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Trong các nhà thơ viết về Đảng 
thì Tố Hữu viết về Đảng nhiều 
nhất. Trong lời tự bạch của mình 

trong cuốn “Nhà văn Việt Nam hiện đại”, Tố 
Hữu viết: ”Suốt đời, tôi phấn đấu vì sự nghiệp 
độc lập dân tộc và lý tưởng cộng sản. Cùng với 
hoạt động cách mạng, tôi làm thơ cũng vì sự 
nghiệp cách mạng. Đối với tôi: Trăm năm duyên 
kiếp: Đảng và Thơ”

 Từ bài thơ đầu tay Từ ấy (7-1938) 
đến Việt Bắc, Ra trận, Máu và hoa đến tác 
phẩm sau cùng Một tiếng đờn, Tố Hữu đã 

ĐẢNG
Trong Thơ Tố Hữu

để lại nhiều bài thơ hay, ca ngợi Đảng vĩ 
đại, tiêu biểu nhất là hai bài “Ba mươi năm 
đời ta có Đảng” (1-1960) và “Với Đảng, mùa 
xuân” (1-1997).

Đảng ta thành lập vào mùa Xuân Canh 
Ngọ 1930. Vừa mới ra đời, Đảng đã lãnh đạo 
nhân dân đấu tranh vũ trang trong phong 
trào Xô viết Nghệ Tĩnh:

“Đứng lên, thân cỏ, thân rơm!
 Búa liềm không sợ súng gươm bạo tàn”.
và đòi hòa bình, cơm áo, tự do trong 

phong trào mặt trận dân chủ:
“Áo nâu liền với áo xanh
Nông thôn cùng với thị thành đứng lên!
Đòi cơm áo, đòi quyền dân chủ.
Đường càng đi đội ngũ càng đông.
 Suối ngàn đã chảy thành sông
Đố ai tát cạn được dòng nước xuôi”.

Tố Hữu nhớ lại khi đất nước ta, dân tộc 
ta chưa có Đảng:

“Thuở nô lệ, dân ta mất nước
Cảnh cơ hàn trời đất tối tăm
 Một đời đau suốt trăm năm
Chim treo trên lửa, cá nằm dưới dao
Giặc cướp hết non cao biển rộng
Cướp cả tên nòi giống tổ tiên 
 Lưỡi gươm cắt đất ngăn miền
Núi sông một khúc ruột liền chia ba”.

Thật là
 “Kiếp người cơm vãi, cơm rơi
Biết đâu nẻo đất phương trời mà đi!”

Đảng ra đời, đã xóa tan màn đêm đen 
tối ấy. Ơn Đảng thật vô cùng to lớn. Trong 
bài thơ Việt Bắc, Tố Hữu viết: “

 “Lòng ta ơn Đảng đời đời
Ngược xuôi đôi mặt một lời song song
 Ngàn năm xưa nước non Hồng
 Còn đây, ơn Đảng nối dòng dài lâu
Ngàn năm, non nước mai sau   
 Đời đời ơn Đảng càng sâu càng nồng”.

 NGUYỄN XUYẾN
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Cách mạng Tháng Tám năm 1945 do 
Đảng lãnh đạo đã thắng lợi trong cả nước:

“Bắc Trung Nam khắp ba miền
Toàn dân khởi nghĩa chính quyền về tay
Ôi, hai tiếng đồng bào, Tổ quốc
Đến hôm nay mới thuộc về ta
Trăm năm mất nước mất nhà 
Hôm nay mới cất lời ca tiếng cười”.

Và,
“Lời Đảng gọi, một ngày sấm nổ
Biển người dâng ngập phố ngập đồng.
Mùa Thu cách mạng thành công
Mùa thu đây, hỡi cờ hồng vàng sao”.

Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc 
bằng một Điên Biên Phủ chấn động địa cầu. 
Khi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với đại 
thắng mùa Xuân năm 1975, Tố Hữu viết:

“Khao khát trăm năm mãi đợi chờ”
Từ nay, 

“Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng
 Mỗi bước đi gần nâng ước mơ xa”.

Tố Hữu khẳng định, tất cả đều bắt 
nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng:

“Đảng ta đó, trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây, xương sắt da đồng
Đảng ta, muôn vạn công nông
Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin.

Đảng ta, Mác - Lênin vĩ đại
Lại hồi sinh, trả lại cho ta
Trời cao, đất rộng bao la 
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người”.

Trong “Bài ca Xuân 1961”, Tố Hữu ca 
ngợi Đảng rất đẹp và thiêng liêng:

“Có gì đẹp trên đời hơn thế!
Người yêu người, sống để yêu nhau
Đảng cho ta trái tim giàu
Thẳng lưng mà bước, ngẩng đầu mà 
bay”. 

Trong bài “Chào Xuân 67”, Tố Hữu đã 
thay mặt nhân dân, nói lên nghĩa nặng tình 
sâu đối với Đảng:

“Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa
Bốn nghìn năm chan chứa ân tình
Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, bạo chúa
Kiếp nô tì vùng dậy chém nghê kình”.

Trong “Bài ca Xuân 68”, Tố Hữu đã 
cảm ơn Đảng:

“Cảm ơn Đảng của chúng ta, Đảng làm 
ra ánh sáng, 
Người chưa đưa ta lên được Sao Kim
Nhưng đã cho ta một linh hồn và một trái tim
Biết lẽ phải, biết yêu thương, căm giận
Biết đi tới và biết làm nên thắng trận”.

Đảng và Bác Hồ luôn là đề tài sáng tạo 
nghệ thuật, là nguồn thi hứng mãnh liệt của 
Tố Hữu:

“Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận
Có Đảng ta đây có Bác Hồ”.

Và cuối cùng, nhà thơ Tố Hữu tự nói 
với lòng mình:

“Dù cho vật đổi sao dời 
Nguyện cùng Đảng - Bác một lời sắt son”.

Trọn đời với: “Trăm năm duyên kiếp: 
Đảng và Thơ”, nhà thơ Tố Hữu đã trở thành 
mặt trời chói lọi của thi ca cách mạng Việt 
Nam thế kỷ 20.
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Hoạt động giám sát và phản biện 
xã hội là một chức năng quan 

trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt 
Nam được quy định trong các văn kiện của 
Đảng, Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam năm 2013 và Nghị quyết Hội nghị 
Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp 
bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Để tiếp tục 
cụ thể hóa phương châm “Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Bộ 
Chính trị (khóa XI) đã ban hành Quyết định 
217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện 
xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã 
hội” và Quyết định 218-QĐ/TW “Quy định 
về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và 
nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền”. Luật Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam năm 2015 cũng đã tiếp tục khẳng 
định vai trò giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã 
hội (CTXH). Điều đó cho thấy rằng Đảng và 
Nhà nước rất coi trọng và đề cao vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã 
hội và nhân dân trong giám sát và phản biện 
xã hội; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền. 

 Thực hiện các quy định của Đảng, 
Nhà nước và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, trong thời gian qua, Mặt trận và các 

đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy khá 
tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội thông 
qua nhiều hình thức, tích cực tham gia xây 
dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng 
thời động viên các tầng lớp nhân dân tham 
gia giám sát và góp ý kiến xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền các cấp; góp phần 
nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của 
cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Đặc biệt 
sau khi có Quyết định 217, 218 của Bộ Chính 
trị, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội 
các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch thực 
hiện một cách kịp thời.

Đối với hoạt động giám sát và phản 
biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính 
trị xã hội đã tập trung vào những chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan 
trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân 
ở cơ sở như việc thực hiện Quyết định 22/
QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ 
xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng 
chính sách; quyết định 48/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở 
phòng chống bão lụt cho hộ nghèo khu vực 
miền Trung. Bên cạnh đó Mặt trận và các 
đoàn thể chính trị-xã hội đã thực hiện chức 
năng giám sát thường xuyên việc thực hiện 
các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động của 

  PHAN THỊ THANH PHƯỢNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN huyện

NÂNG CAO VAI TRÒ GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN CỦA MẶT TRẬN,
CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG, 

CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP TRONG SẠCH VỮNG MẠNH
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chính quyền các cấp, của đại biểu dân cử và 
đội ngũ cán bộ công chức; lắng nghe ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ảnh 
với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Đồng 
thời thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nâng 
cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư 
của cộng đồng ở cơ sở. Thông qua hoạt động 
của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát 
đầu tư của cộng đồng đã phát hiện và kiến 
nghị với cấp có thẩm quyền giải quyết, xử lý 
nhiều vụ việc liên quan đến lợi ích của nhân 
dân, được nhân dân đồng tình cao, góp phần 
phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, tăng cường vai 
trò quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực.

 Mặt trận và các đoàn thể chính trị - 
xã hội cũng đã thường xuyên tham gia phát 
hiện, đóng góp nhiều ý kiến trong việc xây 
dựng các chủ trương, nghị quyết, chương 
trình của cấp ủy các cấp và các quy hoạch, 
kế hoạch, đề án của chính quyền trong phát 
triển kinh tế - xã hội và những vấn đề liên 
quan trực tiếp đến nhân dân.

 Với việc tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các 
đoàn thể chính trị đã tích cực tuyên truyền 
vận động và tham gia đóng góp ý kiến vào 
việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê 
bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI); tham gia đóng góp ý kiến vào dự 
thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm 
kỳ 2015-2020. Phối hợp tổ chức các hội nghị 
tham lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự 
thảo Hiến pháp năm 1992 với 17.745 ý kiến 
tham gia; tồ chức 20 cuộc tiếp xúc cử tri của 
đại biểu Quốc hội, gần 150 cuộc tiếp xúc cử tri 
của đại biểu HĐND tỉnh, huyện với trên 5.500 
lượt cử tri tham gia và trên 700 lượt ý kiến, 
kiến nghị của cử tri với đại biểu Quốc hội và 
đại biểu HĐND tỉnh, huyện; phối hợp tổ chức 
lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ 
chốt do HĐND cấp huyện, xã, thị trấn bầu…

  Có thể nói, hoạt động giám sát và 
phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng 
Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn 

thể chính trị-xã hội trong những năm qua đã 
đạt được một số kết quả thiết thực. Nhiều 
phát hiện, kiến nghị của Mặt trận được chính 
quyền và các ngành chức năng tiếp thu, giải 
quyết kịp thời và nhân dân đồng tình ủng hộ.

 Tuy vậy, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, 
hoạt động giám sát và phản biện xã hội của 
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng 
như việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn 
thể chính trị - xã hội và nhân dân trong thời 
gian qua vẫn còn hạn chế, nhất là nội dung, 
phạm vi giám sát chưa nhiều; chất lượng, 
hiệu quả giám sát chưa cao; công tác phản 
biện xã hội nhìn chung còn lúng túng, bị 
động; việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền còn thiếu thường 
xuyên. Những hạn chế trên có nhiều nguyên 
nhân cả khách quan và chủ quan, trong đó 
có một số nguyên nhân cần quan tâm đó là: 
nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền và các cơ quan, ban, ngành về 
nội dung yêu cầu quyết định 217, 218 của 
Bộ chính trị (khóa XI) còn hạn chế, chưa thật 
sự quan tâm lãnh chỉ đạo và tạo điều kiện 
cho MTTQ và các đoàn thể phát huy tốt chức 
năng giám sát và phản biện xã hội; tham 
gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; 
công tác tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ 
của Trung ương, Tỉnh cho cơ sở chưa được 
quan tâm đúng mức. Bên cạnh đó năng lực 
trình độ của một bộ phận cán bộ Mặt trận 
vá các đoàn thể chính trị còn nhiều hạn chế, 
chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy 
và phối hợp tốt với chính quyền.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, nhằm để 
từng bước nâng cao vai trò giám sát, phản 
biện xã hội của Mặt trận, các đoàn thể chính 
trị - xã hội và việc Mặt trận, các đoàn thể 
chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng 
Đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững 
mạnh. Trong thời gian tới cần thực hiện một 
số giải pháp sau: 

Thứ nhất: Các cấp ủy Đảng cần tăng 
cường công tác phổ biến, quán triệt cho các 
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cấp, các ngành, các tổ chức và cán bộ đảng 
viên nhận thức một cách đầy đủ về vai trò 
giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận và 
các đoàn thể chính trị-xã hội, nhất là quyết 
định 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã 
hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị, xã hội” và Quyết định 218 “Quy định về 
việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã 
hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, 
xây dựng chính quyền”. Thường xuyên quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội 
và góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền của Mặt trận, các đoàn thể CTXH, coi 
trọng công tác chỉ đạo sơ tổng kết, rút kinh 
nghiệm định kỳ hàng năm.

