Điền sẽ có bước đột 
phá, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước của các cơ quan hành chính 
trên địa bàn huyện góp phần thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội r
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Công tác quy hoạch, quản lý quy 
hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ 

sở hạ tầng có vai trò rất quan trọng. Đây là 
vấn đề vừa mang tính chiến lược, vừa mang 
tính thực tiễn, đòi hỏi phải đi trước để làm cơ 
sở cho công tác đầu tư xây dựng, chỉnh trang 
và phát triển đô thị. Đồng thời, đây là một 
trong những cơ sở chủ yếu để xây dựng, phát 
triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Với tầm quan trọng đó, trong những 
năm qua, Huyện ủy, UBND huyện đã quan 
tâm lãnh, chỉ đạo việc thực hiện các quy 
hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt để đầu tư kết cấu hạ tầng. Đồng thời, 
các cấp ủy và chính quyền địa phương đã 
thường xuyên quan tâm sâu sát trong lãnh, 
chỉ đạo đề ra các giải pháp cụ thể để tổ chức 
thực hiện công tác quy hoạch, quản lý quy 
hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị trên 
địa bàn; đặc biệt, là được sự đồng thuận của 
các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy đến nay, 
diện mạo và mạng lưới đô thị huyện Quảng 
Điền đã hình thành tương đối rõ nét, theo 
hướng đồng bộ, hiện đại. 

Nhìn lại 5 năm qua, công tác quy 
hoạch đã có nhiều bước tiến đáng kể, đã có 
nhiều quy hoạch được phê duyệt và công 
bố, như: Điều chỉnh quy hoạch chung thị 
trấn Sịa (hiện nay, UBND huyện đang lấy 
ý kiến góp ý của các phòng ban và UBND 
thị trấn Sịa các dự thảo: Quy định quản lý, 
sử dụng vỉa hè, lòng đường của các tuyến 
đường chính trên địa bàn thị trấn Sịa và 
Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa 
bàn thị trấn Sịa), quy hoạch chung đô thị 
mới Thanh Hà và quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới của các xã (trong đó có quy 
hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã). 
Bên cạnh đó, đã lập các quy hoạch chuyên 
ngành và các đồ án quy hoạch chi tiết, như: 
quy hoạch hệ thống giao thông, quy hoạch 
chi tiết các điểm trường, quy hoạch hệ 
thống lưới điện toàn huyện, quy hoạch hệ 
thống nghĩa trang nghĩa địa, quy hoạch chi 
tiết khu dịch vụ Cồn Tộc (xã Quảng Lợi), 
quy hoạch chi tiết khu dịch vụ hai đầu cầu 
Tứ Phú (xã Quảng Phú) và đang triển khai 
quy hoạch du lịch, dịch vụ trên địa bàn hai 
xã Quảng Công-Quảng Ngạn. Đặc biệt, hiện 

 LÊ NGỌC BẢO
HUV, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

 QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ,
XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
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nay đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới các xã sau hơn 03 năm 
thực hiện quy hoạch.

Từ thực tiễn đó đã tạo tiền đề và làm 
cơ sở cho việc đầu tư xây dựng, nâng cấp 
hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị trên địa 
bàn toàn huyện. Giai đoạn 2010-2015, nhiều 
công trình quan trọng được hoàn thành 
và đưa vào sử dụng theo đúng quy hoạch, 
như: đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ 
Bưu điện đi Cồn Tộc); đường và cầu Bộ Phi; 
đường vào khu công nghiệp Quảng Vinh; 
hệ thống thoát nước và vỉa hè trung tâm 
huyện; hệ thống tiêu thoát lũ vùng Quảng 
Vinh-Sịa; hệ thống thoát lũ sông Diên Hồng, 
hệ thống thoát lũ Quảng Thành; mạng lưới 
chợ các xã (Quảng An, Quảng Thọ, Quảng 
Vinh, Quảng Thái); nhà Văn hóa huyện và 
06 nhà văn hóa các xã (Quảng Thọ, Quảng 
Thái, Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng 
An, Quảng Công). 

Trong công tác quản lý đô thị, huyện 
đã thường xuyên chỉ đạo các ngành tổ chức 
các đợt ra quân nhằm lập lại trật tự đô thị, 
trong đó ưu tiên dọc các tuyến đường chính 
khu vực trung tâm huyện và trung tâm các 
xã. Qua các đợt ra quân đã chấn chỉnh, để 
hạn chế được tình trạng xây dựng, lấn chiếm 
lòng lề đường, vỉa hè. 

Về xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn 
huyện, đã chỉ đạo phòng quản lý chuyên 
ngành về xây dựng triển khai, hướng dẫn 
Luật xây dựng năm 2014, Luật đầu tư công 
năm 2014 và các nghị định, hướng dẫn liên 
quan đến các chủ đầu tư. Nhìn chung, thời 
gian vừa qua các công trình xây dựng trên 
địa bàn huyện tuân thủ các quy trình, chất 
lượng công trình đảm bảo, đáp ứng được 
tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đối với 
xây dựng nhà ở riêng lẻ, UBND thị trấn Sịa 
phối hợp với phòng quản lý chuyên ngành 
hướng dẫn người dân lập thủ tục xin cấp 
phép xây dựng đảm bảo đúng theo quy 
hoạch được phê duyệt.

Mặc dầu đã đạt được những kết 
quả đáng phấn khởi nhưng công tác quy 
hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, 
xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện còn 
gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập: 
Một số đồ án quy hoạch xây dựng chất 
lượng còn thấp, thiếu tính chiến lược, định 
hướng lâu dài; một số đồ án do quá trình 
nghiên cứu, khảo sát chưa kỹ nên khi thực 
hiện quy hoạch phải điều chỉnh, gây lãng 
phí tốn kém; Việc thực hiện công bố quy 
hoạch có lúc, có nơi còn chưa thực hiện 
nghiêm túc. Công tác cắm mốc lộ giới đối 
với các tuyến đường do xã quản lý chưa 
được các xã quan tâm thực hiện; hầu hết 
các xã chưa nghiêm túc hướng dẫn người 
dân xin cấp phép xây dựng nhà ở, chưa 
xử lý triệt để các trường hợp xây dựng lấn 
chiếm lộ giới dẫn đến việc quản lý quy 
hoạch còn lỏng lẻo, phá vỡ quy hoạch; một 
số khu vực dân cư thuộc vùng quy hoạch, 
do chưa có nguồn lực nên chưa thực hiện 
theo đúng quy hoạch, điều này đã ảnh 
hưởng đến công tác quản lý quy hoạch và 
ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh 
hoạt của nhân dân; cán bộ làm công tác 
quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý xây 
dựng, quản lý đô thị của cấp xã, thị trấn 
năng lực chuyên môn còn nhiều hạn chế. 
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Đối với đô thị Sịa, mặc dù công tác quản 
lý quy hoạch, quản lý đô thị có quan tâm 
nhưng vẫn chưa ngang tầm so với yêu cầu 
nhiệm vụ; nhiều đơn vị tư vấn quy hoạch 
năng lực còn hạn chế, còn chạy theo kinh 
tế thị trường, chưa thực sự đầu tư nghiên 
cứu sâu để tạo ra sản phẩm quy hoạch có 
giá trị cao, mang tính khoa học và có tính 
bền vững lâu dài. 

Từ những phân tích trên, để hoàn 
thành những mục tiêu, nhiệm vụ trong 
nhiệm kỳ tới trên lĩnh vực quy hoạch, quản 
lý quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ sở 
hạ tầng, cần quan tâm một số giải pháp sau: 

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác 
tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác 
quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô 
thị, xây dựng cơ sở hạ tầng; vận động quần 
chúng nhân dân tham gia giám sát việc triển 
khai thực hiện quy hoạch, xây dựng. 

Thứ hai, thực hiện rà soát tổng thể các 
quy hoạch hiện có để đảm bảo đồng bộ giữa 
các quy hoạch. Đối với các quy hoạch không 
còn phù hợp thì đề nghị điều chỉnh, bổ sung 
để phù hợp với thực tiễn và định hướng 
phát triển. 

Thứ ba, thực hiện tốt việc công khai 
các quy hoạch để nhân dân biết và tham gia 
ý kiến, góp phần thực hiện quy hoạch có tính 
khả thi cao. Hàng năm, chỉ đạo các xã ưu tiên 
bố trí nguồn vốn để thực hiện công tác cắm 
mốc giới theo quy hoạch đã được phê duyệt 
đối với tuyến đường do xã quản lý.  

Thứ tư, căn cứ các quy hoạch chung và 
quy hoạch xây dựng nông thôn mới của các 
xã, cần sớm lập các quy hoạch chi tiết (đặc 
biệt đối với thị trấn Sịa và đô thị Thanh Hà) 
để phân kỳ đầu tư cho hợp lý, có kế hoạch 
thực hiện trong từng giai đoạn; ưu tiên bố 
trí ngân sách cho những công trình hạ tầng 
thiết yếu như: giao thông, điện, trường học, 
hạ tầng phục vụ sản xuất. 

Thứ năm, cần có những giải pháp 
cụ thể nhằm khuyến khích, huy động các 
nguồn vốn từ các thành phần kinh tế và nội 
lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng có hiệu quả. Cần ưu tiên tập trung 
nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
trung tâm huyện lỵ, đô thị mới Thanh Hà và 
trung tâm một số xã vùng động lực. 

Thứ sáu, tăng cường quản lý quy 
hoạch xây dựng, thường xuyên kiểm tra 
trong quá trình thực hiện; phát hiện, xử 
lý kiên quyết và dứt điểm các trường hợp 
vi phạm quy hoạch xây dựng được phê 
duyệt (cơi nới, lấn chiếm, xây dựng không 
phép,…).  Sớm ban hành và triển khai thực 
hiện đầy đủ các quy định về quản lý quy 
hoạch, quản lý kiến trúc, quản lý đầu tư xây 
dựng. Các quy chế, quy định này cần được 
tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để mọi tầng 
lớp nhân dân hiểu, kịp thời bổ sung những 
vấn đề mới phát sinh và vướng mắc. Chú 
trọng công tác phản biện trong quá trình 
lập quy hoạch.

Thứ bảy, phát huy đầy đủ vai trò, 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ địa chính - 
xây dựng cấp xã. Cần phân công, phân cấp 
cụ thể trong công tác kiểm tra, quản lý quy 
hoạch, quản lý xây dựng. Cần kiên quyết xử 
lý những cán bộ, đảng viên có trách nhiệm 
để xảy ra tình trạng vi phạm về quy hoạch và 
quản lý quy hoạch. Chú trọng vai trò trách 
nhiệm người đứng đầu tại địa phương trong 
công tác quản lý đất đai và xây dựng nhằm 
góp phần thực hiện tốt công tác quy hoạch và 
quản lý quy hoạch. Cần có kế hoạch đào tạo 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội 
ngũ cán bộ cấp xã về quy hoạch xây dựng, 
quản lý đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng 
đất để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Đối với đô thị Sịa, đề xuất sớm thành 
lập Đội quản lý trật tự xây dựng-đô thị để 
đưa hoạt động quản lý trật tự đô thị, quản lý 
quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thị trấn Sịa 
đi vào nề nếp r   



QUẢNG ĐIỀN - Xuaân Bính Thaân 2016 91

 TRẦN QUANG TÍN
Giám đốc Trung tâm VH, TT-TT huyện 

KHAI THÁC
VÀ PHÁT HUY HIỆU QUẢ 
NHÀ VĂN HÓA HUYỆN 
GÓP PHẦN NÂNG CAO 
ĐỜI SỐNG TINH THẦN 

NHÂN DÂN

Thiết chế văn hóa đang 
hằng ngày, hằng giờ 

đồng hành với đời sống nhân 
dân và là một phần không thể 
thiếu của xã hội. Nó đóng vai 
trò quan trọng đối với đời sống 
kinh tế, chính trị, văn hóa, xã 
hội... của đất nước và mỗi địa 
phương. Với ý nghĩa và tầm 
quan trọng đó, trong những 
năm qua, với mục tiêu “phát 
triển văn hóa là nền tảng”, 
Quảng Điền đã quan tâm đầu 
tư xây dựng hệ thống thiết chế 
văn hóa từ huyện đến cơ sở, coi 
đây là nhiệm vụ trọng tâm để 
xây dựng đời sống văn hóa, tạo 
nền tảng vững chắc cho công 
cuộc phát triển kinh tế - xã hội 
trong giai đoạn hiện nay.

Được sự quan tâm đầu 
tư của các cấp, tháng 5/2015, 
Trung tâm Văn hóa, Thông tin 
- Thể thao huyện Quảng Điền 
đã tiếp nhận và đưa vào hoạt 
động Nhà Văn hóa với tổng 
diện tích sử dụng là 28.800 m2, 
diện tích sàn là 2.500 m2 gồm có 
các phòng làm việc, hội trường 
với sức chứa 700 người cùng 
hệ thống âm thanh, ánh sáng, 
sân khấu hiện đại và các phòng 
chức năng phục vụ cho công 
tác nghiệp vụ, là nơi sinh hoạt 
của các câu lạc bộ, hội, nhóm sở 
thích.