Thứ hai: Các cấp chính quyền thực 
hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động với Mặt 
trận và các đoàn thể CTXH, tạo điều kiện 
thuận lợi cho hoạt động giám sát và phản 
biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể. 
Thường xuyên cung cấp đầy đủ, kịp thời 
thông tin cho Mặt trận và các đoàn thể, nhất 
là các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, 
đề án về phát triển kinh tế-xã hội, các cơ chế 
chính sách liên quan trực tiếp đến người 
dân, nhất là phương án đền bù giải phóng 
mặt bằng, các công trình đầu tư trên địa bàn. 
Có cơ chế để các chủ đầu tư, nhà thầu hợp 
tác với Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 
ở cơ sở, nhằm đảm bảo chất lượng các công 
trình, tránh thất thoát, lãng phí.

Thứ ba. Đối với MTTQ và các đoàn 
thể CTXH, hơn ai hết cần phải nắm vững 
nội dung, yêu cầu và quy trình tổ chức giám 
sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết 
định 217, 218 của Bộ Chính trị. Hàng năm 
cần chủ động tham mưu cho cấp ủy và thống 
nhất với chính quyền cùng cấp để xây dựng 
kế hoạch thực hiện. Các nội dung giám sát 
cần tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, 
được dư luận quan tâm và liên quan trực 
tiếp đến người dân ở cơ sở. Các nội dung 
phản biện cần được trao đổi trước với cấp 

ủy Đảng, chính quyền và có sự chuẩn bị chu 
đáo, nhất là nắm bắt đầy đủ, kịp thời tâm tư 
nguyện vọng của nhân dân để kiến nghị, đề 
xuất. Đồng thời thường xuyên quan tâm bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ 
cán bộ Mặt trận và các đoàn thể từ huyện 
đến cơ sở cũng như Ban thanh tra nhân dân, 
Ban Giám sát đầu tư Cộng đồng.

Thứ tư: Cần phát huy hơn nữa các 
hình thức tham gia phản biện xã hội của 
các tổ chức, các tầng lớp nhân dân đối với 
chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 
của nhà nước và các chương trình, kế hoạch 
phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa 
phương thông qua các hình thức như: lấy ý 
kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo 
các luật; các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại 
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; 
các buối sinh hoạt của nhân dân ở các khu 
dân cư…

Thứ năm: Chủ thể giám sát và phản 
biện phải mạnh dạn, có bản lĩnh và trình độ 
chuyên môn. Để làm được điều này, các cấp 
ủy Đảng cần làm tốt công tác quy hoạch, đào 
tạo, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ cả 
chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị 
làm công tác Mặt trận và các đoàn thể chính 
trị - xã hội; tránh tình trạng thường xuyên 
thay đổi đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt 
trận nhất là ở cơ sở như hiện nay.

Việc giám sát và phản biện xã hội của 
Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể CTXH theo 
Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI 
là một nhiệm vụ mới mẻ và còn nhiều khó 
khăn, vì thế bên cạnh sự chủ động của Mặt 
trận và các đoàn thể CTXH các cấp, đề nghị 
cấp ủy Đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 
thường xuyên sâu sát; chính quyền cần phối 
hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để Mặt trận, 
các đoàn thể CTXH phát huy tốt chức năng 
của mình, nhằm góp phần thực hiện nghiêm 
túc các chủ trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; nâng cao năng lực 
lãnh đạo của các tổ chức Đảng và quản lý 
điều hành của bộ máy nhà nước các cấp r
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Năm 2015, Lực 
lượng vũ trang 

(LLVT) huyện Quảng Điền 
vinh dự được UBND tỉnh tặng 
“Cờ thi đua xuất sắc”  trong 
thực hiện nhiệm vụ Quân sự-
Quốc phòng. Kế thừa, phát 
huy kết quả đạt được. Năm 
2016 Đảng ủy - Ban chỉ huy 
quân sự huyện xác định là 
năm cần tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo LLVT huyện tập trung 
thực hiện vào 3 khâu đột phá 
đó là: Nâng cao năng lực làm 
tham mưu, nâng cao chất 
lượng huấn luyện, xây dựng 
chính quy, rèn luyện kỷ luật; cải cách hành 
chính quân sự. Đây là chủ trương mang tính 
toàn diện, quyết định, thể hiện quyết tâm cao 
của LLVT huyện trong tham mưu, chỉ huy, chỉ 
đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quân 
sự - Quốc phòng năm 2016.

Để thực hiện chủ trương trên, nhằm 
khắc phục khâu yếu, mặt yếu, Đảng ủy - 
Ban chỉ huy quân sự huyện thống nhất đề 
ra những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản đó là:

Tăng cường công tác giáo dục, quán 
triệt nhiệm vụ, nâng cao ý thức cảnh giác sẵn 
sàng chiến đấu, chủ động phối hợp với các lực 
lượng Công an, đồn Biên phòng Phong Hải, 
xây dựng kế hoạch quyết tâm bảo vệ an toàn 
tuyệt đối Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu 
cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân 
các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tập trung chỉ đạo, 
chỉ huy LLVT huyện thực luyện thuần thục các 
phương án sẵn sàng chiến đấu, tích cực chuẩn 

bị sớm tham mưu cho lãnh đạo huyện chỉ đạo, 
tiến hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện 
bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện 
có hiệu quả Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25 
tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ 
quốc trong tình hình mới” Nghị quyết 28-NQ/
TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính 
trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững 
chắc trong tình hình mới”. Năm 2016 Đảng ủy, 
Ban Chỉ huy quân sự đã phối hợp với các 
cơ quan chức năng tham mưu cho lãnh đạo 
huyện xây dựng 1 - 3 công trình quân sự ở 
khu căn cứ hậu phương của huyện, trước 
mắt phục vụ cho diễn tập khu vực phòng thủ 
huyện, về lâu dài từng bước xây dựng hoàn 
chỉnh khu căn cứ hậu phương phục vụ năm 
đầu chiến tranh.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, CỐNG HIẾN TÀI NĂNG
 LỰC LƯỢNG VŨ TRANG HUYỆN QUẢNG ĐIỀN 

QUYẾT TÂM  THỰC HIỆN HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 
NHIỆM VỤ NĂM 2016            

 Thượng tá LÊ VĂN NGHIÊM
     Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện
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Trong công tác tuyển quân, giáo dục quốc 
phòng, Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự huyện 
tăng cường phối hợp, tham mưu chỉ đạo làm 
tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 
ngũ năm 2016 theo hướng dẫn mới, trọng tâm 
tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự 
năm 2016, thực hiện chặt chẽ các bước  trong 
quy trình công tác tuyển quân, nâng cao nhận 
thức chính trị cho thanh niên nhập ngũ vinh dự 
được đứng vào hàng ngũ Quân đội, tự hào về 
quê hương, gia đình để vui vẻ lên đường nhập 
ngũ, quyết tâm không có trường hợp loại trả.

Đối với công tác Giáo dục quốc phòng, 
tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả, công 
tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng cho các 
đối tượng, chú trọng tuyên truyền sâu rộng 
trong tầng lớp nhân dân, xây dựng thế trận 
toàn dân vững chắc, kết hợp nâng cao nhận 
thức, trách nhiệm của các cấp, chính quyền cơ 
sở, các ban, ngành, đoàn thể tạo sự thống nhất 
cao trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc 
phòng, công tác quân sự địa phương.

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng 
chính quy, đây là một trong ba khâu đột phá 
của năm 2016, là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng, quyết định chất lượng sẵn sàng 
chiến đấu, sức mạnh của LLVT huyện. Do 
vậy Đảng ủy - Ban chỉ huy quân sự huyện tập 
trung chỉ đạo quyết liệt đối với các đơn vị cơ 
sở, làm tốt công tác chuẩn bị cho lễ ra quân 
huấn luyện, chuẩn bị chu đáo mọi mặt trước 
lúc bước vào huấn luyện, thực hiện phương 
châm huấn luyện “Đến đâu chắc đến đó” kết 
hợp huấn luyện với tổ chức hội thi, hội thao, 
thực hành bắn đạn thật, coi trọng huấn luyện 
thực hành và ứng dụng công nghệ thông tin 
để nâng cao kết quả huấn luyện, khắc phục 
khuyết điểm, tồn tại trong huấn luyện, phấn 
đấu cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, 
kết quả huấn luyện 100% đơn vi đạt khá, giỏi. 
Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây 
dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, duy trì thực 
hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, học tập, công 
tác ngày, tuần, phối hợp với các địa phương 
quản lí chặt chẽ đội ngũ cán bộ đảng viên, 
không để các vụ việc vi phạm kỷ luật, vi phạm 
Luật an toàn giao thông.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết 623-NQ/QUTW của Quân ủy Trung 
ương về công tác hậu cần trong Quân đội đến 
năm 2020 và những năm tiếp theo, phong trào 
thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác 
Hồ dạy” khắc phục khó khăn kịp thời bảo đảm 
đầy đủ cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu 
thường xuyên, đột xuất. Quyết tâm tập trung 
mọi nỗ lực xây dựng điểm khu tăng gia sản 
xuất theo mô hình “Vườn, ao, chuồng” tại sở 
chỉ huy, củng cố xây dựng phát triển khu tăng 
gia sản xuất tại khu căn cứ chiến đấu, phấn 
đấu vượt và đạt chỉ tiêu  tăng gia, chỉ tiêu kinh 
tế nhằm đầu tư xây dựng củng cố doanh trại, 
nâng cao đời sống vật chất tinh thần  cho cán 
bộ đơn vị.

Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Quốc 
hội lần thứ XIV và Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là thời cơ để 
LLVT tiếp tục phát huy truyền thống, cống 
hiến tài năng cùng với Đảng bộ, nhân dân 
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, xã 
hội, quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết 
Đảng bộ huyện đề ra, đồng thời đây cũng 
là thời điểm các thế lực thù địch gia tăng 
hoạt động chống phá gây mất ổn định chính 
trị, TTATXH trên địa bàn. Hơn lúc nào hết, 
LLVT huyện Quảng Điền nhận thức sâu sắc 
và ra sức củng cố tăng cường cảnh giác, đấu 
tranh ngăn chặn âm mưu phá hoại của các 
thế lực thù địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối 
trong mọi tình huống, tiếp tục phát huy hơn 
nữa, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm thực hiện 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ ngay từ 
những ngày đầu, tháng đầu của năm 2016 r
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Thực hiện chủ trương của Đảng, 
đầu tháng 8/1945, từ Huế, Nguyễn 

Vịnh và Trần Quý Hai, đại diện cho Xứ ủy 
Trung Kỳ lên đường ra dự Hội nghị cán bộ 
Đảng họp ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, 
tỉnh Tuyên Quang.

Theo Văn kiện Đảng toàn tập, Hội nghị 
Đại biểu toàn quốc của Đảng họp ở Tân 
Trào, từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã quyết 
định phát động Tổng khởi nghĩa trong 
toàn quốc, giành chính quyền, thiết lập 
chế độ Dân chủ Cộng hòa trước khi quân 
Đồng minh kéo vào Đông Dương giải giáp 

quân Nhật…Ủy ban khởi nghĩa 
toàn quốc được thành lập và hạ 
lệnh Tổng khởi nghĩa. Tại Hội 
nghị này, đồng chí Nguyễn Vịnh 
được bầu vào Ban Chấp hành 
Trung ương, được chỉ định làm 
Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ; cũng 
vào dịp này, Nguyễn Vịnh được 
Bác Hồ đặt tên mới là Nguyễn 
Chí Thanh.

Cũng tại Tân Trào, sau Hội nghị của 
Đảng, ngày 16/8/1945, Đại hội Đại biểu quốc 
dân đã khai mạc, có hơn 60 đại biểu đại diện 
cho các đảng phái yêu nước, các đoàn thể 
cứu quốc, các dân tộc, tôn giáo trong nước 
và có cả đại biểu kiều bào ta ở Lào và Thái 
Lan về dự.

Đại hội Đại biểu quốc dân đã quyết 
định: Nhất trí tán thành chủ trương phát 
động khởi nghĩa của Đảng, của Tổng bộ Việt 
Minh“Giành chính quyền, xây dựng một nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên nền tảng hoàn 
toàn độc lập”…
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Đại hội đã cử ra Ủy ban Dân tộc Giải 
phóng Việt Nam. Ủy ban này có tính chất 
như Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa. 

1. Về các ủy viên của Ủy ban này, từ 
trước đến nay, đa số tư liệu chỉ mới công bố 
tên tuổi của 5 vị ở cơ quan Thường trực gồm: 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Trần Huy 
Liệu và các ủy viên Phạm Văn Đồng, Nguyễn 
Lương Bằng, Dương Đức Hiền. Trên thực 
tế, Ủy ban này có 15 người, ngoài 5 vị trên 
còn có 10 người nữa là: ông Đặng Xuân Khu 
(Trường Chinh), Võ Nguyên Giáp, Chu Văn 
Tấn, Nguyễn Văn Xuân, Cù Huy Cận, Nguyễn 
Đình Thi, Lê Văn Hiến, Nguyễn Chí Thanh, 
Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Hữu Đang.

Như vậy, Nguyễn Chí Thanh là 1 trong 
15 người đầu tiên tham gia thành lập và là 
thành viên “khai quốc” Chính phủ lâm thời 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

2. Tại Đại hội toàn quốc của Đảng Lao 
động Việt Nam lần thứ III diễn ra từ ngày 5 
đến 10/9/1960, với sự tham dự của 525 đại 
biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết, 
thay mặt cho 50.000 đảng viên của cả hai 
miền Nam Bắc. Đại hội đã bầu ra một Ban 
Chấp hành gồm 43 ủy viên chính thức, 28 
ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành đã bầu 
Bộ Chính trị gồm 11 ủy viên chính thức và 
2 ủy viên dự khuyết, bầu Ban Bí thư gồm 7 
vị, đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ 
tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng 
chí Lê Duẩn làm Bí thư Thứ nhất. Đồng chí 
Nguyễn Chí Thanh được bầu vào Bộ Chính 
trị và Ban Bí thư Trung ương.

Tại Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng Lao động Việt Nam họp 
ngày 23/01/1961 đã ban hành Nghị quyết số 
06/NQTW về vấn đề phân công.

Dưới đây là văn bản phân công 
nhiệm vụ do Bí thư Thứ nhất Lê Duẩn 
ký. Văn bản này có hai mặt, chúng tôi 
xin giới thiệu mặt trước có tên đồng chí 
Nguyễn Chí Thanh liên quan đến bài viết. 
Và nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của cán bộ 

Văn phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp 
mà chúng tôi tiếp cận được văn bản nghị 
quyết quan trọng này.

Nghị quyết viết: “Hội nghị toàn thể 
Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba đã 
quyết định bổ sung thêm người vào Ban Bí 
thư, tổ chức Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 
Quân ủy Trung ương và phân công một số 
đồng chí ủy viên trung ương giữ những 
chức vụ mới như sau:

Ban Bí thư: Hội nghị Ban Chấp hành 
Trung ương lần thứ nhất đã bầu Ban Bí 
thư gồm 7 đồng chí, nay cử thêm đồng chí 
Nguyễn Văn Trân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương:
Gồm 11 đồng chí Nguyễn Lương Bằng, 

Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, Song Hào, 
Hà Thị Quế, Lê Quảng Ba, Trương Quảng 
Giao, Vũ Dương, Trần Đức Thinh, Nguyễn 
Công Hòa, Ngô Ngọc Du.

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm 
Trưởng ban.

Đồng chí Hà Thị Quế làm Phó Trưởng 
ban.

Quân ủy Trung ương:
Gồm 14 đồng chí: Lê Duẩn, Võ Nguyên 

Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy 
Trinh, Văn Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàn, 
Chu Văn Tấn, Song Hào, Hoàng Văn Thái, 
Lê Quang Đạo, Trần Văn Trà, Trần Quý Hai, 
Nguyễn Văn Vịnh, Trần Độ.

Bí Thư: đồng chí Võ Nguyễn Giáp,
Phó Bí thư: đồng chí Văn Tiến Dũng,
Thường trực: các đồng chí Võ Nguyễn 

Giáp, Văn Tiến Dũng, Song Hào, Hoàng Văn 
Thái, Trần Quý Hai.

Ban Thống nhất Trung ương. 
Trưởng ban: đồng chí Lê Duẩn
Phó Trưởng ban: đồng chí Nguyễn 

Văn Vịnh
Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu I.
Giám đốc: đồng chí Trường Chinh 

thay đồng chí Lê Đức Thọ.
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Ban Công tác Nông thôn Trung ương.
Trưởng ban: đồng chí Nguyễn Chí 

Thanh.
Ban Tổ chức Trung ương:
Phó Trưởng ban: đồng chí Nguyễn 

Trọng Vĩnh.
Ban Tuyên giáo Trung ương:
Phó Trưởng ban: đồng chí Trần Quang 

Huy”...
Theo nghị quyết này, Đại tướng 

Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng 
cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
được Đảng phân công làm Trưởng ban Công 
tác Nông thôn Trung ương. 

Ban Công tác Nông thôn bao gồm 
nhiều lĩnh vực, trong đó có cả quân sự, 
văn hóa, giáo dục, y tế, văn nghệ, thể thao, 
nông nghiệp, thủy sản, giao thông, thủy 
lợi, xây dựng... bao trùm lên tất cả nông 
thôn miền Bắc. Đến cuối năm 1964, Đại 
tướng Nguyễn Chí Thanh được Đảng và 
Bác Hồ cử vào miền Nam làm Bí thư Trung 
ương cục, kiêm Chính ủy quân Giải phóng 
miền Nam thì Ban Công tác Nông thôn 
cũng kết thúc nhiệm vụ chuyển sang mô 
hình mới. 

Mấy chục năm qua, đã có rất nhiều công 
trình viết về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là 
“làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương?”, 
viết như vậy không đúng với Nghị quyết “về 
vấn đề phân công” của Đảng. Thực ra, Ban 
Nông nghiệp Trung ương có quy mô, phạm 
vi nhiệm vụ và quyền hạn hoạt động hẹp hơn 
nhiều so với Ban Công tác Nông thôn Trung 
ương và đồng chí làm Trưởng ban Nông 
nghiệp thường là ủy viên trung ương. Trong 
thực tế, chưa bao giờ Đảng phân công một 
đồng chí ủy viên Bộ Chính trị làm Trưởng 
ban Nông nghiệp Trung ương. Chính vì thế, 
các tài liệu đã viết về Nguyễn Chí Thanh giai 
đoạn này rất cần phải đính chính lại. Trả lại 
những gì đúng với sự thật trên cương vị, chức 
trách của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị 
tướng của Nhân dân r

----------
Tư liệu tham khảo: 
1. Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị 

QG, 2010.
2. 60 năm Chính phủ Việt Nam (1945 – 

2005) Nxb Thông tấn, 2005.
3. Văn bản số 6/NQTW Nghị quyết 

Hội nghị BCH Trung ương lần thứ III, ngày 
23/1/1961

Tiễn Dê 
    đi 
  chúc xuân
       vui
hạnh phúc

Đón Khỉ
  về
mừng Tết 
      đạt 
thành công



QUẢNG ĐIỀN - Xuaân Bính Thaân 2016 47

NGUYỄN VĂN THÀNH
MỘT DANH NHÂN
CỦA QUÊ HƯƠNG

QUẢNG ĐIỀN 
 NGUYỄN VĂN ĐĂNG*

Nguyễn Văn Thành là một danh 
nhân lịch sử sống và hoạt động 

cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX. Cuộc 
đời và sự nghiệp của ông đã được các bộ 
sử triều Nguyễn như Đại Nam chính biên liệt 
truyện, Đại Nam thực lục ghi lại khá cụ thể. 
Sách Liệt truyện ghi: “Thành có văn võ tài lược, 
lâm trận dụng binh mưu lược rồi mới đánh nên 
ít khi thua, lúc đầu trung hung, công ấy tốt lắm. 
Đến lúc Bắc Hà đã định, một mình đương công 
việc Tổng trấn không động đến lời nói, nét mặt 
mà trộm giặc đều yên, bày mưu chốn miếu đường, 
bày tâu sự nghi đều được thi hành có thể gọi là có 
mưu giỏi trị nước”1.

Chức vụ lớn nhất của Nguyễn Văn 
Thành là chức Tổng trấn Bắc thành (1802-
1810). Ông là người có quê ở làng Bác Vọng, 
xã Quảng Phú. Làng Bác Vọng trải dài theo 
sông Bồ, đất đai màu mỡ tốt tươi, cảnh làng 
quê thanh bình yên tĩnh. Từ đời ông Tằng tổ 
của ông tên là Toán đã dời vào Gia Định, đến 
đời tổ là Tính lại ra ở Bình Hoà, sau đến đời 
cha tên là Hiền thì lại trở về Gia Định. Thưở 
nhỏ Nguyễn Văn Thành được gia đình cho ăn 
học chu tất nên trong số các tướng thời bấy 
giờ, ông là người có kiến thức uyên bác hơn 
cả. Theo mô tả của Đại Nam liệt truyện thì: 
“Thành trạng mạo đẹp đẽ tính trầm nghi, thích 
đọc sách, tài võ nghệ”.

Năm 1773, ông cùng cha là Nguyễn 
Văn Hiền theo phò chúa Nguyễn chống lại 
Tây Sơn, trở thành danh tướng được Nguyễn 
Ánh tin cậy. Ông đã 3 lần tham gia đánh ra 
Qui Nhơn trong đội quân của Nguyễn Ánh. 
Năm 1801, ông được phong tước Quận công, 
đảm trách Khâm sai Chưởng Tiền quân, Bình 
Tây Đại tướng quân, giao cho giữ thành Bình 
Định. Năm 1802, ông được vua Gia Long cử 
giữ chức Tổng trấn Bắc thành cai quản 11 trấn 
(5 nội trấn, 6 ngoại trấn). Quyền hành của Tổng 
trấn rất lớn “tiền trảm hậu tấu”, như một Phó 

* PGS.TS., Khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa 
học Huế.
1 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam liệt 
truyện, Tập 2, Bản dịch, Nxb Thuận Hóa, Huế, 
1993, tr.372.

Quảng Điền là một huyện lâu đời, là một 
trong những trung tâm đầu tiên của vùng 
Thuận Hóa, với thành Hóa Châu nổi tiếng. 
Có thể nói trong quá trình đô thị hóa của 
Huế, thời kỳ đô thị hóa đầu tiên là thời 
kỳ thành Hóa Châu từ sau 1306 đến cuối 
thế kỷ XVI. Nơi đây đã sản sinh ra bao 
danh nhân lịch sử-văn hóa làm rạng danh 
cho quê hương. Một số danh nhân đã được 
tìm hiểu, ghi công và có những hoạt động 
tưởng nhớ nhằm phát huy truyền thống 
hiếu học, góp phần giáo dục thế hệ trẻ. Tuy 
nhiên, một số danh nhân vẫn chưa được 
tìm hiểu, phổ biến như trường hợp danh 
nhân Nguyễn Văn Thành (1758-1917).

Khuê Văn Các do Nguyễn Văn Thành cho xây
năm 1805 ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội
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vương, “Chúa trấn” cai quản toàn bộ Bắc Kỳ từ 
Lạng Sơn cho đến Ninh Bình. 

Từ năm 1810, ông được vua Gia Long 
triệu về kinh để làm Tổng tài phụ trách Quốc 
Sử quán soạn các bộ sách lịch sử - địa lý của 
vương triều; cùng với Trần Hựu, Vũ Trinh 
biên soạn bộ Hoàng Việt luật lệ, bộ luật của 
triều Nguyễn (hay là luật Gia Long). Ngoài 
ra, Nguyễn Văn Thành còn dâng lên vua sách 
như “Vũ bị chí” và “Tứ di loại chí”. Ông cũng 
là tác giả của các bài văn “Điểm mê khúc” 
để phủ dụ nhóm người còn nhớ nhà Lê cũ 
và soạn bài “Văn tế tướng sĩ trận vong”… 
Năm 1816, do con ông là Cử nhân Nguyễn 
Văn Thuyên làm một bài thơ hơi ngông, bị 
các quan lại gièm pha qui cho là có tư tưởng 
“bội nghịch” nên ông cũng bị liên đới chịu 
tội. Tháng 5 năm Đinh Sửu (6-1817), vì quá 
uất ức, Nguyễn Văn Thành đã uống thuốc 
độc tự tử. 

Sau khi ông chết các con ông bị giam 
đều được Gia Long cho thả ra. Đến triều Minh 
Mạng, ông bị truy đoạt hết quan tước. Năm 
1833, giặc Khôi làm loạn, chiếm giữ thành 
Phiên An, con Thành là Hàm theo giặc quản 
vệ năm Khuông, vua sai bắt cả thân thuộc lũ 
con Thành là Thần, Nhâm, Chuân, Huyền, 
Hân đều phải tội chết.

Năm 1848, Đông các đại học sĩ Vũ 
Xuân Cẩn dâng sớ lên vua Tự Đức xin truy 
xét công trạng của Nguyễn Văn Thành, vì vậy 
mà: “Vua liền cho cháu Thành là Loại làm chủ 
quân cai đội. Lại chiếu rửa tội trước cho Thành để 
khuyến khích người có công”2.

Cuộc đời Nguyễn Văn Thành trải bao 
nhiêu thăng trầm, đến khi danh vọng đã đạt 
tới đỉnh cao thì ông buộc phải lãnh một cái 
án với những chứng cớ không xác thực. Cuộc 
đời của ông đã kết thúc, nhưng đã để lại cho 
hậu thế biết bao điều trăn trở suy nghĩ để tìm 
ra những lời giải đúng đắn, trả lại cho ông 
những gì mà đáng ra ông phải được nhận.