 Đây là một thiết chế văn 
hóa cấp huyện hoạt động trên 
lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, 
chịu sự quản lý trực tiếp của 
Trung tâm Văn hóa thông tin 
- Thể thao, có các chức năng 
theo quy định tại quy chế về tổ 
chức và hoạt động của tổ chức 
sự nghiệp hoạt động trong lĩnh 
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vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, 
thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương được ban hành kèm 
theo thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 
26 tháng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 

Ngay khi tiếp nhận Nhà Văn hóa 
huyện, Trung tâm VHTT-Thể thao đã sớm 
ban hành quy chế hoạt động của Nhà Văn 
hóa, phân công cán bộ phụ trách, đồng thời,  
xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của 
Nhà Văn hóa, luôn bám sát chương trình 
hành động của ngành để tích cực, chủ động 
xây dựng các kế hoạch hoạt động tại Nhà 
Văn hóa như: Tổ chức các hội thi, hội diễn 
văn nghệ, hoạt động tuyên truyển cổ động 
trực quan, truyên truyền lưu động… nhân 
dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của 
quê hương, đất nước nhằm tạo sân chơi lành 
mạnh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần 
cho mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời phát 
hiện các tài năng, nhân rộng hạt nhân văn 
hóa văn nghệ cho phong trào. 

Với cơ sở vật chất khang trang, hiện 
đại, Nhà Văn hóa đã được chọn làm nơi tổ 
chức Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần 
thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 03 
ngày (05,06,07/8/2015) với sự tham dự của 
gần 300 đại biểu đại diện cho hơn 2.000 đảng 
viên trong toàn huyện. Để chào mừng thành 
công Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Điền lần 
thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Quảng 
Điền đã tổ chức Chương trình nghệ thuật 
đặc biệt tại Nhà Văn hóa huyện với sự có 
mặt của các ca sĩ hàng đầu Việt Nam thu hút 
được đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn 
huyện đến xem và động viên chương trình, 
tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày 
hội lớn của quê hương. 

Nhà Văn hóa còn là nơi tổ chức các 
hoạt động văn hóa văn nghệ phong phú 
như: Chương trình truyền hình trực tiếp 
“Live show ca nhạc Tình thu” của Trung 
tâm Truyền hình Việt Nam tại Huế, Chương 
trình giao lưu văn nghệ các Trung tâm Văn 

hóa, Nhà Văn hóa các tỉnh Bắc Trung bộ; Hội 
thi tuyên truyền ca khúc cách mạng do Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện 
Quảng Điền tổ chức.

Tổ chức tập luyện các chương trình 
nghệ thuật tham gia nhiều hội thi cấp tỉnh: 
Tham gia Liên hoan “Đưa thông tin về cơ 
sở” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015 và đạt 
giải Ba Toàn đoàn, tham gia Liên hoan văn 
nghệ CLB các Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn 
hóa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2015, Hội 
thi tuyên truyền ca khúc cách mạng do tỉnh 
Đoàn tổ chức đạt giải Nhì toàn đoàn, Liên 
hoan NTQC lực lượng vũ trang Công an 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đạt giải Ba 
toàn đoàn, Hội thi Văn nghệ của ngành Lao 
động, Thương binh và Xã hội đạt giải Nhì 
Toàn đoàn…

Không những phát huy hiệu quả trong 
việc tổ chức các hoạt động bề nổi, công tác 
xây dựng và phát triển các câu lạc bộ, hội, 
nhóm sở thích cũng đã đạt được những kết 
quả bước đầu. Hiện nay, đã thành lập và 
đưa vào hoạt động có hiệu quả các câu lạc 
bộ như: Câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, câu lạc 
bộ Hiphop, câu lạc bộ Guitar-Sáo trúc, lớp 
khiêu vũ thể thao, câu lạc bộ Kỹ năng và 
Công tác xã hội... từ đó thu hút nhiều tầng 
lớp nhân dân vào tham gia sinh hoạt tại Nhà 
Văn hóa huyện.
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Ngoài ra, Nhà Văn hóa huyện còn làm 
tốt công tác phối hợp, hướng dẫn chuyên 
môn nghiệp vụ cho các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương 
trên địa bàn huyện, tạo chuyển biến mạnh 
mẽ trong đời sống tinh thần của người dân. 
Ngoài Nhà Văn hóa huyện, hệ thống thiết 
chế văn hóa ở cơ sở đã cơ bản hoàn thiện, 
hoạt động ổn định và phát huy  được hiệu 
quả, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa 
ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân, 
đưa phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục 
thể thao ngày càng phát triển sâu rộng trong 
quần chúng nhân dân.

Song song với những kết quả đạt được, 
do mới đi vào hoạt động chỉ trong một thời 
gian ngắn, đội ngũ cán bộ chuyên môn vẫn 
còn thiếu cho nên việc tổ chức các hoạt động 
của Nhà Văn hóa vẫn gặp những khó khăn 
nhất định. Nền kinh tế - xã hội của huyện 
nhà trong những năm gần đây mặc dù đã 
có những bước phát triển đáng kể, tuy nhiên 
đời sống của bà con nhân dân nhìn chung 
vẫn còn nhiều khó khăn đã tác động phần 
nào đến nhận thức về đời sống văn hóa tinh 
thần trong mỗi người dân. Công tác xã hội 
hóa các hạng mục dịch vụ văn hóa nghệ 
thuật vẫn chưa được đầu tư khai thác để 
phát huy hiệu quả công năng sử dụng của 
Nhà Văn hóa. Các hình thức tổ chức câu lạc 
bộ, hội, nhóm sở thích và nội dung sinh hoạt 
vẫn còn manh mún, chưa thực sự phong 
phú, đa dạng, các phòng chức năng vẫn còn 
thiếu, chính vì vậy đã ảnh hưởng phần nào 
đến chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ 
tại đây.

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại 
đó cần sự chỉ đạo, hướng dẫn của  trên và 
sự đồng lòng, đồng sức, nỗ lực phấn đấu 
của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động trong toàn ngành đề tiếp tục truyền 
lửa, thắp sáng ngôi nhà tinh thần của vùng 
đất có bề dày lịch sử văn hóa lâu đời, mảnh 
đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng; 
cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến một số 

hoạt động chuyên môn để mở rộng phạm vi 
và chiều sâu trong hoạt động của Nhà Văn 
hóa huyện. Đặc biệt, cần chú trọng công tác 
sưu tầm, bảo tồn các loại hình nghệ thuật 
dân gian; tổ chức các hoạt động tác nghiệp 
chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, 
nghệ thuật đáp ứng nhu cầu của nhân dân 
địa phương; đầu tư về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị, đa dạng hóa các loại hình sinh hoạt 
câu lạc bộ đáp ứng nhu cầu của mọi tầng 
lớp nhân dân; đồng thời tăng cường hợp 
tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp 
vụ trong lĩnh vực văn hóa-văn nghệ với các 
đơn vị trong và ngoài huyện. Từ đó sẽ tạo 
nên tính sinh động, phong phú, phát huy 
hết vai trò, chức năng của một thiết chế văn 
hóa tiêu biểu.

Với những kết quả đạt được ban đầu, 
với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể các bộ, 
công nhân viên chức ngành Văn hóa - Thông 
tin, chắc chắn rằng trong một tương lai 
không xa, Nhà Văn hóa huyện sẽ phát huy 
được vai trò của một một thiết chế văn hóa, 
là điểm sáng văn hóa giữa trung tâm huyện 
lỵ, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong đời sống 
văn hóa cơ sở, góp phần xây dựng Quảng 
Điền thành Huyện văn hóa r
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t Trong những mùa lễ hội  “Sóng nước 
Tam Giang” gần đây, Lễ tế Bà Tơ và quảng 
diễn, đua thuyền trên sông Bồ tại thôn Bác 
Vọng Đông, xã Quảng Phú đã được tổ chức 
mở đầu cho lễ hội. Theo giai thoại dân gian 
kể lại, trong một trận thuỷ chiến trên phá Tam 
Giang khoảng chừng 400 năm trước, chúa 
Tiên Nguyễn Hoàng bị quân địch truy đuổi 
gắt gao, quân lính đang ra sức chèo chống 
thì thuyền của nhà Chúa bị đứt quai chèo… 
Trong tình thế nguy cấp cận kề thì may mắn 
thay, thuyền Chúa gặp một phụ nữ họ Trần 
làng Bác Vọng đang chèo thuyền làm nghề 
trên mặt nước. Không tý ngần ngại, người 
đàn bà họ Trần đã kịp thời dâng lên mớ tơ 
(hay tay lưới) giúp vua tôi nhà Chúa bện lại 
quai chèo và nhờ đó mà thoát hiểm. Cảm kích 
tấm lòng vàng của bà, nhà Chúa đã có trọng 
thưởng bằng một hình thức rất lạ kỳ. Đó là, 
trước sự chứng kiến của đông đảo Chúa-
tôi, người ta cho thả bả mía từ sông Bồ, phía 
trước làng Bác Vọng. Bả mía trôi theo dòng 
nước chảy, rồi dạt vào bờ và đó được xác định 
là nơi xa nhất trong giang phận, được quyền 
canh tác và khai phá của làng Bác Vọng… Từ 
đó  để tưởng nhớ đến công lao của người đàn 
bà huyền thoại kia, cả trên sông Bồ lẫn phá 
Tam Giang, hằng năm dân làng Bác Vọng 
vẫn thường tổ chức cúng tế thường niên vào 
dịp Minh niên nhằm ngày 11-12 tháng Giêng 

và huý nhật nhằm ngày 18 tháng 5 Âm lịch. 
Cũng vào những dịp đó là lễ hội cầu ngư và 
đua trải được tổ chức tưng bừng. 

t Vào ngày 17 tháng 2 Âm lịch hàng 
năm, người dân làng Phước Yên, xã Quảng 
Thọ, huyện Quảng Điền đều tổ chức lễ tế tại 
miếu thờ Nguyễn Hữu Dật trên cánh đồng 
làng. Vật tế là một con heo sống và gạo nếp 
cùng bông, chuối, cau, trầu, rượu...Lễ tế tuy 
đơn sơ nhưng đầy đủ phong tục lễ nghi của 
làng quê này. Đã mấy trăm năm qua, cho dù 
bao biến thiên của lịch sử thì ngôi miếu thờ 
Nguyễn Hữu Dật vẫn được người dân làng 
quê Phước Yên thờ phụng và bảo vệ như là 
một ngôi miếu của Thành hoàng làng. Ông 

Miếu thờ Nguyễn Hữu Dật

 PHI TÂN

NHỮNG 
DI TÍCH
TRONG

LÒNG DÂN
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Nguyễn Đình Yến một người dân của làng 
Phước Yên cho biết: “Lễ tế miếu thờ Nguyễn 
Hữu Dật là một lễ trọng của làng chúng tôi. 
Mỗi một người dân làng Phước yên đều tự 
nhắc nhở với lòng mình phải biết ơn các bậc 
tiền bối đã có công với làng cũng là có công 
với nước. Chúng tôi rất tự hào vì cụ đã từng 
gắn bó với mảnh đất của làng quê mình…”

 Nguyễn Hữu Dật sinh năm Quý Mùi 
(1603) là con của Nguyễn Triều Văn, người 
làng Gia Miêu, huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh 
Hoá. Nguyễn Triều Văn cùng một ông tổ 
(năm đời) với Nguyễn Hoàng, theo chúa 
Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá 
được phong làm Tham Tướng Chưởng Cơ. 
Từ nhỏ Nguyễn Hữu Dật là một con người 
thông minh và có tài văn học, năm 16 tuổi 
(1619) ông được Chúa Sãi Nguyễn Phúc 
Nguyên bổ làm Văn chức, sau đó ông làm 
tham mưu cho cha mình tham dự các trận 
đánh lớn quân Trịnh ở phía Bắc lập được 
nhiều công lớn, được thăng chức Đốc Chiến, 
Chưởng dinh Tiết Chế tước Chiêu Võ Hầu 
(năm 1655).