Nhìn lại sự nghiệp của Nguyễn Văn 
Thành có thể chia làm 2 thời kỳ: Thời kỳ thứ 
nhất từ năm 1773 đến năm 1802, với tư cách 
là một viên tướng của Nguyễn Ánh chống 
lại vương triều Tây Sơn, ông chưa có đóng 
góp gì nhiều cho lịch sử dân tộc. Thời kỳ thứ 
hai từ năm 1802 đến năm 1817, với tư cách là 
quan Tổng trấn (1802-1810) và Tổng tài Quốc 
sử quán, có công biên soạn luật pháp, ông có 
nhiều đóng góp cho lịch sử dân tộc.  
 Ông đã mất cách chúng ta gần 2 thế 
kỷ, dù đã được Tự Đức truy xét công trạng 
nhưng từ đó đến nay, công trạng và sự nghiệp 
của Nguyễn Văn Thành vẫn chưa nhận được 
sự quan tâm đúng mức của giới sử học trong 
việc nghiên cứu và phổ biến về danh nhân 
của quê hương và của dân tộc. 

Rất may mắn là gần đây, tháng 12-
2013 đã có một cuộc Hội thảo tại Hà Nội 
mang tên Sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Văn 
Thành với lịch sử dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ 
XIX do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối 
hợp với Viện Sử học và Dòng họ Nguyễn Văn 
Thành tổ chức. Hội thảo đã qui tụ 20 nhà khoa 
học tham gia, góp phần làm rõ hơn về hành 
trạng và sự nghiệp của Nguyễn Văn Thành, 
những đóng góp của Tổng trấn Bắc thành 
trên các lĩnh vực đối với Thăng Long và vùng 
đất Bắc Hà, cũng như những cống hiến của 
ông trong việc ổn định đời sống xã hội và yên 
dân. Đặc biệt, những đóng góp của ông đối 
với Bắc thành và Thăng Long được hội thảo 
chú ý như xây dựng những công trình văn 
hóa - lịch sử điểm tô thêm nét văn hiến cho 
Thăng Long, Hà Nội (Khuê Văn các, Cột cờ, 
các Văn miếu trong vùng Bắc Kỳ, chợ Đồng 
Xuân…); chấn hưng việc học và thi cử tại Bắc 
thành, góp phần biên soạn những bộ sách lịch 
sử - địa lý đầu tiên của vương triều Nguyễn. 
Hội thảo cũng đi đến thống nhất nhận định: 2 Đại Nam liệt truyện, Tập 2, Sđd…, tr. 372.

Nhà thờ họ Nguyễn ở làng Bác Vọng, xã Quảng Phú
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“Nguyễn Văn Thành trong thời gian giữ 
trọng trách Tổng trấn Bắc thành và làm quan 
tại Kinh đô Phú Xuân đã có nhiều công lao 
đối với tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam, 
rất đáng được hậu thế ghi nhận và biết ơn. 
Nguyễn Văn Thành xứng đáng là một danh 
nhân lịch sử của nước ta ở cuối thế kỷ XVIII, 
đầu thế kỷ XIX”3. Cuối cùng, hội thảo cũng 
không quên đề xuất đặt tên “đường Nguyễn 
Văn Thành” cho Thủ đô ngàn năm văn hiến 
Hà Nội.   

Tuy nhiên, trên quê hương của danh 
nhân, sự quan tâm đến Nguyễn Văn Thành 
còn khá khiêm tốn. Còn khá nhiều vấn đề đặt 
ra để tìm hiểu và phổ biến trong nhân dân 
như hành trạng và sự nghiệp của Nguyễn 
Văn Thành giai đoan cuối thế kỷ XVIII, quê 
hương và gia thế của ông, những vấn đề xung 
quanh vụ án Tiền quân Nguyễn Văn Thành, 
những đóng góp của ông đối với vùng đất 
Thừa Thiên Huế và quê hương Quảng Điền, 
những di tích còn lại trên khắp cả nước… sẽ 
là những vấn đề cần có sự vào cuộc của giới 
nghiên cứu lịch sử, văn hóa của tỉnh nhà và 
của huyện Quảng Điền nhằm phát huy truyền 
thống lịch sử, văn hóa quê hương… Có như 
thế, chúng ta sẽ góp phần làm phong phú hơn 
di sản của tổ tiên trong việc xây dựng và phát 
triển quê hương Quảng Điền hôm nay r 

3 Hội Khoa học lịch sử Việt Nam – Viện Sử học, 
Sự nghiệp của danh nhân Nguyễn Văn Thành với lịch 
sử dân tộc Việt Nam vào đầu thế kỷ XIX, Kỷ yếu hội 
thảo khoa học, Tháng 12-2013, tr. 9.

Lăng Nguyễn Văn Thành ở làng Dã Lê Thượng,
Thuỷ Dương, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế

NGÀN THƯƠNG

Điệp khúc xuân

Mùa Xuân - mùa hy vọng
Vẫn mãi ở bên người
Với niềm yêu,vui sống
Chợt trở về trên môi

Mùa Xuân - mùa lộc nõn
Và em cũng dự phần
Tuổi thanh xuân ngà ngọc
Với dòng chảy miên man

Mùa Xuân - mùa đạo hiếu
Khói hương bay quyện vòng
Lối xưa viền hoa nắng
Giục người về muôn phương

Mùa Xuân - mùa nguồn cội
Từ sâu thẳm tâm hồn
“Quê hương” hai tiếng gọi
Tha thiết với niềm thương

Mùa Xuân - mùa ký ức
Theo thời gian trôi hoài
Giữa đôi bờ hư thực
Mơ màng khói sương rơi.
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LƯƠNG NHUẬN

Chớm xuân
                           
   

Khi đồng quê còn hanh hao trong hơi rét
Những nàng cò trắng tinh đã dang cánh sải về
Chàng đất nâu chợt mỉm lên nụ cười ánh sáng

Trong hơi sương hồi hộp tiếng xuân thì

Xuân đã chớm: tự hồn ta mong đợi
Một tình đông men ủ suốt canh dài

Ngước mắt lên và dang tay hứng lấy
Trời trinh nguyên thơm ngát dưới ngàn mây

Tiếng chim ngân vào giọt sương tròn mát
Ngỡ ngàng trên lá biếc mắt xuân nồng

Em có nghe con tim khe khẽ hát
Lời thầm thì…giã biệt những ngày đông.

HOÀNG LÝ

Nhớ thương

Gió ghé Tam Giang sóng ngỡ ngàng
Con đò nhẹ lướt chở mơn man
Bờ thương em đón tình về biển
Bờ nhớ anh chờ duyên ghé làng

Lợi, Thái hồ tôm vừa tới vụ
Ngạn, Công thuyền nặng cá tươi vàng
Quê hương sông nước mênh mông đẹp
Men rượu bồng bềnh thơ, nhạc vang.

                                                                     

LÊ ĐỨC THÀNH

Chiều Bác Vọng

Mưa tháng chạp phiêu diêu miền Bác Vọng
Phủ Chúa xưa không dấu vết thăng trầm
Di tích cổ hao gầy qua năm tháng
Bóng thời gian trôi mãi cuối sông Bồ
Đêm trăng lạnh khuyết danh người viễn xứ
Khách giang hồ thờ thẩn đợi qua sông
Hoa bắp rơi chiều thu vàng bến lỡ
Áo hoàng bào thấm đẩm giọt sương trăng
Bến Quai Vạt đò xưa thay nhịp mới
Tứ Phú cầu nối lại bến hoàng hôn
Em về lại dòng sông ngày lỗi nhịp
Thuở hẹn hò gió đợi bóng mây qua
Nay anh gởi bài thơ về phố cũ
Nhịp chèo khua từ miếu cỗ Bà Tơ
Xuôi sông Bồ chở yêu thương về Sịa
Nắng hanh vàng mai hò hẹn nghe em.

ĐÌNH TẢNG

     Xuân về bên nỗi nhớ     
                                                                                                        

Chim én chao ngiêng chở xuân về
Lửa thơm nồi bánh nếp làng quê

Ngày mai xuân đến tràn muôn nẻo
Mến chúc người xa mãi nhớ quê
Đàn trẻ tung tăng khoe áo mới

Ai biết lòng ta nặng tái tê
Tình đầu dang dở thời xa vắng

Đúng độ vào xuân chậm ước thề.

Trang thơ : Câu lạc bộ thơ Tam Giang
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HOÀNG LÝ

Sịa trong tôi

Về với Sịa nhớ câu ca ví Huế
Chuyện nhất nhì cổ tích một thời quê
Ngồi tìm lại thưở tung tăng chân sáo
Hoài niệm xưa nuối tiếc đến nghẹn ngào
Bên ni cầu dì Chòe ngồi nhuộm vải
Bên tê cầu chú Bạo nhấm lai rai
Nghe trường thôn ê a tiếng học vần
Mẹ quẳng ghánh nặng hai đầu lận đận
Nội cho tiền, đi xe ngựa ông Ba
Ra Tam Giang tắm nước ròng vào hạ
Nay về Sịa vẫn hương đồng gió nội
Lặng lẽ chờ rung động ghé hồn tôi
Dáng ai qua cầu Vĩnh Hòa xuôi chợ
Tóc thề bay hôn nhẹ nón bài thơ
Vẫn như xưa cô gái Sịa đảm đang
Canh ngọt cơm lành mẹ bày năm tháng
Đường phố mở thênh thang về muôn lối
Nhà nhà cao dựng tiệm lớn sóng đôi
Cầu Đan Điền nối đôi bờ mới lạ
Chợ bây giờ mặc áo lụa Bạch Sa
Vết thăng trầm ôm sâu vào lồng ngực
Nhớ hay thương còn vương trong ray rức
Sịa hôm nay đang hát khúc hoan ca.

NGUYỄN NGHĨA

Tam Giang đêm thơ

Dội tiếng sông hồ Phá Tam Giang
Sóng vỗ ngày đêm lớp lớp tràn

Ì ầm vô tận thức bờ cõi
Im vắng hoang vu dậy mộng vàng

Trăng ngọc ngà đêm mơ huyền diệu
Hương hoa nở hội tiếng tao đàn

Ngàn năm cát bụi hồng hoang dậy
Tuôn chảy nguồn thơ chảy tâm can

Một cõi linh hồn tung cánh trắng
Giữa trời mây khói sóng Tam Giang.

                            
                        

NGUYỄN NHƯ HUYỀN

Tình đảo
 

Neo vào lòng biển chờ nhau
Ậm oà con sóng vỗ nhàu thời gian

  Lắng sâu tự thuở hồng hoang
Máu đào muối mặn cát vàng biển xanh

 Dù bao lớp sóng xây thành
Làm sao chia nhịp tim anh với nàng

 Cuộn đau từng kỷ sử vàng
Chờ nhau chờ đến muộn màng mai sau

 Lời yêu chao cánh hải âu
Lòng yêu cháy đỏ đài mây chiều về

 Ơi Trường Sa! Hỡi Hoàng Sa!
Dẫu muôn trắc trở tình hòa trong nhau.
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Quảng Điền, là vùng đất “Địa linh, 
nhân kiệt” và được thừa hưởng 

những nét văn hóa độc đáo, tinh hoa của 
nhân loại. Người dân nơi đây sống mộc mạc, 
chân chất, trọng nhân nghĩa, cần cù, chịu 
khó trong lao động sản xuất; kiên cường, bất 
khuất trong đấu tranh cách mạng. Nơi đây, 
từng được các chúa Nguyễn chọn hai lần làm 
thủ phủ, đó là phủ Phước Yên (1626-1636) 
và phủ Bác Vọng (1712-1738). Dù trải qua sự 
phong hóa khắc nghiệt của thời gian, sự tàn 
phá của chiến tranh, nhưng những dấu vết 
của một thời vàng son vẫn còn đó với những 
địa danh, tên gọi như: Phủ, Thượng Phủ, 
Hạ Phủ, Ụ Voi, Cồn Kho, Mô Súng…còn in 
trong ký ức của người dân nơi đây. Cùng 
với đó là hệ thống đình, chùa như: Đình 
làng Thủ Lễ (đã được xếp hạng di tích kiến 
trúc nghệ thuật cấp Quốc gia); Chùa Thành 
Trung, chùa Thiện Khánh (được xếp hạng di 
tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh); chùa Thủ Lễ 

(được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật 
cấp tỉnh).

Quảng Điền cũng là nơi sản sinh nhiều 
vị tướng tài, nhiều văn thân yêu nước như: 
Đặng Tất, Đặng Dung, Trần Thúc Nhẫn, 
Đặng Hữu Phổ đã từ bỏ chức Tri huyện để 
tham gia phong trào Cần Vương chống Pháp. 
Trong hai cuộc kháng chiến, hình ảnh những 
người con ưu tú như Đại tướng Nguyễn Chí 
Thanh, nhà thơ Tố Hữu…đã làm rạng danh 
non sông trong lịch sử đấu tranh giành độc 
lập dân tộc. Chính vì thế, mảnh đất Quảng 
Điền có rất nhiều địa danh lưu niệm danh 
nhân và các di tích lịch sử cách mạng như: 
Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; 
Lăng Mộ - Miếu thờ Đặng Hữu Phổ (được 
xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia); Địa 
điểm Hội nghị Nam Dương và Đình làng 
Thủy Lập (được xếp hạng di tích lịch sử cách 
mạng cấp tỉnh). 

TÔN TẠO, GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI TÍCH
LÀ THỂ HIỆN ĐẠO LÝ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” NÂNG CAO

ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN NHÂN DÂN
 PHAN THỊ LỆ HÒA

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
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Với đặc điểm địa hình thấp trũng, thời 
tiết khắc nghiệt, một số hạng mục, công trình 
trong các di tích được xây dựng từ rất lâu đã 
có dấu hiệu xuống cấp và hư hỏng; tình hình 
phát triển kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó 
khăn, kinh phí đầu tư để tu bổ, tôn tạo, phục 
hồi một số hạng mục của các di tích khá lớn 
nên chưa kịp thời đáp ứng được...Bên cạnh 
đó, chưa có sự gắn kết  giữa phát huy giá trị 
di tích với các lễ hội truyền thống của địa 
phương, nên cũng chưa trở thành yếu tố hấp 
dẫn khách tham quan; các hình thức, phương 
pháp tuyên truyền chưa phong phú và sinh 
động; còn thiếu những cuốn sách cẩm nang 
giới thiệu về các di tích để phục vụ khách 
tham quan, phát tiển du lịch nhằm nâng cao 
đời sống văn hóa cho nhân dân.

Xuất phát từ đặc điểm, tình hình 
và thực trạng của các di tích trên địa bàn. 
Trong những năm qua, huyện Quảng Điền 
đã xác định rõ quan điểm phát triển du lịch 
trên cơ sở khai thác các di tích phải gắn 
với công tác bảo tồn, gìn giữ các giá trị di 
tích là nền tảng, là nguồn động lực để phát 
triển kinh tế-xã hội; góp phần xây dựng đất 
nước và nâng cao đời sống văn hóa của mọi 
người dân; đồng thời cũng là quyền lợi và 
trách nhiệm của mỗi người, của các cấp, các 
ngành và của cả cộng đồng xã hội. Chính 
vì vậy, ngày 13/9/2011 Uỷ ban nhân dân 
huyện đã ban hành Thông báo số 370/TB-
UBND về việc phân công nhiệm vụ quản 
lý các di tích đã được xếp hạng trên địa 
bàn huyện; chỉ đạo các cơ quan chức năng 
phối hợp với các địa phương có di tích tiến 
hành cắm mốc khoanh vùng bảo vệ di tích; 
xây dựng các biển chỉ dẫn lối vào di tích 
để thuận lợi cho các đoàn đến tham quan, 
học tập nghiên cứu cũng như khách du lịch; 
đồng thời chỉ đạo các địa phương thành 
lập Ban quản lý ở các di tích; tăng cường 
công tác phòng chống cháy nổ, trộm cắp; 
phòng chống bão, lụt. Hàng năm, kinh phí 
để chi các hoạt động chuyên môn về lĩnh 
vực bảo tồn, bảo tàng, chi trả bảo vệ, mua lễ 
vật trong các ngày lễ, Tết..cũng được huyện 

Đồng chí Lê Khả Phiêu - Nguyên Bí thư Trung ương Đảng 
thăm nhà trưng bày hiện vật tại Khu lưu niệm

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

phân bổ tại phòng Văn hóa và Thông tin 
huyện. Công tác tuyên truyền, quảng bá, 
giới thiệu các di tích về những giá trị lịch sử, 
ý nghĩa cách mạng, vẻ đẹp kiến trúc và các 
lễ hội truyền thống được đẩy mạnh bằng 
nhiều hình thức như: Viết tin, bài, hình ảnh, 
phóng sự đăng lên trang web của UBND 
huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, trên 
sóng Phát thanh-Truyền hình của Trung 
ương và địa phương; đặc biệt năm 2012 đã 
tổ chức thành công Hội thảo “Lịch sử và văn 
hóa vùng đất Quảng Điền”, qua hội thảo đã 
có nhiều bài nghiên cứu của các tác giả về 
các di tích trên địa bàn huyện được in ấn và 
phát hành. UBND huyện cũng đã chỉ đạo 
các cơ quan liên quan tổ chức thành công 
Cuộc thi viết “Tìm hiểu về thân thế, cuộc đời 
và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn 
Chí Thanh”, qua cuộc thi đã thu hút hơn 
9.000 người tham gia; đặc biệt là sự hưởng 
ứng tham gia tích cực của đoàn viên thanh 
niên và các em học sinh. 

Một số di tích lịch sử - văn hóa như: di 
tích Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí 
Thanh, di tích Kiến trúc nghệ thuật đình, 
chùa làng Thủ Lễ, chùa Thành Trung…
là những điểm đến của du khách trong 
chương trình tour du lịch sinh thái cộng 
đồng “Sóng nước tam Giang”,“Một ngày với 
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phá Tam Giang”,  “Tam Giang kỳ thú”. Việc 
đưa các di tích vào chương trình tham quan 
không chỉ làm phong phú thêm hoạt động 
cho du khách mà thông qua đó nhằm giới 
thiệu, quảng bá về nét đẹp làng quê và 
truyền thống đấu tranh cách mạng của địa 
phương. Phong trào đảm nhận chăm sóc tại 
các di tích được các em học sinh hưởng ứng 
tích cực như: Trường THCS Đặng Hữu Phổ 
đảm nhận chăm sóc tại di tích lịch sử Mộ-
Miếu Đặng Hữu Phổ; trường THPT Hóa 
Châu đảm nhận chăm sóc tại di tích Khu 
lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh; 
trường THCS Đặng Dung đảm nhận chăm 
sóc di tích KTNT Đình làng Thủ Lễ…

Hàng năm, ngoài ngân sách Tỉnh và 
Trung ương, huyện cũng đã quan tâm bố trí 
kinh phí để thực hiện công tác trùng tu, tôn 
tạo, sửa chữa cấp thiết một số công trình, 
hạng mục như: Di tích lịch sử cách mạng 
Địa điểm Hội nghị Nam Dương; đường vào 
di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Thủ 
Lễ; di tích Khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn 
Chí Thanh; di tích lịch sử Miếu thờ Đặng 
Hữu Phổ.

Bên cạnh 09 di tích đã được xếp hạng, 
trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều di tích lịch 

sử - văn hóa gắn với những tên đất, tên làng 
và con người Quảng Điền như: đồn Phổ Lại; 
đồn Sịa; địa đạo Quảng Thái; Hội nghị Vĩnh 
Tu (Đầm Vĩnh Tu); Miếu Bà Tơ; đình, chùa 
Khuông Phò; thành cổ Hóa Châu…Với lịch 
sử hình thành và phát triển lâu đời, gắn liền 
với biết bao biến cố thăng trầm của vùng 
đất Thuận Hóa, mảnh đất Quảng Điền đang 
ôm ấp trong mình những trầm tích văn hóa 
phong phú và đa dạng, có nhiều di tích lịch 
sử - văn hóa với các loại hình lịch sử, kiến 
trúc, khảo cổ, lưu niệm danh nhân, truyền 
thống cách mạng. Đây chính là những tiềm 
năng và thế mạnh để khai thác, phát huy 
những giá trị của di tích nhằm phát triển 
kinh tế, xã hội; nâng cao đời sống văn hóa; 
đặc biệt là giáo dục truyền thống tốt đẹp, 
lòng tự hào, tự tôn của một vùng đất giàu 
truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ.

Và để thực hiện được điều đó, trong 
thời gian tới chúng ta cần tập trung làm tốt 
một số nhiệm vụ cụ thể:

Một là: Tíếp tục quán triệt sâu sắc 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa 
VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa 
Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, 
Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XI) 
về “Xây dựng và phát triển 
văn hóa, con người Việt Nam 
đáp ứng yêu cầu phát triển 
bền vững đất nước”. Tăng 
cường công tác lãnh, chỉ 
đạo của các cấp uỷ đảng, 
chính quyền và sự phối hợp 
của các cơ quan liên quan 
trong việc bảo tồn, tu bổ, 
tôn tạo để phát huy giá trị 
các di tích. Thường xuyên 
đẩy mạnh hơn nữa công tác 
tuyên truyền bằng nhiều 
hình thức, sinh động và 
thiết thực để nhân dân hiểu 
rõ hơn về ý nghĩa, giá trị 
của các di tích, làm sao cho 
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người dân thấy được mình vừa là người 
bảo vệ, vừa là người được hưởng lợi; để từ 
đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và những 
hành động thiết thực trong việc giữ gìn, bảo 
vệ, quản lý, chăm sóc, phát huy giá trị của 
các di tích. Đồng thời, nâng tầm tổ chức hoạt 
động các lễ hội văn hóa, lễ hội truyền thống; 
lễ  hội “Sóng nước Tam giang” cùng các hoạt 
động văn hóa, thể thao, hội thi, hội diễn trên 
địa bàn thành các sự kiện văn hóa du lịch 
để thu hút khách tham quan trong và ngoài 
nước đến với Quảng Điền. 

Hai là: Phối hợp với các ngành, các cấp, 
các tổ chức chính trị xã hội để tăng cường 
công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ di tích. 
Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các 
trường học đảm nhận chăm số một số di tích 
lịch sử - văn hóa thực hiện một số phần việc 
như: tổ chức cho các em học sinh tham gia 
dọn vệ sinh, trồng hoa; tổ chức tham quan 
học tập ngoại khóa gắn các di tích với hoạt 
động giảng dạy; hưởng ứng các cuộc thi 
tìm hiểu về các danh nhân lịch sử - văn hóa 
trên địa bàn huyện gắn với các tên đường 
đã được đặt trên địa bàn thị trấn Sịa, nhằm 
thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động 
với “Về nguồn” nhằm giáo dục lòng tự hào 
dân tộc cho các thế hệ trẻ. 

Ba là: Tăng cường công tác quản lý Nhà 
nước đối với các di tích trên địa bàn huyện; 
đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân 
có hành vi lấn chiếm, xâm phạm, phá hoại 
đến di tích. Phát huy vai trò trách nhiệm của 
Ban quản lý các di tích; cần nâng cao hơn nữa 
chất lượng hoạt động thuyết minh, hướng 
dẫn viên tại các điểm tham quan di tích, cần 
có trình độ chuyên ngành, thông thạo ngoại 
ngữ, cách giao tiếp ứng xử thông minh, lịch 
sự, văn hóa, có khả năng để tổ chức các sự 
kiện phục vụ khách tham quan du lịch.

Bốn là: Lồng ghép công tác quản lý, 
phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa 
với chương trình phát triển kinh tế - xã hội, 
xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn 

mới theo hướng bền vững, nâng cao đời 
sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Tiếp 
tục quan tâm chính sách hỗ trợ cho người 
trông coi và Ban quản lý các di tích; có 
các hình thức khen thưởng đối với những 
người hiến tặng hiện vật liên quan đến các 
di tích. 