Trong đời các Chúa Sãi, Chúa Thượng, 
Chúa Hiền, cùng với Đào Duy Từ và Nguyễn 
Hữu Tiến, ông là một trong ba nhân vật trụ 
cột, đã có nhiều đóng góp đáng kể cho công 
cuộc mở nước, xây dựng bờ cõi, chống lại 
với các thế lực quân Trịnh ở Đàng Ngoài.  
Những công lao đóng góp của Chiêu Võ hầu 
Nguyễn Hữu Dật gắn liền với quá trình phát 
triển lớn mạnh, mở mang bờ cõi, xây dựng 
và củng cố lực lượng của các Chúa Nguyễn 
ở Đàng Trong, đặt cơ sở cho bước đầu xây 
dựng và phát triển của vùng đất Thuận Hoá 
- Phú Xuân - Thừa Thiên Huế sau này.  

t Gắn bó cả cuộc đời với ngôi chùa 
Thiện Khánh ở làng Bác Vọng, xã Quảng Phú, 
huyện Quảng Điền, nhà sư Thích Vân Minh 
thuộc từng cành cây ngọn cỏ của ngôi chùa 
cổ bên dòng Bồ giang xanh trong này. Ngôi 
chùa cho dù đã tưng bị cháy vì bom đạn chiến 
tranh và đã qua hai lần trùng tu nhưng vẫn 
giữ được những nét kiến trúc của một ngôi 
chùa cổ hài hòa dưới những bóng cây xanh và 

bên cánh đồng làng. Chùa Thiện Khánh (hay 
còn gọi là Chùa Bác Vọng Tây), theo “Đại 
Nam nhất thống chí”, trong 36 chùa ở phủ 
Thừa Thiên đã kể tên chùa Bác Vọng. Chùa 
Thiện Khánh ngày nay ngoài chức năng thờ 

Chùa Thiện Khánh
Phật, đây còn là nơi thờ tự, bảo quản hòm 
bộ của làng (địa bộ, sắc phong, chúc văn...). 
Trong những ngày đại lễ của làng đều không 
thể thiếu vắng nghi thức rầm rộ mà trang 
nghiêm: Lễ nghinh hòm bộ từ chùa về đình 
để tế rồi đưa về lại chùa để thờ, bảo quản như 
cũ. Chùa Thiện Khánh còn gắn liền với di tích 
Phủ Bác Vọng: Chùa tọa lạc ở phía trước phủ 
chính-một địa điểm quan trọng của di tích 
Phủ Bác Vọng Tây. Cùng với khu đất canh tác 
của nhân dân ở phía sau lưng chùa (nhân dân 
gọi là Thượng Phủ) là những địa điểm còn bảo 
lưu được nhiều dấu tích của Phủ Bác Vọng. 
Việc phát hiện dấu vết các công trình kiến 
trúc ở các hố thám sát khảo cổ học tại phủ Bác 
Vọng, cũng như một số di tích hiện còn ở khu 
vực xung quanh chùa như bờ kè, cầu cống... 
cho thấy đến thời kỳ chúa Nguyễn Phúc Chu, 
kinh tế, xã hội Đàng Trong đã có những bước 
phát triển đáng kể và đạt những thành tựu 
nhất định.    

 Miếu tờ Bà Tơ hay hai di tích đã được 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xếp hạng là di 
tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh là miếu thờ 
Nguyễn Hữu Dật và chùa Thiện Khánh từ 
lâu đã được người dân Quảng Điền bảo tồn, 
lưu giữ bởi đơn giản là những di tích lịch sử 
văn hóa này đã ở trong lòng người dân một 
cách thiêng liêng mà gần gũi...
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Ghi ở tổ dân phố Thạch Bình
Tổ dân phố Thạch Bình, thị trấn Sịa 

được UBND tỉnh công nhận Làng văn hóa 
vào năm 2003 và được UBND huyện Quảng 
Điền tặng giấy khen đơn vị đạt chuẩn văn 
hóa 10 năm liên tục, từ năm 2005 đến nay. 
Ông Bùi Bĩnh, Tổ trưởng tổ dân phố Thạch 
Bình chia sẻ: Thực hiện phong trào “Toàn 
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, 
cấp ủy tổ dân phố đã ra nghị quyết và triển 
khai sâu rộng đến các hộ dân. Cán bộ, đảng 
viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt 
động, tạo lòng tin trong Nhân dân. Nhờ đó, 
nhân dân đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển 
kinh tế, giữ vững an ninh chính trị ở cơ sở. 
Mặt trận tổ cũng tham gia vận động nhân 
dân tham gia phong trào “5 không, 3 sạch”. 

Hiệu quả trong xây dựng đời sống 
văn hóa khu dân cư

Quảng Điền      

Bên cạnh đó, tổ dân phố còn vận động 
Nhân dân chấp hành nghiêm về thực hiện 
nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang 
và tổ chức lễ hội. Cán bộ tổ dân phố luôn 
bám sát địa bàn dân cư, tổ chức tuyên truyền 
đến từng hộ gia đình, đồng thời đề ra những 
quy định xử lý các trường hợp vi phạm. Vào 
những ngày lễ, Tết, tổ dân phố đều tham gia 
tích cực các hoạt động văn hóa-văn nghệ, trò 
chơi dân gian…do huyện, thị trấn tổ chức, 
tạo nên phong trào văn hóa, thể thao sôi 
động trong toàn thể Nhân dân.

“Những năm qua, tổ dân phố Thạch 
Bình không ngừng đổi mới phương thức 
hoạt động và vận động nhân dân chung 
tay cùng địa phương phát triển kinh tế, xã 
hội. Cụ thể, người dân tham gia hiến đất, 
hoa màu công sức góp phần bê tông hóa các 
tuyến đường giao thông, tham gia giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn khu dân cư. Với việc thực hiện có 
hiệu quả quy chế dân chủ, tôn trọng và phát 
huy quyền dân chủ trong cộng đồng dân cư 
tổ dân phố Thạch Bình đã góp phần tạo sự 
đồng thuận cao trong toàn thể nhân dân đối 
với những chủ trương đường lối của Đảng, 
Nhà nước.

  HOÀNG LOAN

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” đã trở thành hoạt 
động sôi nổi ở các thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn huyện Quảng Điền. Đây được xem là 
nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh 
tế, xã hội của địa phương. 
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Nhiều kết quả đáng ghi nhận
“Trong quá trình triển khai thực hiện 

phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa, Ban chỉ đạo phong trào luôn 
bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp trên 
về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công 
nhận làm cơ sở kiểm tra, phúc tra cơ quan, 
đơn vị, làng, thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn 
hóa. Thường xuyên triển khai và đẩy mạnh 
hoạt động tuyên truyền về nội dung của 
phong trào đến toàn thể cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân giúp họ nhận thức 
rõ tầm quan trọng của việc xây dựng khu 
dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, cơ quan, 
đơn vị văn hóa trong đời sống xã hội”, ông 
Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch UBND huyện 
Quảng Điền chia sẻ. 

Để tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần 
ổn định trật tự xã hội, giảm tệ nạn, lành 
mạnh hóa môi trường, Ban chỉ đạo phong 
trào huyện Quảng Điền đã kết hợp cuộc 
vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” 
với xây dựng nông thôn mới và các phong 
trào thi đua khác. 

Hiệu quả rõ nhất của phong trào phải 
kể đến là các gia đình trên địa bàn đã thực 
hiện tốt các nội dung tiêu chí gia đình văn 
hóa. Nhất là ý thức giữ gìn vệ sinh chung 
được nâng lên, các vấn đề đặt ra của cuộc 
sống tại cộng đồng như: đấu tranh chống tệ 
nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh 
môi trường…giúp nhau làm kinh tế, nâng 
cao đời sống đều được các gia đình thực hiện 
trên tinh thần “tình làng nghĩa xóm”. 

Ngoài ra, Ban chỉ đạo cũng chủ động 
triển khai các hoạt động như: tổ chức các hội 
thi, hội diễn, giao lưu, hội nghị biểu dương 
các gia đình văn hóa tiêu biểu, tập huấn cho 
cán bộ văn hóa xã, thị trấn…Phong trào thi 
đua lao động sáng tạo, biểu dương gương 
người tốt, việc tốt được cụ thể hóa theo các 
tiêu chí trong lĩnh vực xây dựng đời sống 
văn hóa, làm cho phong trào thi đua yêu 
nước phát triển sôi nổi trong toàn huyện. 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH 

giai đoạn 2010 - 2015

Qua phong trào xuất hiện nhiều gương 
người tốt, việc tốt; nhiều tổ chức, cá nhân 
khác cũng tích cực giúp đỡ, tặng quà, hỗ trợ 
vốn, khoa học kỹ thuật…cho những trường 
hợp khó khăn. 

Ông Hoàng Đăng Khoa nhấn mạnh: 
phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa” đã thực sự tạo hiệu ứng văn 
hóa tốt trong toàn huyện. Những kết quả đạt 
được từ phong trào không chỉ đánh dấu sự 
chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà 
còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, 
các tôn giáo, tạo động lực cho nhân dân thi 
đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp 
phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương r

Phong trào “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở 
thành phong trào sôi nổi và rộng khắp. 
102/102 làng, thôn, tổ dân phố trên địa 
bàn huyện đã đăng ký xây dựng khu 
dân cư văn hóa. Trong giai đoạn 2015-
2020, huyện Quảng Điền tập trung đẩy 
mạnh, nâng cao chât lượng phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 
văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn 
mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 
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Thị trấn Sịa là địa bàn trung tâm của 
huyện Quảng Điền, được thành 

lập năm 1997 theo Nghị định số 22/CP ngày 
17/3/1997 của Chính phủ về  thành lập thị 
trấn Sịa. Ngay sau ngày chia tách địa giới 
hành chính, người dân thị trấn Sịa,  đã đồng 
lòng, đồng sức, cùng nhau bắt tay vào xây 
dựng lại quê hương. Mồ hôi, nước mắt của 
người dân lại đổ ra để đổi lấy màu xanh của 
lúa, của rau, của các loại cây công nghiệp, 
san lấp dần những con đường gồ ghề, bùn 
lầy, nhỏ hẹp, để thay thế bằng những con 
đường bê tông, nhựa kiên cố. Từ năm 2005 
trở lại đây, tình hình kinh tế-xã hội trên địa 

bàn thị trấn Sịa có những bước phát triển tích 
cực. Tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ ngày càng phát triển, từng bước đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của nhân dân 
trên địa bàn và vùng phụ cận; mạng lưới giao 
thông đô thị đã được đầu tư và phát triển 
khá nhanh, nhiều tuyến đường chính huyết 
mạch được đầu tư xây dựng đã góp phần 
làm cho diện mạo đô thị ngày càng khởi sắc. 
Hiện nay địa phương đang từng bước chỉnh 
trang đô thị, huy động mọi nguồn lực đầu tư 
xây dựng để quyết tâm phấn đấu đến năm 
2020 nâng thị trấn Sịa từ đô thị loại V lên đô 
thị loại IV. 

Tăng trưởng kinh tế
Trong 5 năm qua, kinh tế tiếp tục tăng 

trưởng khá; năng lực sản xuất từng bước 
nâng cao. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 
bình quân đạt 18,2%/năm. Cơ cấu kinh tế 
đã có sự chuyển biến tích cực, so với năm 
2010 tỷ trọng giá trị sản xuất dịch vụ tăng 
từ 43,2% lên 50,2%; tiểu thủ công nghiệp - 
xây dựng tăng từ 21% lên 25,4%; nông - ngư 

  VIỆT BÌNH

ĐÔ THỊ SỊA
   TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI

Là một vùng quê giàu truyền thống 
cách mạng,  những năm gần đây thị trấn Sịa 
đã có những bước đột phá phát triển mạnh 
về kinh tế - xã hội, hạ tầng được đầu tư, 
nâng cấp, tạo nên diện mạo mới cho đô thị 
trung tâm huyện  Quảng Điền.
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nghiệp giảm từ 35,8% xuống còn 24,5%. Cơ 
cấu ngành nghề và lao động thay đổi đáng 
kể. Thu nhập bình quân đầu người 34 triệu 
đồng/ người, tăng 21 triệu đồng so với năm 
2010. Cơ sở hạ tầng ngày một khang trang. 
Văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ổn định 
và phát triển… Những thành tựu kinh tế - xã 
hội mà Đảng bộ và nhân dân thị trấn Sịa đạt 
được là rất đáng tự hào, đặt nền móng vững 
chắc cho những chặng đường tiếp theo của 
quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa. 
Phát huy truyền thống cách mạng của quê 
hương, ngày nay, trong công cuộc đổi mới, 
thị trấn Sịa đã dành được nhiều thành tựu 
to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực phát 
triển kinh tế, văn hoá, xã hội, ổn định và từng 
bước cải thiện, nâng cao đời sống mọi mặt 
cho nhân dân. Bên cạnh đó, Đảng bộ đã tập 
trung chỉ đạo phát triển diện tích và các loại 
rau màu, hoa cao cấp đưa tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, giống mới năng suất, chất lượng 
cao vào sản xuất. Đồng thời vận động nhân 
dân phát triển sản xuất theo hướng trang 
trại, gia trại như nuôi tôm, chăn nuôi lợn... 
Ngoài ra  thị trấn  Sịa còn vận động nhân 
dân phát triển các ngành nghề như: nghề cơ 
khí  gò hàn, mộc dân dụng, trang trí nội thất, 
sản xuất vật lệu xây dựng... đã giải quyết cho 
hàng trăm lao động tại địa phương.