Năm là: Đẩy mạnh phát triển các hoạt 
động dịch vụ, khai thác tiềm năng lợi thế để 
phát triển du lịch sinh thái, đầm phá và đồng 
quê gắn với phát huy giá trị các di tích lịch 
sử-văn hóa của địa phương. Hiện nay, du lịch 
cộng đồng đang trở thành một xu hướng, vì 
vậy cần xây dựng tuyến du lịch cụ thể đến 
các điểm di tích trên địa bàn huyện; đồng 
thời xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, gắn 
với nội dung các di tích. Duy trì các lễ hội 
truyền thống như vật Thủ Lễ, đua Ghe, Đu 
tiên; văn hóa ẩm thực mang nét quê hương 
như Bún bánh Ô Sa (Quảng Vinh), Nước 
mắm Tân Thành (Quảng Công); phục hồi và 
phát triển các nghề thủ công truyền thống 
có giá trị tiêu biểu như: Đan lát mây tre Bao 
La (Quảng Phú), Thủy Lập (Quảng Lợi); Trà 
Rau má (Quảng Thọ), rau sạch Thành Trung 
(Quảng Thành)…

Di sản văn hóa là tài sản hết sức quan 
trọng của cả quê hương, đất nước, là nguồn 
lực để phát triển, là linh hồn để gắn kết với 
cộng đồng và xã hội. Quảng Điền có cả một 
kho tàng giá trị di tích lịch sử - văn hóa rất 
phong phú, những di tích ấy chứa đựng rất 
nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa và ý nghĩa. 
Kế thừa những tài sản vô cùng to lớn đó, 
mỗi một chúng ta cần phát huy vai trò trách 
nhiệm trong việc gìn giữ, bảo vệ, thấm sâu 
lòng tự hào, tự tôn về quê hương để tuyên 
truyền, giới thiệu những truyền thống tốt 
đẹp, những giá trị nhân văn của vùng đất, 
con người được mệnh danh là “Địa linh nhân 
kiệt” và đây cũng là một trong những “Địa 
chỉ đỏ” về bản anh hùng ca giàu lòng yêu 
nước của các chiến sỹ cách mạng tiêu biểu 
như Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và nhà 
thơ Tố Hữu r
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1. Mở đầu
Di tích thành cổ Hoá Châu hiện nay 

nằm trọn trong địa bàn 3 thôn Thành Trung, 
Kim Đôi và Thủy Điền thuộc xã Quảng 
Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên 
Huế, trong đó phần lớn diện tích thành nằm 
trong địa phận thôn Thành Trung. Trong 
lịch sử, thành Hóa Châu có vai trò rất quan 
trọng trong việc bảo vệ và phát triển quốc 
gia Champa và sau này là Đại Việt, chính vì 
thế, nó đã được đề cập từ rất sớm trong các 
sử liệu như Đại Việt sử ký toàn thư, Ô châu 
cận lục, Phủ biên tạp lục… Cho đến nay, tòa 
thành này đã được khai quật 3 lần (các năm 
1997, 2010, 2011), đào thám sát 01 lần (năm 
2009), nhờ đó nhiều vấn đề liên quan đến quá 
trình hình thành, cấu trúc, kỹ thuật xây dựng, 
niên đại và chủ nhân… của thành một phần 

đã được làm sáng tỏ1. Tuy vậy, vẫn còn nhiều 
vấn đề liên quan đến tòa thành này chưa 
được nghiên cứu một cách thấu đáo, trong đó 
có vấn đề thủy hệ (hay hệ thống thủy đạo). 

Thủy hệ là hệ thống mặt nước gắn liền 
với di tích, bao gồm hệ thống sông hộ thành 
(hộ thành hà) bao bọc phía ngoài, hệ thống 
hào bảo vệ sát chân thành (hộ thành hào) và 
gắn kết với nó là cả một hệ thống cửa nước, 
hồ, ao, kênh, giếng nước…. tạo nên một 
mạng lưới thống nhất với nhiều công năng: 
quân sự, giao thông, cấp và thoát nước, điều 
hòa môi trường2…

Những kết quả nghiên cứu về thành 
Hóa Châu gần đây cho thấy, đây là một tòa 
thành trấn nhậm vùng ven sông, ven biển, có 
chức năng quân sự, thiên về phòng thủ và có 
tính chất của một thủy thành3. Do đó, thủy 

  ThS. NGUYỄN VĂN QUẢNG
Khoa Lịch Sử, Trường Đại học Khoa học Huế

1 Nishimura Masanari, Nguyễn Văn Quảng (2013),  “Nhận xét mới về thành Hóa Châu qua nghiên 
cứu khảo cổ học”, Tạp chí Khảo cổ học (Viện Khảo cổ),  Số 4, Trang: 9-28.
2 Xem thêm Phan Thanh Hải (2007), “Thủy hệ kinh thành Huế: tổng quan về tình hình tư liệu và các 
kết quả nghiên cứu”, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3, tr. 3-19. 
3 Bùi Minh Trí, Nishimura Masanari, Nguyễn Văn Quảng (2013), “Vai trò của thành Hóa Châu trong lịch 
sử”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đô thị Thừa Thiên Huế: đặc điểm lịch sử và luận chứng phát triển”, do UBND 
tỉnh Thừa Thiên Huế và Hội Khoa học Lịch sử Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức, Huế, Trang: 14-37.

THỦY HỆ
THÀNH CỔ

HÓA CHÂU
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hệ đóng một vai trò rất quan trọng trong cấu 
trúc tổng thể của thành Hóa Châu. Nghiên 
cứu thủy hệ sẽ góp phần bổ sung nhận thức 
về tòa thành này, góp phần làm rõ vị trí, chức 
năng, tính chất của thành Hóa Châu trong 
lịch sử. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác 
định cấu trúc thủy hệ thành cổ Hóa Châu, 
chức năng của từng cấu trúc và tổng thể hệ 
thống thủy đạo, xác lập giả thuyết về cơ chế 
vận hành liên quan đến hệ thống thủy đạo, 
từ đó nêu bật vai trò quan trọng của hệ thống 
thủy đạo của tòa thành này.

2. Thủy hệ thành cổ Hóa Châu
Thành Hóa Châu tọa lạc ở nơi có mạng 

lưới sông ngòi dày đặc, khép kín, “trên tả 
ngạn sông Bồ, gần Ngã ba Sình là chỗ sông Bồ 
hợp lưu với sông Hương (Kim Trà), thì thấy: do 
phía Tây đi tới sông Bồ ở trước mặt thành về phía 
nam, sông Hương thì ở bên tả phía Đông nam, 
một nhánh sông con từ sông Bồ chảy về Khuôn 
Phò (Hói Sịa) thì ở bên hữu phía Tây, lại có một 
nhánh sông do hói Sịa tách ra, chảy qua giữa hai 
thành, theo chiều Tây nam - Đông bắc chia thành 
ra làm hai phần”4. Các con sông đó tồn tại cho 
đến hiện nay như: Sông Hương (Kim Trà), 
sông Bồ (Đan Điền), sông Tiền Thành (An 
Phước), sông Tây Thành, sông Thành Trung 
(Kim Đôi), các con sông này đều đổ về phá 
Tam Giang ở phía Đông, nên hệ thống đầm 
phá cũng là một phần trong mạng lưới thủy 
hệ của thành. Ngoài ra, vào mùa nước lũ, 
khi mặt nước dâng cao bao bọc quanh thì 
lũy thành Hóa Châu như nổi lên giữa bốn bề 
sông nước. Với vị trí hiểm yếu về mặt đường 
thủy, thành Hóa Châu trấn giữ các khu vực 
trọng yếu: ngã Ba Sình5 và hệ thống đầm phá 
Tam Giang.

Như vậy, thành Hóa Châu có khả năng 
rất lớn là một thủy thành, trấn giữ về mặt 

đường thủy nơi biên cương của Champa và 
Đại Việt. Với vai trò như trên thì hệ thống 
thủy hệ thành Hóa Châu đóng vai trò rất 
quan trọng, tạo thêm sự hiểm yếu cho thành 
trì. Theo đó, thủy hệ thành Hóa Châu cũng 
mang nhiều công năng mà chức năng quan 
trọng nhất là tạo ra một tuyến phòng thủ 
bằng đường thủy chạy bao quanh ở ngoài 
thành và cách chân thành bằng phòng lộ. 
Nó tạo ra như một vòng chướng ngại vật để 
ngăn cản bộ binh của địch vượt qua, đây là 
một tuyến không thể thiếu trong nghệ thuật 
kiến trúc thành trì xưa6.

Ngoài chức năng quan trọng như trên 
thì thủy hệ thành Hóa Châu còn mang nhiều 
công năng như: tạo ra một tuyến giao thông 
bằng đường thủy thuận tiện cho việc đi lại, 
cung cấp hàng hóa và vũ khí cho thành; 
cung ứng nguồn nước đảm bảo cho đời sống 
của cư dân trong thành và góp phần điều tiết 
nước trong khu vực thành.

Về cấu trúc, thủy hệ thành Hóa Châu 
gồm ba phần: hệ thống hộ thành hà (sông 
hộ thành), hệ thống hộ thành hào, các cửa 
nước và sông trong thành. Các cấu trúc này 
thực hiện các chức năng khác nhau nhưng 
có mối liên hệ mật thiết với nhau, tạo thành 
một mạng lưới thủy hệ khép kín.

2.1. Hệ thống sông hộ thành (hộ thành 
hà)

- Sông Tây Thành
Sông Tây Thành được tính từ cầu 

Thanh Hà đến cầu Thợ Rèn, có chiều dài 
869,1m và chiều rộng tương đối bằng nhau 
(19m – 23m), ở một số đoạn của sông này 
chạy rất thẳng nên chúng tôi cho rằng một 
phần sông này có khả năng là sông đào, 
nhằm kết nối dòng chảy giữa các con sông 
lớn đến khu vực thành. Đến cầu Thợ Rèn, 
sông Tây Thành ngoặt về phía Tây, chảy 
ôm sát lũy thành phía Tây, ở đoạn này sông 
cũng được xem là hộ thành hào. Đến cuối 
lũy thành phía Tây – Bắc, sông Tây Thành rẽ 
thành hai nhánh, một hướng tiếp tục đi về 
phía Tây, nhánh còn lại chạy dọc lũy thành 

4 Đào Duy Anh, Lịch sử cổ đại Việt Nam, NXB: Văn 
hóa thông tin, Hà Nội, 2005, tr 168
5 Ngã ba giữa hai nhánh sông Hương và sông Bồ.
6 Xem thêm Phan Thuận An, Kinh thành Huế, tr. 
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phía Bắc (nhánh này còn gọi là sông Phú 
Ngạn). Ở đoạn này, chiều rộng xuyên suốt 
của sông tương đối bằng nhau (7,7m) nên có 
khả năng nhánh sông này cũng được đào để 
phù hợp với chức năng của hộ thành hào và 
cũng là con đường giao thông bằng đường 
thủy thông qua các cửa nước (cửa 2, 3) để đi 
vào trong thành ở phía Bắc.

- Sông Tiền Thành (còn gọi là An 
Thành) 

 Sông lấy nguồn từ sông Bồ và bao 
bọc sát lũy chân thành phía Nam, tạo nên 
một tuyến phòng hộ vững chắc cho thành. 
Sông này được tính từ ngã ba An Thành, nơi 
giao nhau với sông Bồ, chạy uốn cong qua 
làng An Thành. Tiếp đến, sông chạy sát lũy 
thành và rất thẳng, đoạn này có chiều dài 
962,82m và chiều rộng tương đối bằng nhau 
từ 35,5m đến 37,5m. Sông Tiền Thành hợp 
lưu với sông Thành Trung ở cầu Kim Đôi. 
Theo nhận định của chúng tôi, sông Tiền 
Thành có khả năng cũng là sông đào, nhất 
là đoạn ôm sát lũy thành phía Nam, vì chiều 
rộng ở đoạn sông này là tương đối bằng 
nhau và chạy rất thẳng. Sông được đào theo 
chủ ý của người sử dụng, vừa là hộ thành 
hào để bảo vệ thành, vừa là tuyến giao thông 
đường thủy vào trong thành từ hướng Nam 
thông qua các cửa nước (cửa 6).

Hộ thành hà đảm trách nhiều chức 
năng như quân sự, giao thông đường thủy, 
cấp và tiêu thoát nước. Sông hộ thành tạo nên 
một dải hào nước rộng ở cả bốn mặt quanh 
thành, là tuyến phòng ngự đầu tiên để cản 

bước quân địch nếu tấn công vào thành Hóa 
Châu. Cách tạo ra hệ thống sông hộ thành 
như vậy vừa kế thừa kiểu xây thành của 
người Champa kết hợp với truyền thống xây 
thành của người Việt, đó là lợi dụng địa thế 
hiểm yếu của tự nhiên, ở phía dưới là sông 
hoặc hào nước để tăng thêm độ hiểm trở. 
Ngoài chức năng quân sự, hộ thành hà còn 
đóng vai trò trong việc giao thông đường 
thủy ở các con sông lớn đi đến thành nhằm 
cung cấp vũ khí, lương thực… Hộ thành 
hà còn có chức năng tiếp nhận nước từ các 
sông lớn (sông Bồ, sông Hương), giúp điều 
tiết nước cho toàn bộ khu vực thành cả trong 
mùa nắng và mùa mưa.

Cơ chế vận hành của hộ thành hà
Với mạng lưới giao thông đường thủy 

như đã đề cập ở trên, chúng ta có thể thấy 
rằng, thành Hóa Châu là nơi tấp nập thuyền 
bè qua lại. Trên cơ sở nghiên cứu thực địa, 
chúng tôi đưa ra giả thuyết về các hướng 
di chuyển của thuyền bè liên quan đến hộ 
thành hà như sau:

Sông Bồ và sông Hương rộng lớn ở 
phía ngoài đóng vai trò chuyển tiếp các 
thuyền bè ở thượng nguồn và cửa biển đi 
vào trong thành thông qua hệ thống sông hộ 
thành.

Hướng thứ nhất: thuyền đi từ sông Bồ 
vào trong thành thì rẽ vào sông Tây Thành, 
đoạn từ cầu Thanh Hà cho đến ngã ba sông 
Tây Thành và sông Thành Trung, sẽ chia làm 
hai hướng: thuyền tiếp tục theo cửa nước 
số 1 vào trong thành thông qua sông Thành 

Sông Tây ThànhSông Tiền Thành
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Trung, hướng tiếp theo sẽ tiếp tục di chuyển 
theo sông Tây Thành ôm sát lũy thành ở phía 
Tây - Bắc rồi tiếp tục đi theo hói Phú Ngạn 
đến đoạn hói Giáp Đợt thì thông theo hói 
này vào cửa nước số 3 đi vào trong thành 
và đường này sẽ đẫn đến thành Nội, cũng 
theo đó thuyền có thể di chuyển theo chiều 
hướng ngược lại.

Hướng thứ hai: cũng theo hướng sông 
Bồ tiếp tục xuôi dòng và rẽ vào sông An Thành 
đến đoạn tiếp giáp đầu tiên với thành theo 
đường hộ thành hào đến cửa nước số 6 để vào 
thành thông qua hệ thống sông trong thành.

Như vậy, các con sông ở đây tạo nên 
mạng lưới giao thông đường thủy khép kín 
và tất cả chúng đều đổ vào phá Tam Giang, 
nếu đi từ phá Tam Giang vào trong thành 
cũng tương tự theo chiều hướng ngược lại.

2.2. Hộ thành hào 
Hộ thành hào là hệ thống hào nước bao 

quanh suốt chân lũy thành Hóa Châu tạo nên 
một tuyến phòng lộ bằng đường thủy khép 
kín, củng cố thêm sự vững chắc của thành 
trước sức tấn công của đối phương, hộ thành 
hào còn đảm nhiệm vai trò điều tiết nước và 
giao thông đường thủy. Cũng có lúc sông hộ 
thành đảm nhận vai trò làm hộ thành hào 
như trường hợp sông Tây Thành đoạn phía 
Tây và sông Tiền Thành đoạn phía Nam.

 Ở lũy Bắc là hói Ruộng Cung7 chạy 
dọc lũy thành với tổng chiều dài 1666m. Đặc 
biệt ở góc lũy Tây - Bắc là lũy thành kép và 
ở giữa hai hũy thành này là địa danh Khổn8, 
nơi này cũng có hào nước nằm ở giữa với 
chiều rộng 17,6m. Điều này tương tự như 
lũy thành hướng Tây – Nam, hào nước ở đây 
cũng khá dày đặc, có khả năng là để bảo vệ 
thành với hệ thống tiền đồn ở bên ngoài.

Sơ đồ thành Hóa Châu và hệ thống thủy đạo

Hào nước ôm sát lũy Bắc

 7 Là một nhánh của sông Tây Thành, chỗ bẻ 
nhánh ở cầu Tây Thành.
 8 Khổn là lối đi vào trong thành.

 Lũy thành phía Đông cũng có hệ 
thống thành kép, giữa là hào nước có chiều 
rộng 10,9m, nhận nguồn từ sông Thành 
Trung đổ ra hói Ruộng Cung chảy vào trong 
thành ở phía Bắc qua cửa số 4, với vai trò là 
một hào nước khép kín bao bọc lấy thành, 
vừa có chức năng quân sự, vừa là đường 
giao thông đường thủy. 

 Ở phía Nam của thành Hóa Châu, 
sông Tiền Thành vừa đóng vai trò là hào hộ 
thành và cũng là sông hộ thành để bảo vệ 
thành từ hướng Nam.

[Nguồn: tác giả]
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Chức năng của hộ thành hào là trực 
tiếp bảo vệ thành. Hào là một tuyến phòng 
thủ bằng đường thủy chạy quanh ngoài 
thành và sát chân thành. Chức năng quan 
trọng nữa của hào hộ thành (cùng với hệ 
thống sông hộ thành) là điều tiết mực nước, 
tham gia cấp, thoát nước cho toàn bộ thành.

Nếu từ phá Tam Giang đi vào, thuyền 
bè sẽ đi theo sông Kim Đôi, đến cửa nước số 
5, rẽ phải men theo hào hộ thành phía Đông 
vào cửa số 4 ở phía Bắc, đi vào trong thành 
và ngược lại.

Hói Phú Ngạn ở phía Bắc 

Cửa nước số 3

Tuy nhiên, ở thành Hóa Châu có đặc 
điểm đáng chú ý, vì là vùng trũng cho nên 
trong mùa nước lũ, hầu như toàn bộ diện tích 
xung quanh đều ngập nước do đó lũy thành 
hiện rõ hơn, lúc này hào hộ thành không còn 
giữ vai trò quan trọng nữa mà thay vào đó là 
các cửa nước sẽ đảm nhiệm chức năng đóng 
mở cửa để phòng ngự và cho các thuyền bè 
dễ dàng vào thành                                                                   

Cơ chế vận hành
Con sông Bồ ở xa đóng vai trò cung cấp 

nước và giao thông đường thủy cho thành 
Hóa Châu qua các nhánh sông Tây Thành và 
An Thành. 

Thuyền bè đi lại từ sông Bồ xuôi theo 
sông Tây Thành đến đoạn ngã ba sông là 
cửa nước số 1 đi vào trong thành Nội theo 
đường sông Thành Trung. Một đường khác 
đi theo hướng Tây - Bắc chạy dọc theo hào 
nước sát thành theo cửa nước số 2 vào khu 
vực dân cư ở trong thành ở hướng Tây. Cách 
cửa nước số 2 khoảng 164m là hói Giáp Đợt 
là cửa nước số 3 để vào thẳng thành Nội từ 
hướng Bắc. Theo đó, hào nước đều dẫn đến 
các cửa nước vào trong thành qua các cửa 
nước tiếp theo.

2.3. Hệ thống cửa nước 
Với tính chất là một thủy thành, chốt 

giữ đường thủy là chủ yếu, mặt khác từ 
trước tới nay, khu vực thành Hóa Châu luôn 
là vùng ngập lụt của tỉnh cho nên việc giao 
thông bằng đường thủy vào trong thành qua 
các cửa nước là vấn đề cốt yếu để đảm bảo 
việc liên kết giữa thành với bên ngoài.                       

Thành Hóa Châu có đầy đủ hệ thống 
cửa nước ở các hướng để đảm bảo vai trò 
giao thông giữa trong và ngoài thành. Qua 
thực địa, chúng tôi xác định thành có 6 cửa 
giao thông bằng đường thủy vào trong thành 
(cửa nước): 03 cửa ở lũy Bắc (số 2, 3, 4), 01 
cửa ở lũy Đông (số 5), 01 cửa ở lũy Nam (số 
6), 01 cửa lũy Tây (số 1) (xem sơ đồ thủy hệ 
thành Hóa Châu).

Cửa số 01: ở phía Tây, là cửa nước xuôi 
dòng sông Bồ để vào trong thành từ hướng 
Tây, cửa này nằm ở ngã ba sông Thành 
Trung và sông Tây Thành. Chức năng của 
cửa này để chốt chặn đoạn sông Tây Thành 
đến chỗ thông với sông Thành Trung và từ 
đoạn sông này đi vào sâu trong thành.

Cửa nước số 2: nằm phía Tây – Bắc của 
thành, địa hình đoạn này là lũy thành kép 
với hai lũy thành cách nhau bởi một đoạn 
hào ở giữa có chiều rộng 17,6m. Chức năng 
của cửa nước này đảm bảo vai trò kiểm soát 
giao thông bằng đường thủy từ hộ thành 
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hào phía Bắc vào trong thành và từ đó đi vào 
khu vực dân cư phía Tây – Bắc.

Cửa nước số 3: nằm đối diện với 
thành Nội từ hướng Bắc. Ở đây có đoạn 
kênh nối giữa hộ thành hào để đi sâu vào 
trong thành Nội mà hiện nay gọi là hói Giáp 
Đợt, chiều rộng của hói này khi đi vào trong 
thành là 27,2m. Cửa nước có chức năng 
kiểm soát giao thông từ hộ thành hào phía 
Bắc vào thẳng đến trung tâm của thành là 
thành Nội.

Cửa nước số 4: nằm ở phía Đông – Bắc 
của thành, có chiều rộng là 41,3m, cửa nước 
này có kích thước khá lớn, có khả năng là 
cửa để các thuyền lớn vào được trong thành 
từ hướng Đông – Bắc. Theo lời kể một số 
nhân chứng, trước đây, thuyền chiến của 
quân đội Mỹ luôn ra vào bằng đường này. 
Chức năng của cửa nước là đảm bảo kiểm 
soát các thuyền bè lớn nhỏ đi từ lũy thành 
hướng Bắc để vào trong thành, đến khu vực 
tập kết dân cư và có thể đi đến sông Thành 
Trung chạy ngang trong thành.

Cửa nước số 5: nằm ở hướng Đông, 
có chiều rộng là 40,8m. Đây là đoạn cắt 
giữa sông Thành Trung với lũy thành 
hướng Đông, cửa nước này nằm đối xứng 
với cửa số 1. Cùng với cửa số 1, đây là 
cửa nước quan trọng, kiểm soát thuyền bè 
vào sâu trong thành từ hướng Đông qua 
con sông chính của thành là sông Thành 
Trung.

Cửa nước số 6: cửa nước này đối 
xứng với cửa số 2 và cũng là cửa nước 
duy nhất vào được trong thành từ hướng 
Nam qua một đoạn hào thông từ sông An 
Thành vào đến sông Thành Trung có chiều 
rộng là 8m, chiều dài của hói nước từ cửa 
nước này đến sông Thành Trung là 290m. 
Cùng với cửa nước số 2, đây là cửa nước 
phụ của thành, đảm bảo vai trò giao thông 
các thuyền bè nhỏ có thể vào trong thành 
và cũng như kiểm soát giao thông đường 
thủy từ hướng Nam với hệ thống hào bảo 
vệ thành.

2.4. Sông trong thành (sông Thành 
Trung hay còn gọi là sông Kim Đôi)

Sông Thành Trung là một đoạn tiếp 
theo của sông Tây Thành, lấy nguồn từ sông 
Bồ nhưng do chảy qua làng Thành Trung 
nên mang tên của làng đó, tiếp theo sông 
chảy qua làng Kim Đôi nên có tên là sông 
Kim Đôi; sông này hợp nhau với sông Tiền 
Thành ở cầu Kim Đôi rồi đổ ra phá Tam 
Giang. Trong phạm vi của thành Hóa Châu, 
sông Thành Trung là con sông chính, chảy 
cắt ngang và chia thành Hóa Châu ra hai 
nửa.

Sông được tính từ cửa số 1 (ngã ba sông 
Tây Thành, gần chợ Tây Pha) cho đến cầu 
Kim Đôi với chiều dài là 2346m, chiều rộng 
trung bình khoảng 30-32m, cá biệt có đoạn 
chạy đối diện với thành Nội qua đường bê 
tông được mở rộng 47,3m, đoạn này kéo dài 
chừng 400m. Sông có hệ thống thủy đạo liên 
kết với hộ thành hào thông qua cửa số 1, 5 và 
6. Đến làng Kim Đôi, sông này hợp lưu với 
sông Tiền Thành, đoạn này có chiều rộng là 
40,8m.

Sông có chức năng chính là giao 
thông đường thủy vào trong thành, thông 
qua ba cửa nước số 1, số 5 và số 6 để kiểm 
soát tàu thuyền vào trong thành, vừa là 
nơi tập kết thuyền bè (đoạn giữa sông 
Thành Trung, đối diện với thành Nội), 
đồng thời nó còn có chức năng quan trọng 
là cấp và tiêu thoát nước cho toàn bộ khu 
vực thành.

Sông Thành Trung và cửa nước số 01
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3. Nhận xét
Thành Hóa Châu có hệ thống thủy đạo 

dày đặc, khép kín, phù hợp với điều kiện 
địa hình và vị trí chiến lược quan trọng của 
thành là trấn nhậm vùng ven sông, ven biển, 
“khóa chặt lấy thủy khẩu” ở khu vực Hóa 
Châu. Hệ thống thủy đạo này bao gồm nhiều 
thành tố cấu thành: Sông hộ thành, hào hộ 
thành, các cửa nước và sông trong thành. 
Các cấu trúc này liên hệ chặt chẽ, lưu thông 
với nhau và kết nối với sông Bồ, sông Hương 
và phá Tam Giang nên mực nước luôn điều 
hòa, dù là vào mùa hè, tạo nên thế “tứ thủy 
triều quy”. Với cấu trúc như vậy, hệ thống 
thủy đạo này có vai trò quan trọng về mặt 
quân sự, giao thông, cung cấp và tiêu thoát 
nước, điều hòa môi trường sinh thái, trong 
đó vai trò quân sự và giao thông đường thủy 
là quan trọng nhất. 