Đầu tư hạ tầng
Sau khi tuyến đường Nguyễn Chí 

Thanh được đầu tư mở rộng lên 12m thì 
khoảng cách giữa TP Huế và thị trấn Sịa 
được rút ngắn lại. Hay từ khi tuyến đường 
Nguyễn Vịnh được đầu tư nâng cấp, tình 
hình sản xuất và giao thương của bà con 
được thuận lợi hơn. Hai bên đường, những 
cửa hàng, cửa hiệu mọc lên san sát... Được 
xác định là đô thị động lực, đô thị vệ tinh 
của tỉnh, những năm qua, thị trấn Sịa không 
ngừng được đầu tư phát triển. Cụ thể, trong 
5 năm gần đây, thị trấn tranh thủ các nguồn 
lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng 
vốn đầu tư 930 tỷ đồng (xây dựng cơ bản 

710 tỷ đồng). Lĩnh vực được tập trung đầu 
tư là hệ thống giao thông, thủy lợi; phòng 
học, chỉnh trang và phát triển đô thị, các 
công trình dân sinh. Nhiều công trình quan 
trọng hoàn thành đưa vào sử dụng như: 
đường Nguyễn Vịnh (đoạn từ ngã tư Bưu 
điện đến đường Hóa Châu), đường Trần 
Bá Song, đường Trần Trùng Quang, đường 
Trần Quang Nợ, đường Đặng Hữu Phổ; kè 
sông Sịa, hệ thống kênh tiêu, chống úng 
kênh Trộ. Ngoài ra, thị trấn còn huy động 
sự đóng góp của Nhân dân trong triển khai 
xây dựng và nâng cấp một số tuyến đường 
kiệt ở các tổ dân phố; nâng cấp kiên cố hóa 
các tuyến kênh mương, hệ thống cống phục 
vụ sản xuất nông nghiệp. Xây dựng mới 63 
phòng học; nâng cấp, sửa chữa 8 phòng học; 
nâng cấp sân trường nội bộ; xây dựng cổng, 
tường rào một số trường học; xây dựng và 
nâng cấp 4 nhà văn hóa của các tổ dân phố; 
nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ thị trấn. Ông Hồ 
Đăng Dũng - Chủ tịch UBND thị trấn Sịa cho 
biết: “Thời gian qua, địa phương tập trung 
nhiều cho công tác quy hoạch chỉnh trang đô 
thị. Vận động Nhân dân ủng hộ hàng chục 
ngàn mét vuông đất, hàng trăm ngàn cây 
ăn quả, vật kiến trúc... giúp địa phương xây 
dựng cơ sở hạ tầng. Để có một vóc dáng Sịa 
được định hình tương đối như hôm nay là 
thành quả của sự nỗ lực của Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân trên địa bàn trong nhiều 
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năm”. Bộ mặt đô thị trấn Sịa được thay mới 
một phần cũng nhờ vào đề án đặt tên đường. 
Theo đề án này, giai đoạn 1 đã tiến hành đặt 
tên 27 tuyến đường, nhà cũng được đánh số 
thứ tự.

Ông Đoàn Văn Nam người con của 
quê hương tổ dân phố Thạch Bình  đang 
sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, ông 
thường hay về thăm quê hương, nhận thấy 
quê hương thay đổi rất nhiều, ông Nam 
chia sẻ: Từ khi tuyến đường Nguyễn Vịnh 
được đầu tư, nâng cấp, đầu tư hệ thống 
thoát nước, vỉa hè đô thị Sịa đã mang một 
hình hài hoàn toàn mới. Sự hiện diện của 
hệ thống đèn đường chiếu sáng, tại nút thắt 
giao thông trọng điểm qua huyện không 
chỉ góp phần giảm tình trạng ách tắc giao 
thông, hạn chế tai nạn mà còn tạo nên cho 
người dân Sịa một ý thức mới trong tham 
gia giao thông, vỉa hè được sửa sang, lát 
gạch, các nhà hàng, dịch vụ mọc lên nhiều... 
đã tạo vẻ mỹ quan mới cho bộ mặt trung 
tâm huyện.

Phát triển toàn diện
Những năm gần đây, hạ tầng phục vụ 

phát triển dịch vụ ở Sịa được tăng cường, 
cụ thể đã nâng cấp và phát huy hiệu quả 
hoạt động của trung tâm thương mại. 
Ngoài ra, thị trấn cũng đang tích cực thực 
hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh 
doanh khai thác đối với trung tâm thương 
mại. Các ngành dịch vụ vật tư ngày càng 

đa dạng, phong phú như: dịch vụ cung ứng 
vật liệu xây dựng, ăn uống, dịch vụ sản 
xuất nông nghiệp, thu mua sản phẩm nông 
sản, sửa chữa điện - điện tử, tin học,... Đặc 
biệt, dịch vụ nông nghiệp (làm đất và thu 
hoạch), trang trí nội thất đã vươn ra địa bàn 
ngoài huyện. Hoạt động vận tải hành khách 
và hàng hóa được nâng cao về chất lượng 
và mở rộng địa bàn hoạt động, cơ bản đáp 
ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa. 
Theo ông Hồ Đăng Dũng Chủ tịch UBND 
thị trấn Sịa, khi hoàn thành chỉnh trang hai 
bên bờ sông Sịa, huyện sẽ đầu tư xây dựng 
hệ thống đường đi bộ, hệ thống cây xanh 
tạo nên một vành đai xanh khu vực này. 
Tiếp theo sẽ cho đầu tư phát triển các loại 
hình dịch vụ ăn uống, khuyến khích mở các 
salon kinh doanh các mặt hàng nội ngoại 
thất khu vực ven sông Sịa đoạn qua Trung 
tâm Thương mại nhằm tạo điểm nhấn cho 
khu vực này.

Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện 
quan trọng của quê hương, đất nước,  năm 
diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, 
Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, năm 
đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tết 
xã hội 5 năm (2015-2020). Cùng với nhân 
dân toàn huyện, thị trấn Sịa đang đứng 
trước những thách thức mới, những vận hội 
mới. Với truyền thống đấu tranh cách mạng 
kiên cường, bằng ý chí, nghị lực và tinh thần 
lao động sáng tạo hy vọng rằng, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân thị trấn Sịa tiếp 
tục phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, 
nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, nêu 
cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, 
tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, 
an ninh, tạo thế đột phá trong chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, nâng cao mức tăng trưởng, 
góp phần quan trọng vào quá trình công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng thị trấn 
Sịa trở thành vùng động lực chính trị, kinh 
tế văn hóa của huyện r
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ 
nữ huyện lần thứ X nhiệm kỳ 

2011-2016, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường 
vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp 
Phụ nữ (LHPN) tỉnh, Hội LHPN huyện đã 
xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm 
vụ, trong đó phong trào thi đua yêu nước 
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây 
dựng gia đình hạnh phúc” là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng, được Hội cụ thể bằng 
những hình thức phù hợp với từng nhóm 
đối tượng, đặc thù của từng địa phương và 
mang lại hiệu quả cao.

Đối với phong trào “Tích cực học tập”: 
Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận 
động hội viên phụ nữ tích cực tham gia 
các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt Chi, tổ 
Hội, CLB, tìm hiểu qua sách báo và trên các 
phương tiện thông tin đại chúng… để nâng 
cao trình độ, nhận thức từ đó có thái độ tích 
cực trong việc tham gia các phong trào địa 

PHỤ NỮ QUẢNG ĐIỀN TÍCH CỰC HỌC TẬP, 
LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

phương, của Hội và chấp hành nghiêm túc 
các đường lối chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, 
Hội quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền cho Hội viên, phụ nữ về “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” 
bằng những việc làm thiết thực và cụ thể.

Đối với phong trào “Lao động sáng tạo”: 
Hội luôn vận động hội viên phụ nữ ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn 
nuôi, trồng trọt và áp dụng kiến thức làm 
ăn vào buôn bán nhằm nâng cao hiệu quả 
trong sản xuất kinh doanh, góp phần tăng 
thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, Hội đã đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ 
tích cực thực hiện cuộc vận động “xây dựng 
gia đình 5 không 3 sạch” trong đó tập trung 
tiêu chí “không đói nghèo” thông qua việc 
phát hiện các hộ có hoàn cảnh khó khăn để 
hỗ trợ bằng các hình thức như: hỗ trợ vay 

  HỒ THỊ THÚY HẰNG
HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện
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vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã 
hội, vốn tín dụng Hội, hỗ trợ kiến thức làm 
ăn phát triển kinh tế, xây dựng tiết kiệm 
trong hội viên phụ nữ… Kết quả, năm 2015, 
bằng nguồn vốn ủy thác từ ngân hàng Chính 
sách-Xã hội, Hội đã giải ngân được 33.645 
triệu đồng với 2.153 thành viên; nâng tổng 
dư nợ lên 116.121 triệu đồng với 6.643 thành 
viên. Tổ chức 40 lớp tập huấn kỹ thuật chăn 
nuôi lợn, gà theo hướng an toàn sinh học, 
kỹ thuật trồng hoa, NTTS cho 1.243 chị. Tổ 
chức 35 lớp tập huấn về quản lý nguồn tiết 
kiệm tại Chi, tổ Hội. Đồng thời, vận động hội 
viên phụ nữ thực hành tiết kiệm tại Chi, tổ 
Hội được 1,54 tỷ đồng nâng tổng số lên 3.755 
triệu đồng với 9.870 chị tham gia, tạo điều 
kiện cho 3.174 chị vay, mượn với lãi xuất ưu 
đãi. Đồng thời, Hội luôn tranh thủ sự quan 
tâm của các ban, ngành để vận động 232 chị 
tham gia các lớp đào tạo nghề (kỹ thuật nấu 
ăn, may mặc, đan ghế…), giới thiệu 445 chị 
làm việc tại các công ty, xí nghiệp, có thu 
nhập ổn định. Thông qua các hoạt động trên 
đã giúp cho nhiều chị em có vốn, có kiến 
thức nên chị em đã mạnh dạn áp dụng, đầu 
tư và mở rộng quy mô sản xuất, mang lại 
hiệu quả kinh tế cao, điển hình như hai tổ 
hợp tác mây tre đan Bao La-Quảng Phú và tổ 
hợp tác chế biến nước mắm Tân Mỹ-Quảng 
Ngạn đã tạo việc làm thường xuyên cho 60 
lao động nữ với thu nhập tương đối ổn định. 
Phối hợp với công ty Phước Hiệp Thành mở 
rộng địa điểm sản xuất tại thôn Nam Phù, xã 

Quảng Phú và tạo việc làm ổn định cho 30 
chị với mức thu nhập từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/ 
người/ tháng, nhiều mô hình chăn nuôi theo 
hướng trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi 
trường được chị em thực hiện tốt và đẩy 
mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật 
nuôi, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh 
theo hướng hàng hóa.

Đối với phong trào “Xây dựng gia đình 
hạnh phúc”, Hội luôn tuyên truyền, vận động 
hội viên phụ nữ phát huy tinh thần tương thân 
tương ái hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau những lúc khó 
khăn hoạn nạn. Trong năm, Hội đã vận động 
hội viên phụ nữ đóng góp và xây dựng 2 “Mái 
ấm tình thương” cho 2 phụ nữ nghèo trị giá 40 
triệu đồng; tặng 115 suất quà cho 115 phụ nữ 
nghèo, phụ nữ khó khăn trị giá 28,8 triệu động; 
giúp nhau ngày công, cây con giống các loại và 
đặc biệt đã trao 98 suất học bổng Nguyễn Thị 
Định cho 98 em học sinh nghèo, vượt khó học 
giỏi trị giá 48,6 triệu đồng.

Mặt khác, thực hiện cuộc vận động 
“xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” với các 
tiêu chí: không sinh con thứ 3 trở lên, không 
có trẻ bỏ học giữa chừng và suy dinh dưỡng, 
không bạo lực gia đình, không vi phạm pháp 
luật và tệ nạn xã hội, Hội đã làm tốt công 
tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội 
viên phụ nữ thực hiện các tiêu chí trên nên 
tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm so với 
năm 2014; tình trạng bạo lực gia đình được 
hạn chế, không có vụ, việc bạo lực gia đình 
nghiêm trọng nào xảy ra, tình trạng hội viên 
phụ nữ vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội 
cũng được hạn chế.

Ngoài ra, thực hiện Đề án 704 của Thủ 
tướng Chính phủ về “Giáo dục 5 triệu bà mẹ 
nuôi dạy con tốt”, Hội đã xây dựng kế hoạch 
và tổ chức nhiều hoạt động nâng cao kiến 
thức, kỹ năng sống cho hội viên phụ nữ. Tổ 
chức 4 diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” ở 4 đơn 
vị: Quảng Thành, thị trấn Sịa, Quảng Ngạn, 
Quảng Phước thu hút hơn 400 bố mẹ, học 
sinh và lãnh đạo chính quyền địa phương 
tham gia. Tổ chức 39 lớp tập huấn cho 874 
ông bố, bà mẹ có con từ 0-16 tuổi về các nội 

Khánh thành nhà tình nghĩa 
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dung: giáo dục con tại gia đình, giáo dục giới 
tính cho con, tạo điều kiện cho con cái được 
học tập … Ngoài ra, phối hợp với Phòng Tư 
pháp, Trung tâm Dân số - KHHGĐ, Trung 
tâm Y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn… 
tổ chức các hoạt động tập huấn, truyên thông, 
hội thảo về giáo dục luật pháp, chính sách 
liên quan đến phụ nữ, kiến thức chăm sóc sức 
khỏe sinh sản, tổ chức các bữa ăn dinh dưỡng 
cho trẻ dưới 5 tuổi. Qua đó, đã giúp phụ nữ 
có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết trong 
cuộc sống góp phần xây dựng người phụ nữ 
Quảng Điền “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm 
đang” và ngày càng đáp ứng được với yêu 
cầu thực tiễn như tinh thần của Đề án 343 về 
“Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức của 
người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh 
Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước”.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt 
được, vẫn còn một số khó khăn tồn tại nhất 
định, đó là: một số cơ sở Hội triển khai thực 
hiện phong trào thi đua còn chậm, thiếu chủ 
động sáng tạo, chưa gắn với tình hình thực 
tiễn của địa phương, phong trào chưa thực 
sự có chiều sâu; việc tổ chức đăng ký và bình 
xét còn mang tính hình thức; công tác nêu 
gương điển hình ở một số nơi còn ít, chưa 
kịp thời, chưa nhân rộng mô hình hay, hiệu 
quả ra diện rộng.

Để phong trào thi đua trong thời gian 
tới thực hiện có hiệu quả hơn, tạo được 
không khí thi đua trong các tầng lớp phụ nữ, 
cần thực hiện một số giải pháp sau:

Hội Phụ nữ Quảng Công thu gom rác thải

Thứ nhất, xây dựng kế hoạch và chỉ 
đạo Hội phụ nữ cơ sở tổ chức phát động 
phong trào thi đua vào đầu nhiệm kỳ, các 
năm sau phát động thi đua bổ sung vào dịp 
8/3 để hội viên đăng ký thực hiện. Đồng thời, 
quan tâm công tác bình xét thực hiện 3 nội 
dung của phong trào thi đua  đảm bảo khách 
quan, thực chất và tạo được không khí sôi 
nổi trong các tầng lớp phụ nữ.

Thứ hai, tổ chức nhiều hoạt động 
nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, 
hội viên bằng nhiều hình thức phong phú, 
đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn 
của địa phương nhằm động viên. Đây là đội 
ngũ tuyên truyền viên đắc lực để chuyển 
tải những nội dung của phong trào thi đua 
yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đến 
với hội viên phụ nữ nhằm thu hút các tầng 
lớp phụ nữ tích cực tham gia phong trào thi 
đua, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và của 
địa phương. Đặc biệt cần quan tâm nâng cao 
chất lượng cho đội ngũ cán bộ Hội. 

Thứ ba, chủ động phát hiện, bồi 
dưỡng, tôn vinh, phổ biến kinh nghiêm, 
tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến 
tại địa phương, đơn vị. Tổ chức sơ, tổng kết, 
khen thưởng, ghi nhận và biểu dương kịp 
thời các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới 
trong phong trào thi đua.

Thư tư, tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện phong trào thi đua thường 
xuyên, đột xuất gắn với kiểm tra thực hiện 
nhiệm vụ công tác Hội của Hội phụ nữ cơ 
sở, chi, tổ Hội.

Những kết quả của phong trào thi đua 
yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 
sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội 
Liên hiệp Phụ nữ huyện đã đóng góp tích 
cực vào việc nâng cao phẩm chất đạo đức, 
trình độ, năng lực cho cán bộ hội viên phụ 
nữ trong toàn huyện. Đồng thời, phát huy 
tốt phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển 
kinh tế gia đình, tăng thu nhập góp phần 
cùng với huyện thực hiện thành công huyện 
nông thôn mới r
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Nhờ thay đổi cơ cấu cây trồng, đời 
sống của nhiều hộ dân trên địa 

bàn xã Quảng Thọ, Quảng Điền được cải 
thiện, đặc biệt là thôn Phước Yên và La Vân 
Thượng. Từ địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao 
trong huyện, đến nay hộ nghèo ở xã Quảng 
Thọ giảm đi rõ rệt. Trước đây nông dân sống 
chủ yếu nhờ vào cây lúa, đến đầu năm 2002 
một số người dân bắt đầu thử nghiệm trồng 
cây rau má. Người đi tiên phong  là anh Cao 
Quảng Thiện. Anh đã chịu khó học hỏi kinh 
nghiệm và kỹ thuật trồng cây rau má rồi chia 
sẻ cùng nông dân địa phương. Hiện nay có 

nhiều hộ gia đình đầu tư cả hàng chục sào đất 
cho loại cây trồng này như hộ anh Trần Phụ 
Tùy, Cao Quảng Ngà, Nguyễn Đình Sáng… 
Hiện nay, giá một ki lô gam rau má tươi dao 
động từ 5.000-10.000 nghìn đồng, bình quân 
mỗi ha rau má cho thu nhập khoảng 200 
triệu đồng, hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều 
lần so với trồng lúa và rau màu khác; ngoài 
ra cây rau má thích ứng với khí hậu thời tiết 
khác nghiệt cho nên không sợ mất mùa. 

Rau má còn có tên là Tích tuyết 
thảo, loại thực vật này mọc lan trên mặt đất 
có lá trông giống như những đồng tiền tròn 
được xếp nối tiếp nhau nên còn gọi là Liên 
tiền thảo.  Rau má có tên khoa học là Centella 
asiatica thuộc họ Hoa tán Umbelliferae, là 
một thứ rau dại  ăn được thường mọc vùng 
nhiệt đới như ở nước ta. Thành phần của rau 
má bao gồm: beta caroten, sterols, saponins, 
alkaloids, flavonols, saccharids, calcium, 
iron, magnesium, manganese, phosphorus, 
potassium, zinc, các loại vitamins B1, B2, B3, 
C và K.

Từ một loại rau mọc hoang, giá trị 
thấp, đến nay rau má ở Quảng Thọ đã trở 
thành nguồn thu nhập chính cho hầu hết các 
hộ gia đình ở thôn Phước Yên và nhiều hộ 
khác ở Quảng Thọ. Hằng ngày, rau má được 
xuất đi 5 đến 6 tấn đi tiêu thụ ở nhiều nơi 
trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đà 
Lạt, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Đà Nẵng…và 
xuất khẩu qua Lào. 

Bên cạnh việc trồng rau má dạng tự 
phát, xuất dạng tươi cho tư thương về trực 
tiếp cắt và vận chuyển trong ngày. Từ năm 
2010, được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và 
Công nghệ, HTX Nông Nghiệp Quảng Thọ 
II triển khai mô hình sản xuất rau má an toàn 
theo tiêu chuẩn VietGap. Nhằm giải quyết 
đầu ra cho sản phẩm, HTX  đã tiến hành xây 
dựng cơ sở thu mua, hệ thống nhà xưởng và 
thiết bị máy móc sản xuất trà rau má. Qua 
kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm rau 
an toàn của các cơ quan chuyên môn, rau 
má của xã Quảng Thọ đảm bảo đủ các điều 
kiện quy hoạch vùng sản xuất rau, tuân thủ 

Quảng Thọ
ĐI LÊN

TỪ VÙNG
NGHÈO
  NGÔ THIÊN THU
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đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và 
thu hoạch. Vì vậy, rau má Quảng Thọ đã 
được Công ty Cổ phần tư vấn chất lượng và 
đào tạo Tín Việt ở thành phố Đà Nẵng trao 
chứng nhận VietGAP. VietGAP là những 
nguyên tắc, trình tự, thủ  tục hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau 
thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã 
hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu 
dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy 
nguyên nguồn gốc sản xuất).

Vào năm 2013, HTX Nông Nghiệp 
Quảng Thọ II phối hợp với Chi cục Quản lý 
chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản tỉnh 
mở rộng mô hình trồng rau má theo tiêu 
chuẩn VietGAP lên 30ha, với 194 hộ tham gia. 
Người dân được tập huấn, hướng dẫn quy 
trình kỹ thuật sản xuất rau má theo hướng 
an toàn. Đến nay Quảng Thọ là địa phương 
có diện tích trồng rau má lớn nhất tỉnh Thừa 
Thiên Huế với khoảng 50 ha, mang lại thu 
nhập cao và ổn định cho khoảng 250 hộ dân.

Để hình thành nên sản phẩm trà rau 
má, từ tháng 5/2014, HTX Quảng Thọ II đã 
đầu tư hơn 1 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới hỗ trợ 100 triệu đồng xây 
dựng hệ thống sấy và các loại máy móc để 
sản xuất. Ngày 22 tháng 10 năm 2014, HTX 
Nông nghiệp Quảng Thọ II tổ chức lễ công 
bố thương hiệu sản phẩm Trà Rau Má Quảng 
Thọ. Đây là thương hiệu trà rau má đầu tiên 
ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi ngày trung bình 
HTX thu mua khoảng 1 tấn rau má tươi, 
trong đó 80% rau má được sơ chế để sản 
xuất rau má tươi cung cấp cho thị trường, 

20% còn lại được tái chế, sấy khô để sản xuất 
trà rau má. Quy trình sản xuất trước tiên rau 
má được rửa sạch, xong được xử lý bằng khí 
ozon rồi đem sấy khô. Cuối cùng chế biến 
thành phẩm. Hiện nay HTX cho ra  2 loại sản 
phẩm trà rau má, gồm: trà túi lọc (loại hộp 20 
gói, 30 gói, 90 gói) và trà rau má sao khô mỗi 
gói 100g) cung ứng cho thị trường trong tỉnh 
như: chợ Tây Lộc, siêu thị Coop-Mart, công 
ty Thiên Hương… và các tỉnh, thành phố 
trong cả nước với công suất ban đầu đạt từ 
07-10 tấn trà thành phẩm/tháng. Hợp tác xã 
đã thành lập các điểm cung ứng sản phẩm ở 
các tỉnh gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng 
Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Đà Lạt, thành 
phố Hồ Chí Minh…

Để thương hiệu trà rau má Quảng Thọ 
được nhiều người biết đến hơn, trong năm 
2015 này, huyện Quảng Điền và tỉnh Thừa 
Thiên kết hợp với một số dự án nước ngoài 
như dự án Luxembourg... hỗ trợ cho HTX 
Nông nghiệp Quảng Thọ II trong công tác 
tìm kiếm thị trường cũng như tăng cường 
công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Đầu 
tháng 12-2015 ông Nguyễn Lương Trí, giám 
đốc HTX Quảng Thọ II cùng đại diện một 
trong số những doanh nghiệp, HTX  tỉnh 
Thừa Thiên Huế tham gia hội thảo “Phát 
triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững” 
tại tỉnh Bến Tre do Ủy ban Kinh tế của Quốc 
hội phối hợp với Bộ NN&PTNT, Tỉnh ủy Bến 
Tre và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Hội 
thảo tập trung thảo luận các mô hình liên kết 
ở các địa phương, các lĩnh vực để phát huy 
cái tốt, khắc phục hạn chế; tìm những mô 
hình hiệu quả nhất và đặc biệt là làm cách 
nào để nhân rộng các mô hình đó; đồng thời 
tìm ra những giải pháp, những chính sách 
hỗ trợ hiệu quả cho việc phát triển chuỗi giá 
trị trong sản xuất nông nghiệp. Qua hội thảo 
này hy vọng HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 
II sẽ có giải pháp và  hướng đi mới cho mô 
hình sản xuất và chế biến cây rau má để từng 
bước phát triển thương phẩm trà rau má, 
đồng thời phát triển kinh tế địa phương theo 
hướng mới về cơ chế, chính sách để phát 
triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững r
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Ba người đàn ông xạm đen ngồi với 
nhau bên thềm nhà đơn sơ. Trước 

mặt họ, con sông Bù Lu ôm lấy những tảng 
đá lớn dưới chân hòn Rùa rồi bình lặng đổ 
ra biển Cảnh Dương qua cửa Kiểng. Sông 
cạn, vài con thuyền nhỏ nằm gác mũi lên 
bờ, trông chừng mệt mỏi sau một đêm lênh 
đênh trên biển. Hai mắt thuyền bạc phếch, 
ơ hờ. Mới hơn bảy giờ sáng nhưng cút rượu 
trắng đã vơi quá nửa, con cá hấp trên đĩa nhỏ 
đã trơ xương. Ba người đàn ông vừa mới đi 
biển về. Làm chén rượu giãn gân giãn cốt, bọn 
họ nheo mắt cười hiền. Những tấm lưng trần 
xạm nắng và gió biển, da thịt rút lại vẻ mặn 
mòi. Thuyền ở đây nhỏ, chỉ đánh bắt gần bờ, 

  PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Xóa đi
làm lại

chạy khoảng nửa tiếng đồng hồ là ra đến nơi 
quăng lưới. Những người đàn ông này đánh 
cá thuê cho chủ thuyền, tám người đi bạn 
một đêm thu về được khoảng 3 triệu đồng, 
một nửa chủ thuyền lấy, còn một nửa anh em 
chia nhau, tính ra mỗi người chưa đến 200 
ngàn. Một năm chỉ có vài tháng đi biển, “có 
tiền cho mấy mụ đàn bà đi chợ”, còn lại lai rai 
vặt suốt cả mùa mưa dài. Lai rai vặt có nghĩa 
là kéo nhau vô Nam, qua Lào làm ăn. Ai 
nặng nợ không đi thì ở nhà qua núi Cù Dù 
làm thuê cho dự án khu resort hoành tráng, 
ngày công mấy trăm ngàn đắp đổi. Dân bãi 
ngang này không phải ai cũng có thể đánh 
bắt xa bờ, có thể ra với biển lớn. Không có 

tiền để đầu tư, khó vay 
vốn ngân hàng… rất 
nhiều hộ ngư dân chỉ 
quẩn quanh nghề lưới 
bùng nhùng với những 
chiếc thuyền công suất 
nhỏ chỉ từ 15 - 20 CV, 
ít rủi ro nhưng khó cất 
đầu nên nỗi. Bởi vậy 
cho nên buổi nhậu sớm 
mai này nói về những 
con tàu mấy trăm mã 
lực đánh bắt dài ngày 
trên biển của ngư dân 
Phú Lộc, Phú Vang, 
với một nỗi ganh tỵ và 

thèm khát tội nghiệp. Thuyền to sóng lớn. Xa 
bờ cũng khổ theo xa bờ. Nhiều người đầu tư 
tiền tỉ, thu về tiền tỉ. Có người mất sạch. Ra 
hơn hai chục hải lý đã gặp tàu Trung Quốc 
lởn vởn. Buổi nhậu sớm mai này cũng nói 
về khu resort Laguna nhất nhì Đông Nam 
Á trên núi Cù Dù ngủ một đêm cả ngàn đô 
nhưng luôn kín phòng, không đặt trước là 
không có chỗ. Đời chi lạ, người ta ngủ một 
đêm bằng mình làm cả kiếp. Nói ngang đó 
thì hết nói, đà đẫn nhìn quanh. Thôn xóm 
vắng hoe, chỉ có vài đứa trẻ lang thang chơi 
quanh mấy hàng dương. Những người đàn 
bà đi đâu cả rồi? Đàn bà ra chợ, những người 
đàn ông nói, mà giờ này chợ cũng vãn rồi, 
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không biết họ đi đâu. Vãn đàn bà, buổi chợ 
hoang hoải một vùng bãi ngang… 
         Nhiều lần đi về những làng quê dọc 
vùng bãi ngang, bao giờ trong tôi cũng gợn 
lên một thức cảm buồn buồn của cảnh đời bợt 
bạc quẩn quanh, bãi biển nương dâu. Những 
nền nhà trơ trọi, có cái há hàm ếch bên đụn 
cát phất phơ quạnh quẽ mấy ngọn dương, 
hậu quả của những mùa xâm thực. Kể từ 
mùa mưa bão năm 1985 đến nay bãi ngang 
thôn Tân Thành (xã Quảng Công- huyện 
Quảng Điền) đã bị biển liếm hết 300 mét cát. 
Người dân đã được di dời vào sâu trong đất 
liền mà nước biển cứ đuổi theo rát rạt. Nhà 
đã nằm sâu trong khu định cư mới nhưng 
mỗi sớm mai anh Thi vẫn quay về thềm nhà 
cũ sát biển ngồi vá lưới, chờ cho chuyến đánh 
bắt đêm. Toàn xã có 150 phương tiện đánh 
bắt trên biển, giải quyết 40% lực lượng lao 
động. Anh cười hồn hậu: “Nghề biển là nghề 
của cha ông bao đời nay rồi, làm sao bỏ được? Với 
lại không đi biển thì biết làm nghề chi!” Nắng 
ban mai hắt vào mớ lưới, chiếu lên gương 
mặt anh rắn xạm, hoa cả mắt lưới lẫn mắt 
người. Đang miên man tâm tưởng Quảng 
Điền, chợt nhớ cô Diễm làng Vân Cù sớm 
mai nào cũng thồ mấy trăm cân bún sợi lên 
cung cấp cho những quán bún bò sôi động 
vùng Gia Hội, cần cù cõi mưu sinh bao nhiêu 
năm rồi như thế. Hôm đó trời mưa lụt, cô lo 
lắng nói với bạn hàng thôi phải về gấp kẻo sợ 
nước lên. Đến trưa thì nghe tin hai mẹ con cô 
đã bị nước cuốn trôi, mãi mới tìm thấy xác. 
“Buổi sáng còn ăn bún của nó, trưa đã đi thắp 
hương cho nó rồi!” Cả xóm ngậm ngùi. Chao 
ôi là cái chết, sao dễ dàng đến vậy? “Cái chết 
dường như là sự sáng tạo duy nhất, tuyệt vời 
nhất của cuộc sống. Đó là tác nhân làm thay đổi 
cuộc sống. Cái chết đã làm sạch những thứ cũ 
kỹ để mở đường đón chào những gì mới mẻ...” 
Steve Jobs, ông chủ của tập đoàn Apple đã 
viết vậy trước khi chết vì bệnh ung thư tụy. 
Những lời văn hoa không làm cái chết nhẹ 
nhàng hơn. Thật đáng sợ là một cuộc sống 
bất an, hiểm nghèo, với những mất mát chực 
chờ, ngay trước mặt, cho dù đó là ai: một 

người nông dân chân lấm tay bùn hay một 
ông chủ áo trắng cổ cồn. Nói nôm na, cuộc 
sống là cuộc xóa đi làm lại, Steve ạ. Xóa đi 
làm lại…, có phải là tiếng sóng biển rì rào 
ngoài kia? Xóa đi làm lại…, xóa đi làm lại..., cứ 
thế thôi. Chị Hồ Thị Giang có chồng là bệnh 
nhân ung thư của tôi. Thật đáng buồn là anh 
đã mất sau nhiều năm chữa trị. Người nữ bí 
thư chi bộ thôn này cùng với hơn năm mươi 
hộ trong thôn có nghề làm nước mắm, mắm 
ruốc, mười năm nay vẫn sản xuất theo lối 
thủ công truyền thống, số lượng nhỏ lẻ chủ 
yếu phục vụ cho nhu cầu của người dân địa 
phương. Hồi đầu năm về thăm chị tặng tôi 
mấy lít nước mắm đựng trong các chai nước 
suối cũ, nghe chị trăn trở về một thương hiệu 
cho nước mắm Tân Thành, tôi chừng ái ngại. 
Thế mà nhờ nỗ lực của chị và bà con, của địa 
phương cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm 
khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh, 
một dây chuyền công nghệ chế biến hiện đại 
đã được đầu tư xây dựng, rồi công bố chất 
lượng và đăng ký nhãn hiệu… để giờ đây 
sản phẩm nước mắm “Bà Giang” đã đường 
hoàng ra với thị trường rộng lớn hơn. Cũng 
như “Đảnh Vân” của Phong Hải, “Bà Giang” 
của Quảng Công…, mắm ruốc mang tên của 
những người phụ nữ bãi ngang cần cù chịu 
thương chịu khó đã giúp bao người dân đến 
với đời no ấm. Nhấm nháp trên môi giọt 
mắm thơm nồng, lòng cũng vơi đi những 
hoang tàn, xa vắng…
Nghe nói dưới chân núi Cù Dù (mũi Chân 
Mây tây) xưa kia có một hành cung của vua 
Khải Định, ngày hè vua vẫn thường về ngự. 
Giấc ngủ của vua chắc cũng cỡ ngàn đô một 
đêm thua chi Laguna resort hiện giờ? Dấu 
tích chẳng còn gì. Nhờ một cụ già dẫn đến 
tận nơi, cụ có đùa không chứ đây là ngôi nhà 
bỏ hoang của một nhà dân mà? Xóa đi làm 
lại… Xóa đi làm lại… Tôi giật mình, và lần 
đầu tiên thấy sợ hãi tiếng sóng biển ngoài 
kia. Nhớ cuộc nhậu với ba người đàn ông 
bên thềm nhà sớm mai dưới chân núi Cù Dù, 
cút rượu trắng với đĩa cá hấp, còn nguyên vị 
tanh tao một nỗi buồn trơ xương… 
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v PHONG QUÂN HÀM CHO HẮC TINH 
TINH: Tháng 11 năm 1915, anh thanh niên 
tên Mark (Nam Phi) nhập ngũ, đem theo 
con hắc tinh tinh tên là Phi Phi đã nuôi từ 
nhỏ. Một đêm, Mark lên chốt tiền tiêu canh 
gác, Phi Phi cũng đi theo. Nửa đêm Phi Phi 
phát hiện có ba bóng đen liền kéo áo Mark, 
Mark kịp thời nhả đạn tiêu diệt ba tên địch. 
Thượng úy Tide, chỉ huy chốt tiền tiêu đã 
ghi nhận chiến công của Phi Phi. Sau này, 
Phi Phi cùng tham gia mặt trận Piliscy là 
chiến trường của Đại thế chiến lần thứ nhất. 
Bất chấp nguy hiểm vì đạn pháo, Phi Phi 
chạy đi nhặt đá đem về đắp lại ụ đất chắn 
đạn của Mark bị lở. Một lần, chiến hào của 
Mark trúng phải đạn pháo của địch làm 
Mark và Phi Phi bị thương. Vượt qua đau 
đớn, Phi Phi bò đến nơi Mark bị vùi lấp ra 
sức bới đất để cứu chủ rồi chạy về trạm quân 
y gọi người lên chốt đưa Mark về bệnh viện 
cứu chữa. Khi vết thương tạm ổn, Phi Phi lại 
giúp cho những thương binh khác lấy hoa 
quả, bàn chải răng, vật dụng cá nhân…
Xét công trạng của Phi Phi trong chiến đấu, 
thượng úy Tide đã đề nghị phong quân hàm 
hạ sỹ quan cho Phi Phi và đã được cấp trên 
chuẩn y.

Khỉ
v KHỈ LÀM HỘ LÝ: Trung tâm phục hồi 
chức năng Kespapes (Pháp) đã huấn luyện 
những chú khỉ “hộ lý”. Đó là giống khỉ nhỏ, 
cao khoảng 50cm của Guyana. Đầu tiên, 
chúng được những gia đình tình nguyện 
đem về nuôi để làm quen với sinh hoạt đời 
sống con người. Sau đó, các huấn luyện viên 
dạy chúng khoảng 20 động tác cần thiết 
phục vụ người già, người bệnh. Vài tháng 
sau, giống khỉ này đã thực hiện thành thạo, 
khéo léo việc bón thức ăn, bật TV, máy tính, 
nhận điện thoại, đưa sách báo hoặc xoa bóp 
cho người bệnh.
v BỊ PHẠT VÌ ĐÁNH KHỈ: Tòa án Thị trấn 
Bobinhi ở ngoại ô Paris (Pháp) đã tuyên phạt 
ca sỹ Joui Sttar số tiền 9750 euro vì tội đánh 
con khỉ của mình. Hành động của Sttar gây 
nên làn sóng phẫn nộ từ những người thuộc 
Tổ chức Bảo vệ Động vật. Chuyện là, trong 
một lần thu chương trình truyền hình M6 
tại nhà Sttar, khán giả thấy ca sỹ này bợp tai 
vài lần con khỉ bị nhốt trong cũi. Ca sỹ Sttar 
ra sức thanh minh nhưng không được mọi 
người chấp nhận. Cuối cùng, anh ta phải ra 
hầu tòa vì tội có hành động dã man đối với 
súc vật cũng như tội đã nuôi trong nhà loài 
động vật thuộc diện pháp luật ngăn cấm.

  NGUYỄN VĂN HIẾU

NHỮNG
CHUYỆN LẠ

VỀ
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v KHỈ BẮT TRỘM: Một tên trộm ở 
Khurda, bang Orissa (Ấn Độ) đã không gặp 
may. Hôm ấy, chú khỉ nâu Rani đang cùng 
ông chủ là Munna biểu diễn xiếc rong ở một 
nhà ga xe lửa. Chú khỉ đã nhận lệnh ông chủ 
phải phóng đuổi theo một tên trộm hành lý 
của khách đi tàu đang bỏ chạy khỏi nhà ga 
sau khi bị mọi người phát hiện. Khỉ Rani đã 
phóng nhanh, chộp đầu tên tội phạm rồi ghì 
hắn xuống, đánh tới tấp cho đến khi kẻ trộm 
bị cảnh sát tóm gọn.
v THI HOA HẬU KHỈ: Thị trấn Lopburi ở 
Thái Lan là nơi người dân sống cùng với khỉ. 
Khỉ được thả rông khắp nơi, tự do đi lại, ăn 
ở, đùa nghịch và dân địa phương rất quan 
tâm nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ chúng. 
Ngày 30 tháng 5 hàng năm, người ta tổ chức 
Hội thi Khỉ đẹp bốn phương. Các “thí sinh” 
đến tham dự từ khắp nơi trên thế giới. Để 
vào chung kết, các “thí sinh” phải qua nhiều 
vòng như trang phục ấn tượng, khuôn mặt tô 
điểm, động tác mềm dẻo, trình diễn một bài 
hát bằng ngôn ngữ khỉ… Sau 2 tuần hội thi 
sôi nổi và độc đáo, “thí sinh” xuất sắc nhất sẽ 
được đội vương miện “Hoa hậu Khỉ”.
v BƯU TÁ… KHỈ: Ở Nigeria có một số 
vùng địa hình hiểm trở, giao thông không 
thuận lợi khi dùng ô tô, xe máy. Ngành bưu 
điện nước này đã nuôi dưỡng, huấn luyện 
các chú khỉ để làm “bưu tá”. Qua vài tháng 
huấn luyện, chúng tỏ ra thạo việc, linh hoạt, 
có trí nhớ khá tốt. Khi được giao nhiệm vụ 
mang vác bưu kiện, thư từ, sách báo đến các 
bưu cục đã phân công, các chú khỉ này đã 
hoàn thành công việc một cách xuất sắc.
v KHỈ CHĂN DÊ: Tuy thân hình nhỏ bé 
nhưng chú khỉ có tên Mani ở quận Palakkad, 
bang Kerala (Ấn Độ) có biệt tài chăn dê. Tai 
dê chính là “trung tâm điều khiển”. Mani 
thường giật nhẹ vào tai con dê đầu đàn khi 
muốn cả đàn dê rẽ phải hoặc trái. Chú khỉ 
thông minh này sẵn sàng tấn công bất kỳ vị 
khách không mời nào có ý định tiếp cận đàn 
dê. Mani đã được ông chủ giao nhiệm vụ cai 
quản gần 100 con dê.

v KHỈ CỨU EM BÉ: Khỉ cái Binni Jua ở vườn 
thú Braofield ở Chicago, bang Illinois (Mỹ) 
đã cứu một bé trai 3 tuổi. Ngày 16/08/1996, 
một bé trai vì mải mê xem thú đã ngã vào 
khu vực nuôi khỉ từ độ cao 6m, bất tỉnh ngay 
trong chuồng khỉ. Ngay lập tức, khỉ Binni 
Jua rời khỏi bầy, chạy nhanh đến bế bé trai 
lên một cách dịu dàng, khéo léo rồi ôm chặt 
vào lòng, mang đến đặt trước cửa ra vào để 
nhân viên vườn thú đến đưa em bé đi cấp 
cứu. Chú bé đã thoát hiểm, chỉ gãy một cổ 
tay, sau đó được cứu chữa lành lặn. Năm đó, 
tạp chí Newsweek đã bình chọn Binni Jua là 
“Vị anh hùng của năm 1996”.
v TINH TINH CHƠI GOLF: Một con tinh 
tinh đã trở thành vận động viên đánh golf 
giỏi nhất thế giới. Rudi là tên con tinh tinh 
ở Công viên Everland (Hàn Quốc) đã có dịp 
bộc lộ khả năng đánh golf của mình. Với đôi 
mắt thông minh, nhanh nhẹn, Rudi đã có 
những pha đánh bóng vào lỗ rất thành công 
và ngoạn mục mà một người chơi golf hạng 
trung bình khá chưa chắc đã làm được. Để 
có được thành công này, Rudi đã phải học 
từ khi 4 tuổi và lập thành tích vang lừng khi 
lên 8 tuổi.
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LÊ VIẾT XUÂN
Nắng xuân

Thơ ơi, có kịp chọn vần
Mai vàng đã nở, nắng xuân lên rồi

Xôn xao nắng ấm đất trời
Lặng thinh ánh mắt, nụ cười ai trao

Nghe như tiếng gió thì thào
Dáng em vồi vội lạc vào nắng xuân.

HUỆ NHÂN
Về Tam Giang

Đưa em về thăm Tam Giang.
Nghe câu hò vọng về từ cổ tích,
Nghe âm vang một tình yêu tha thiết.
Tam Giang ơi! Da diết một ân tình.

NGÀN THƯƠNG
Xuân về

trên phá Tam Giang

Xuân về trên phá Tam Giang
Sóng như gọi én từng đàn bay sang

Niềm vui hội ngộ dâng tràn
Thuyền xuôi bến đỗ mơ màng khói sương

Bao ngày cách trở nhớ thương
Nhịp cầu nối lại vấn vương người về

Quê em vang vọng câu thề
Cát chiều trở giấc lắng nghe nỗi niềm

Nhớ thời gian khó triền miên
Giờ đây làng đã dệt thiên sử vàng

Được mùa tôm cá đầy khoang
Đôi bờ níu gót mênh mang xuân về…

LÊ TẤN QUỲNH
Ngại ngần

Cũng là
Cuối của cơn mưa
Cỏ cây thẹn cả giấc mùa
Gọi nhau
Mắt người chớp mở mắt cau
Lạc chi cái nắng trên đầu
Nhẹ tênh
Bước chân trước ngõ
Giật mình
Rơi cơn gió nụ
Xuống vành nón Thơ
Tiếng cười
Nghe những vu vơ
Cho lang thang suốt cõi bờ rưng rưng…
Biết là em
Biết mùa xuân
Ta vi vu đến ngại ngần
Xưa sau…
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ĐỖ VĂN KHOÁI
Chuyến đò xuân

Tháng giêng anh về muộn
Hoa cải đã trổ vàng
Cả bờ sông nắng nhuộm
Lóng ngóng chuyến đò sang

Chim chiều nghiêng cánh rộn
Có biết đâu ta buồn
Mây trời như pha trộn
Mùa xuân và yêu thương

Bao ngày xa biền biệt
Giờ gặp lại sông quê
Mẹ già không đợi kịp
Đến hôm nay con về

Chợt thấy mình vô nghĩa
Với chuyến đò xuân sang
Nếu em quen lời hẹn
Phía bên kia sông vàng

NGUYỄN LOAN
Từ cội nguồn tình yêu

(Dâng mẹ & Đảng kính yêu)

Khi con vừa cất tiếng chào đời
Đã nhận lấy tình yêu của mẹ

Dòng sữa ngọt ngào, lời ru dịu nhẹ
Có cánh đồng làng, bến nước, bờ tre...

Con nhìn ra lòng chói nắng trưa hè
Gặp khoảng trời xanh nghiêng vào cửa sổ

Gặp cánh cò bay dập dìu trên thảm lúa
Gặp dòng sông tươi mát câu hò

Rồi con lớn lên theo cha đi diệt thù
Trái tim nối với trăm miền đất nước

Nối với bao bạn bè thân thuộc
Con nhận về hạnh phúc lớn lao hơn

Con nhận ra từ dáng dấp quê hương
Dáng gầy guộc tấm lưng còng của mẹ

Mẹ tần tảo nuôi cha con đồng chí
Suốt một đời lặng lẽ hy sinh

Mẹ đưa con đến với Đảng ân tình
Như sông đưa suối về biển lớn

Đảng dạy con biết cầm gương, cầm súng
Biết yêu thương, biết cầm bút, cầm cày...

Giờ con mang ơn nghĩa Đảng sâu dày
Càng thương mẹ tóc trên đầu bạc trắng

Sao đếm hết những đường nhăn vầng trán
Và bàn tay đầy chai sạn mẹ ơi ?

Từ cội nguồn mẹ cha con đến với muôn người
Con đến với tình yêu của Đảng.
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Dạt về một vùng nông thôn. Ở Huế 
nóng bức vậy mà ở đây gió thông 

thốc thổi. 
Quảng Thành đang vào mùa đốt đồng. 

Cứ bãng lãng khói sương nên làng quê thêm 
thanh bình và đẹp vô cùng. Mình bước hẳn 
xuống dưới ruộng đã gặt xong, núp dưới 
bóng tre. Chỉ đứng nhìn những quầng khói 
rơm mờ ảo bay lên chứ chẳng nghĩ ngợi gì.

Nghe anh Khoa kể chuyện. Hôm qua 
có người hàng xóm bắt được đến mười cân 
cá lóc, cá rô. Anh làm ruộng trũng, khi nước 
trên ruộng cao rút hết, cá cứ thế dạt về ruộng 
trũng. Cá lóc nướng bằng rơm đồng, uống 
rượu Kim Đôi. Anh Khoa hứa sang năm khi 
gặt ruộng trũng sẽ gọi mình về.

Huế vẫn nóng nhưng ở Quảng Thành 
ba hôm nay có mưa rào. Về đêm, đồng 
sáng những đốm đèn của người dân đi bắt 
nhái. Bây giờ lại mơ về cái chốn làng quê yên 
bình thân thiện. 

Mùa đốt đồng ở xã Quảng Thành bắt 
đầu cuối tháng tám dương lịch. Một diện 

  LÊ PHƯƠNG

Mùa
đốt đồng

tích ruộng mấy trăm ha nhưng chỉ gặt chừng 
năm ngày là xong. Người nông dân bây giờ 
sướng hơn xưa một trời một vực. Gặt lúa 
bằng máy gặt đập liên hoàn. Cái văn minh 
làm đỡ sức người nông dân. Nhưng cái văn 
minh cũng làm cho người dân Quảng Thành 
cảm thấy như mất mát một điều gì đó. Trước 
kia, mùa gặt là mùa đổi công. Một sào lúa 
gặt đến mấy công, rồi đập, rồi gánh. Chính 
vì vậy mà nhiều nhà gặt cho một nhà. Gặt 
hết lúa của nhà này rồi đến lúa của nhà khác.

Khi đổi công, gia chủ có khó gì cũng 
phải chuẩn bị bữa ăn. Trước không có bia 
thì uống rượu. Có khi vừa gặt vừa bắt được 
cá đồng, nướng ngay tại chỗ để ăn trưa. Có 
phải vì thế chăng mà làng quê gắn kết! Tình 
làng nghĩa xóm đầm ấm. Không ai có thể 
sống ru rú một mình ở làng quê được. Làng 
quê sống là phải mở lòng, dù nghèo. 

Ở đâu không biết chứ ở Quảng Thành 
không có khái niệm nông nhàn. Hết lúa qua 
rau. Rau bây giờ trở thành nguồn thu nhập 
chính của người dân nơi đây. Chỗ nào có 
đất là người dân tận dụng trồng rau, cả sân 
vườn. Làm chừng sào rau một ngày một gia 
đình thu cũng được vài trăm khi rau được 
giá. Ít cũng lo được gạo mắm. Vậy nên người 
dân có đời sống thong dong hơn trước. Năm 
nào vào dịp  tiết Xuân sau tết, xã cũng tổ 
chức đua Ghe cho các làng. Đó là ngày hội 
của xã.

Tôi đã có dịp dự lễ khánh thành nhà 
thờ thôn Kim Đôi. Con em của thôn đi làm 
ăn xa nhiều người thành đạt gửi tiền về ủng 
hộ. Lễ diễn ra đến hai ngày, có đua Ghe. Giải 
nhất năm ấy là một con heo. Heo bò ngây 
ngất. Rồi về đến xóm, các đội đua được giải 
lại tổ chức ăn mừng thêm lần nữa. Làng quê 
cứ như vào mùa lễ hội r



QUẢNG ĐIỀN - Xuaân Bính Thaân 2016 113

Tôi gặp cô bé trong 
quán cà phê. Quán 

nằm bên bờ đầm phá Tam 
Giang, trùng tên với bút 
nhóm cô bé đang sinh hoạt. 
Có một người bạn mời tôi, 
nhưng anh ta lại không tới 
tham dự buổi họp bút nhóm 
cuối năm và kỷ niệm ngày 
thành lập.

Tôi được xếp chỗ ngồi 
đối diện với cô bé, với bức 
tường đá ong, loang lổ vết 
thời gian và một cây đa già 
cỗi. Còn cô bé dĩ nhiên phải 
đối mặt với tôi và một dòng 
sông muôn đời vẫn biếc 
xanh. Tôi cười thầm… Thật 
là một sự bổ sung rất hợp 
lý để làm ngắn lại đôi chút 
cái khoảng cách quá chênh 
lệch tuổi tác giữa tôi và em. 
Cũng như khoảng cách 
thực tế là cái bàn có những 
chai nước ngọt, những đĩa 
bánh cũng ngọt. Càng làm 
tôi bớt đi cảm giác lạc lỏng, 
đơn độc giữa đám người 
còn trẻ.

Hình như thông lệ, 
mỗi lần sinh hoạt của nhóm 
là từng người phải đọc tối 
thiểu một bài thơ do mình 
mới sáng tác. Theo thứ tự 
chiều quay kim đồng hồ. 
Chiếc kim chỉ định đang 
dừng lại ở cô bé…

Quả cầu thủy tinh 
trong suốt, lóng lánh, móc 
trên chùm chìa khóa ép giữa 
lòng hai bàn tay, cô bé với 
thế ngồi tỳ khuỷu lên bàn 
đỡ khuôn mặt. Đôi mắt mở 
lớn nhìn… anh chàng điều 
khiển buổi sinh hoạt vừa 
nhắc đến chiều quay kim 
đồng hồ. Quả cầu thủy tinh 
đong đưa, đong đưa. Thời 
gian … Tất cả đều gõ động 
thanh âm của thời gian. Cô 
bé vô tình trong phương 
pháp thôi miên thuật, bằng 
ánh mắt chiếu thẳng vào 
tôi. Em dần dần biến thành 
người thuật sĩ đang đọc lời 
phù chú đầy quyền năng 
đẩy tôi bồng bềnh giữa bốn 
bề vô thức. Tôi cố trấn tĩnh, 

nhưng không cưỡng lại 
được. Tôi bị nhận chìm bởi 
bài thơ tụng ca về một buổi 
chiều, một chuyện tình bên 
bờ sóng nước mênh mông… 

Cô bé nép người bên 
gốc cây, nằm đơn độc trên 
một bãi toàn cỏ, chạy dài 
từ bên ni con đường có 
ngôi trường đầy kỷ niệm 
đến tận những bậc đá xám 
xanh, đang sẫm đậm màu 
hoàng hôn. Chiều trở mùa, 
gió từ thượng nguồn thổi 
mạnh làm rối tung tóc áo, 
một mái tóc, một tà áo dài 
quấn quít với hằng hà chiếc 
lá cây khô dòn bốc tung 
trong lớp bụi mù.

Mấy buổi chiều rồi tôi 
để ý cứ sau giờ tan học em 
lại ra đứng ở đây với chiều. 
Chiều Tam Giang bao giờ 
cũng nhiều gió, gió trong 
tóc, gió dưới mặt sông, gió 
rối tung lòng tôi vì em đang 
được muôn trùng gió bảo 
bọc. Cũng mấy hôm rồi tôi 
muốn đến gần, nói với em 

Truyện ngắn

Niệm Khúc
  NGUYÊN QUÂN
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những gì đang nghĩ, nhưng 
gió cứ phong kín tâm ý tôi, 
không cho nó biến thành 
ngôn ngữ. Và tôi kiên nhẫn 
chờ đợi đến lúc mình có đủ 
sự can đảm xâm nhập vào 
vùng gió xoáy.

- Anh mời nhỏ vào 
trong kia uống cà phê. 
Không ai có thể đứng hoài 
một mình với gió.

Cô bé lạnh lùng, quay 
người bước đi.

- Anh xin lỗi đã làm 
phiền nhỏ.

Tôi hoàn toàn bị lúng 
túng trước thái độ lạnh tanh 
của cô bé nên lời nói xin lỗi 
rơi thảm hại sau lưng cô 
bé… Nhưng sự lạnh lùng 
càng làm tôi thích thú theo 
đuổi.

- Tôi muốn làm quen 
với nhỏ.

- Tại sao?
Câu hỏi ngược rất khó 

chịu của cô bé không làm tôi 
bối rối bởi mấy buổi chiều 
rồi bây giờ mới nghe thấy cô 
bé chịu mở miệng. Tôi chẳng 
dại chi bỏ mất cơ hội.

- Tại ở nhỏ có điều gì 
đó làm anh rất thích…

- Điều đó chính xác là 
điều gì?

Lại thêm một câu hỏi, 
nhưng lần này đi kèm thêm 
tiếng cười khẩy.

- Nó rất mơ hồ nhỏ ạ 
anh không lý giải được.

- Hay thật! Chỉ vì một 
điều rất mơ hồ mà đã ngồi lì 
ở đây đúng chín buổi chiều 
và thêm hơn một tuần đi 
theo. Anh hình như rỗi rảnh 
lắm thì phải.

Giọng cô bé có vẻ già 
dặn. Tôi ngạc nhiên đôi 
chút trước ngôn ngữ, cử chỉ 
vượt quá giới hạn tuổi tác 
của một cô bé học trò. May 
tôi không còn là một cậu bé 
học trò. Chút ngạc nhiên ấy 
chưa đủ sức làm tôi nản chí. 
Tính ra tôi lớn hơn cô bé vài 
năm tuổi, đủ sức đối phó 
với tình hình khó chịu… 
Như thái độ cô bé.

- Nhỏ nói đúng, có 
nhiều điều chẳng thể lý giải, 
mà đôi lúc cũng chẳng cần 
giải mã những tín hiệu từ 
trái tim.

- Anh… Cô bé định 
nói rồi lại thôi.

Mười ngón tay gầy 
gầy của cô bé 
khẽ khàng vuốt 
ve dòng tóc tung 
rối, rồi giam 
chúng trong chiếc 
khăn cột túm. 
Tôi ngước mắt về 
phía quán cà phê.

- Anh mời 
nhỏ một ly được 
chứ?

Lần này cô bé không 
còn ngoảnh mặt quay lưng 
đi như bị ma đuổi nữa. Thế 
nhưng phải mất thêm vài 
hôm, cô bé mới nhận lời mời. 
Một lời mời dai dẳng suốt cả 
tháng trời để khởi đầu cho 
một chuyện tình lãng mạn 
thời học trò, của cô bé đang 
học năm cuối trung học và 
một thằng con trai sớm bước 
vào đời vì sinh kế. Được bao 
nhiêu năm nhỉ, tôi chẳng 
cần nhẩm tính. Hơn bốn 
năm hò hẹn, đưa đón nhau 
trên chuyến tàu vô tưởng. 
Để cuối cùng phải dừng lại 
ở sân ga đời lắm điều thực 
tế, cái thực tế phủ phàng 
là khoảng cách vị thế ngày 
càng dài ra thêm. Tôi biết tự 
đánh giá mình như kẻ đồng 
hành với em, chỉ là người 
đưa em đi qua hết quãng 
đường mơ mộng lãng mạn. 
Như những chiều đứng mê 
man trong vẻ đẹp giang hồ 
của gió. Nên từ giây đầu 
tiên muốn làm quen, tôi đã 
chuẩn bị cho phút chia tay… 
Tôi không thể chờ tới lúc em 
cảm nhận được cái khoảng 
cách ngăn tất nhiên ấy …

Em dừng lại trên cầu, 
ngang chiếc vài gãy nhịp. 
Một sự ngẫu nhiên hay cố ý 
của em. Tôi vừa nói với em 
những lời chia tay, vì chẳng 
muốn làm người thua cuộc 
dù đến bây giờ, em chưa 
có một biểu hiện nào ngõ ý 
rằng em với tôi sẽ là hai kẻ 
hoàn toàn khác biệt, về tất 
cả mọi mặt chứ không riêng 
gì cái vị thế xã hội sau này. 
Tôi chưa hề quan niệm cuộc 
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sống là cuốn tiểu thuyết có đoạn 
cuối vẹn toàn nhưng thiếu tính 
thực tế… tôi bước tới gần em và 
nói thật khẽ:

- Anh thành thật xin lỗi.
Em lặng lẽ nhìn xuống rồi 

vung tay ném tất cả dấu tích 
hơn bốn năm chuyện tình của 
tôi và em vào dòng nước, đang 
sóng sánh ngàn vạn con sóng 
óng ả màu trăng thượng tuần. 
Em ném cái mà tôi yêu cầu em 
trả lại cho tôi. Những bức thư 

đã viết bằng bao 
niềm xúc cảm, 
những món quà 
nho nhỏ mua bằng 
số tiền nhịn thèm 
từ ly cà phê buổi 
sáng đến điếu 
thuốc khi buồn. 
Bây giờ chúng 
bỗng biến thành 
nhiều, rất nhiều 
cánh bướm chấp 
chới bay trước khi 
đậu xuống dòng 
nước xáo xác thất 
thường. Tôi nhìn 

theo chúng lòng đau xé, nhưng 
không ngăn cản, hãy cứ để một 
lần nhói buốt rồi thôi. Em sẽ 
quên và tôi cũng thế. Tôi nhủ 
thầm với cuốn tình ca Như 
Cánh Vạc Bay của chàng nhạc 
sĩ họ Trịnh, mà tôi mới tặng em 
hôm qua, ngày em lấy được 
bằng tốt nghiệp đại học. Nó 
đang dùng dằng trong ánh sáng 
mù mờ dưới gầm cầu, dùng 
dằng gì rồi cũng bị con nước 
hờ hững cuốn đi. Em úp mặt 
giữa hai bàn tay, đôi vai rung 
lên tiếng nấc nghẹn, tôi biết em 
đang phẫn uất, bởi tôi không 

có một lý do chính đáng nào để 
biện minh cho quyết định chia 
tay. Em chỉ biết ngày mai tôi 
không còn trong cái thành phố 
bé nhỏ như bàn tay này, biết 
lá đơn tình nguyện vào đoàn 
thanh niên xung phong lên xây 
dựng vùng kinh tế. Chính tôi 
tự nguyện làm cánh vạc bay ra 
khỏi tình yêu của em từ đêm ấy 
…

Cô bé đã đọc xong bài thơ 
của mình, khuôn mặt bỏ bừng lên 
vì tiếng vỗ tay tán thưởng. Quả 
cầu thủy tinh cũng trốn theo đôi 
bàn tay lúng túng dưới gậm bàn. 
Tôi bừng tỉnh, bước ra khỏi vùng 
ký ức. Trong trạng thái còn mù 
mờ giữa hư, thực tôi cũng vỗ tay, 
chạm cốc nước ngọt với cô bé có 
quả cầu thủy tinh và lời phù chú 
đầy quyền năng, đã đẩy đưa tôi 
trôi trên một dòng nước ngược 
nguồn. Tôi không biết nên cảm 
ơn hay than oán cô bé, khi em trả 
tôi về lại cái bến chiều xa xưa, dù 
cô bé trước mặt chẳng chịu giam 
những sợi tóc lòa xòa vô trật tự 
trong chiếc khăn cột túm mà lại 
cố tình thả nó mặc tình mơn trớn 
lên chuỗi hoài niệm của tôi… lần 
lượt từng người, từng người nối 
tiếp nhau đọc thơ.

- Đến phiên chú rồi tề…
Cô bé mỉm cười nhắc lại 

lời yêu cầu của anh chàng điều 
khiển chương trình. Tôi thật sự 
luống cuống. Tôi đến với buổi 
sinh hoạt này chỉ là sự tình cờ, 
tôi không phải là người làm thơ 
như họ. Tôi nói, và bắt gặp trong 
ánh mắt cô bé ánh lên chút hoài 
nghi… Quả cầu thủy tinh lại 
xuất hiện, đong đưa trên những 
ngón tay đầy gió r
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Vöøa phaûi - Taâm tình, tha thieát.



Boài


 




hoài kyù

TÌM LAÏI DAÁU XÖA




öùc

q = 108



 


doøng


 

soâng, thuyeàn

Nhaïc: Nguyeãn Vieät.

Lôøi thô: Trieäu Nguyeân Phong.


 
 

ai xuoâi




veà



 
 

Baùc

   

  
 

Voïng, maây





 

giaêng neân




ngaøy

 

 
 

raát

 



moûng, chôû


 
 

möa troâi




taän



 
 

cuoái

 

trôøi.

    

  
 

Ngöôøi







veà qua


thaønh



 



quaùch

 


cuõ, kyù





öùc bôi


ngöôïc



 


doøng




traêng, ñoâi




    

  
 

bôø naùt


töøng



 


ngoïn




soùng, möa





 

chieàu neo




ñaäu

 
 
 


beán

 



xuaân. Hoùa





   


 



Chaâu



pheá tích


 

reâu




phong, tình


 



xa traêng


neo


 



beán



 

ñôïi, nuï




   

  
 

xuaân öôm




maàm



 

ñaát




môùi, öûng


   

 
hoàng sau




ngaán



 


rong





reâu. Chaân





   

  
 

traàn daãm



leân


 



loái

 
 


cuõ, ta

 
 

veà tìm




laïi



 

daáu





xöa maét


     

  
 

ñeâm rôi




treân


 


hoa


 


coû, öôùt


   




töøng




caùnh gioù


 


lung





linh. Maét...
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...linh. Öôùt


 

  



töøng




caùnh gioù



 


lung





linh, öôùt


 

 






töøng

Rall...

caùnh




gioù



lung



linh.
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