Một trong những đặc điểm nổi bật 
của các thành lũy Champa ở khu vực miền 
Trung là tận dụng tối đa địa thế tự nhiên 
trong khi xây dựng, điều này vừa đỡ tốn 
công sức, vừa tạo nên sự hiểm trở của 
thành. Điều đáng chú ý, hầu như mỗi một 
tòa thành đều gắn với một hệ thống sông 
chính, như thành Cao Lao Hạ (Bố Trạch, 
Quảng Bình) gắn với sông Gianh, thành 
Ninh Viễn (Lệ Thủy, Quảng Bình) - sông 
Kiến Giang, thành Cổ Lũy (Vĩnh Linh, 
Quảng Trị) - sông Bến Hải, thành Thuận 
Châu (Triệu Phong, Quảng Trị) - sông 
Thạch Hãn, Thành Lồi (thành phố Huế) 
- sông Hương, thành Hóa Châu (Quảng 
Điền, Thừa Thiên Huế) - sông Bồ, thành Trà 
Kiệu (Duy Xuyên, Quảng Nam) - sông Thu 
Bồn, thành Đồ Bàn (An Nhơn, Bình Định) 
- sông Kôn… Bên cạnh đó, xung quanh các 
lũy thành thường có các hào bảo vệ, vừa là 
đường thoát nước. Tuy nhiên, tùy vào vị 
trí mà thủy hệ của từng tòa thành có đặc 
điểm cấu trúc và chức năng khác nhau. Do 
nằm gần biển, gần sông, lại là vùng trũng 
hay ngập nước vào mùa mưa nên thành 
Hóa Châu có hệ thống thủy đạo dày đặc, 

khép kín và nổi bật tính chất thủy thành 
hơn các tòa thành khác ở khu vực bắc Hải 
Vân. Thủy hệ ở đây đảm trách nhiều chức 
năng như quân sự, giao thông đường thủy, 
cấp và tiêu thoát nước. 

Thủy hệ là một phần không thể tách rời 
trong cấu trúc tổng thể thành cổ Hóa Châu, 
là yếu tố quan trọng tạo nên đặc trưng của 
tòa thành này. Tuy nhiên, hiện nay do sự tác 
động của tự nhiên và con người mà hệ thống 
thủy đạo ở đây bị thay đổi nghiêm trọng. 
Do không được nạo vét, khơi thông nên 
nhiều đoạn hào đã bị bồi lấp, rất khó nhận 
dạng; nhiều đoạn sông bị khô cạn, thuyền bè 
không đi lại được như trước đây… Chính vì 
vậy, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị thành 
Hóa Châu nói chung và thủy hệ ở đây nói 
riêng là vấn đề cấp thiết r

Hố đào khảo cổ Thành Hóa Châu
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1. Khái niệm 
“vùng cát nội đồng” 
được hiểu theo góc 
độ khoa học là một 
tiểu vùng sinh thái 
khắc nghiệt với đặc 
trưng là vùng đất 
cát có độ cao từ 4 
- 10 mét, với phần 
lớn đất đai bị chua 
phèn, ngập úng về 
mùa mưa, khô hạn 
về mùa nắng...

Tôi đã nhiều 
lần lên về Quảng 
Thái, một trong 
những vùng cát nội 
đồng tiêu biểu của 
huyện Quảng Điền. 
Quảng Thái có nhiều 
trằm: trằm Ngang, 
trằm Sen, trằm Nẩy, 
trằm Vịnh, trằm 
Môn… và đó được xem là kiểu địa hình đặc 
trưng của vùng cát nội đồng Phong - Quảng. 
Nếu bàu là loại hình đất trũng thường xuyên 
ngập nước có thể cày cấy được song cũng 
chưa phải là hồ nước thì trằm là vùng mức 
đẫm nước ở những vùng tiếp giáp chân các 
cồn cát kế tiếp nhau, ở giữa là nguồn nước 
ngầm có thể chảy thành khe song chưa đủ 
nước dâng thành bàu hoặc hồ. Sự sống từ 
bao đời nay của các loài thảo mộc, động vật 
hay các hoạt động sản xuất của con người nơi 
xứ cát nội đồng dựa vào nguồn nước ít ỏi kia 
để tạo nên độ ẩm, độ phì cho đất. Không chỉ 
khan hiếm nguồn nước mà chua, phèn cũng 
bắt đầu từ đó. Nhìn những xóm làng, ruộng 
vườn  một thời xao xác, chạnh lòng nhớ tới 
“Quê hương anh nước mặn đồng chua…”. 
Hình như câu thơ Chính Hữu trong bài thơ 
“Đồng chí” là vận vào đây, như dành riêng 
cho vùng đất này.

2. Ở Quảng Lợi, cái tên Hồ Kham đã 
không còn xa lạ. Bị “ma men” dẫn đường, 

trong một cuộc nhậu, 
Kham dùng thanh gỗ 
đánh trọng thương cả 5 
bạn. Hậu quả, Kham bị 
kết án 9 tháng tù giam. Ra 
tù, trở về làng trong tình 
trạng mất phương hướng 
nhưng Kham đã không 
nản chí. Vừa học vừa làm, 
Kham thi đỗ vào Trường 
Đại học Kinh tế Huế. Thế 
nhưng tấm bằng cử nhân 
đã không giúp anh kiếm 
được việc làm ổn định. “ 
Một chiều đi lang thang 
trên rú cát mênh mông ở 
quê hương, trong tôi lóe 
lên ý nghĩ tại sao mình 
không cải tạo vùng cát để 
làm giàu. Nghĩ là làm, tôi 
lặn lội đến nhiều nơi tìm 
hiểu các mô hình kinh 
tế trang trại trên cát rồi 

chọn cho mình một mô hình phù hợp”- anh 
Kham kể. 

Năm 2010, được chính quyền giao 6 ha 
rú cát và vay được một ít vốn từ người thân, 
bạn bè, Kham bắt tay vào làm trang trại. Anh 
trồng rừng keo lá tràm trên cát để tạo bóng 
mát và chống cát bay, cát nhảy. Tiếp đó, anh 
chọn những khu vực thổ nhưỡng phù hợp 
để phát triển sản xuất. Sau khoảng một năm, 
trang trại của anh ở thôn Cổ Tháp đã hình 

Mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ
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thành với hệ thống chuồng trại nuôi lợn 
rừng, lợn nhà, gà kiến, vịt, ao cá, rừng tràm, 
vườn cây ăn quả quy mô lớn. Từ năm 2012 
đến nay, mỗi năm trang trại của Kham đem 
lại doanh thu từ 1,5- 2,3 tỷ đồng, lợi nhuận 
đạt từ 300 - 500 triệu đồng (!).

Câu chuyện vượt khó làm giàu đã 
không còn xa lạ nơi vùng cát nội đồng. Về 
Quảng Điền hôm nay, đi đâu cũng nghe kể 
chuyện nông dân làm giàu trên vùng quê 
cát. Cũng ở rú cát Quảng Lợi, tiêu biểu còn 
có ông Trần Đình Lựu xây dựng mô hình 
trang trại nuôi gà thịt kết hợp lấy trứng cho 
thu nhập mỗi năm lên đến 1,6 tỷ đồng. Anh 
Tôn Thất Ái Hiệp đầu tư hơn 3 tỷ đồng để 
xây dựng trang trại quy mô theo từng khu 
vực đó là: vườn cây cảnh với đủ loại cây có 
giá trị kinh tế, mô hình thanh long ruột đỏ; 
mới đây anh đã đầu tư 600 triệu đồng để 
xây dựng mô hình nuôi sâm cầm (vịt trời)…
Theo tính toán của anh Ái Hiệp, bình quân 
mỗi năm cho thu nhập trên 700 triệu đồng. Ở 
Quảng Thái có ông Hoàng Truyền, anh Trần 
Lực, Trần May; còn ở Quảng Vinh có các ông 
Phan Lại Đức, Trần Thủy..

3. Nếu được phép bình chọn một trong 
những sự kiện nổi bật của huyện và cũng là 
của tỉnh trong năm 2015, tôi sẽ không ngần 
ngại điền tên buổi làm việc của UBND huyện 
Quảng Điền với các trang trại vùng nội đồng 
3 xã Quảng Vinh, Quảng Thái và Quảng 
Lợi vào ngày 15 - 7 - 2015 tại trang trại ông 
Phan Giáp ở xã Quảng Lợi, dưới sự chủ trì 

của đồng chí Phó Chủ tịch UBNCD huyện 
Hà Văn Tuấn. Cuộc họp không đơn thuần là 
sự gặp gỡ, nghe báo cáo thành tích mà là để 
thảo luận xác định các giải pháp nhằm giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc thúc đẩy 
phát triển mạnh kinh tế trang trại trong thời 
gian tới.

Những băn khoăn và cả ách tắc nữa 
của các trang trại ở vùng cát nội đồng được 
đặt ra. Có thể kể đó là từ các băn khoăn 
lớn như cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, 
nguồn vốn vay để mở rộng và phát triển 
sản xuất kinh doanh đến những nảy sinh 
hay sự mong đợi cấp thiết từ phía các chủ 
trang trại, như nguồn điện phục vụ sản 
xuất, xử lý ô nhiêm môi trường, kỹ thuật 
trồng trọt và chăn nuôi, đầu ra cho sản 
phẩm… Tất cả đều kịp thời có ngay những 
giải pháp xử lý đưa ra từ phía huyện và các 
ban ngành chức năng nhằm tạo điều kiện 
cho loại hình kinh tế trang trại nơi xứ cát 
nội đồng phát triển. 

Còn nhớ vào thời điểm cuối năm, đi 
công tác tại Hà Tĩnh, tôi có dịp gặp Phó 
Chủ tịch UBND huyện Hà Văn Tuấn dẫn 
đầu đoàn cán bộ của huyện tham quan, 
học tập các mô hình sản xuất nông nghiệp 
tại đây. Hà Tĩnh là một trong những những 
địa phương đang có những đột phá trong 
việc khai thác và xây dụng các mô hình 
trồng trọt và chăn nuôi ở vùng đất cát. Con 
số 79 trang trại tổng hợp hiện có của toàn 
huyện, trong đó tập trung chủ yếu ở các 
xã Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Thái 
với nguồn doanh thu hơn 13 tỷ đồng (năm 
2014) là khá ấn tượng đối với vùng cát nội 
đồng xác xơ và cằn cỗi. Tôi hiểu, quyết tâm 
của huyện không dừng lại ở đó. Hy vọng, 
rồi đây khi mà những khó khăn được tháo 
gỡ và với sự nhập cuộc tích cực của toàn 
huyện, con số trang trại và nguồn lợi thu 
được sẽ tiếp tục có những tăng trưởng lớn, 
để vùng cát nội đồng nơi đây không còn 
là hình ảnh nghèo khó năm nào mà thay 
vào đó là sự trù phú và giàu có trong một 
tương lai không xa r

Trang trại nuôi lợn rừng



QUẢNG ĐIỀN - Xuaân Bính Thaân 2016 65

Thực hiện Chương trình mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, Quảng Điền là một trong hai huyện 
được chọn làm điểm của tỉnh Thừa Thiên 
Huế. Đây là điều kiện rất thuận lợi và là cơ 
hội để Quảng Điền vươn lên phát triển kinh 
tế - xã hội.

Với mục tiêu chung là: xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế từng bước hiện đại; có cơ 
cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý; 
gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, 
dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị 
theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, 
ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường 
sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được 
giữ vững; đời sống tinh thần vật chất của 
người dân được nâng cao. Trong 05 năm qua, 
huyện đã tập trung huy động mọi nguồn 
lực, phát huy tối đa nội lực “chung sức, chung 
lòng”, sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân để triển khai thực 
hiện Chương tình mục tiêu Quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới.

Để có cơ sở thực hiện, huyện đã tiến 
hành xây dựng Đề án và Quy hoạch xây dựng 
nông thôn mới, đến nay đã hoàn thành việc 
lập quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn 
mới của 10 xã giai đoạn 2011-2015 và định 
hướng đến năm 2020, đồng thời tổ chức công 
bố quy hoạch đến từng thôn để nhân dân 

nắm và thực hiện. Công tác tuyên truyền, vận 
động được xác định là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu, quyết định đến tiến độ thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, do 
đó trong những năm qua các cấp uỷ Đảng, 
Chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính 
trị - xã hội đã thực hiện thường xuyên và liên 
tục trên các phương tiện thông tin đại chúng 
nhằm làm cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ về 
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước, vai trò chủ thể của người dân trong xây 
dựng nông thôn mới, công tác tuyên truyền 
đã tạo sức lan tỏa đến tận cơ sở, được người 
dân đồng tình hưởng ứng. Nhờ vậy, trong 
05 năm qua nhân dân trên địa bàn huyện đã 
hiến 104.027m2  đất, 60.103 cây các loại, 672m2 
tường rào, công trình phụ, 7.067 m3 đất đá 
để xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ 
sản xuất và dân sinh với tổng kinh phí ước 
đạt 28.803 triệu đồng. Điển hình như hộ ông 
Mai Duy, xã Quảng Vinh hiến 1.500m2 để 
làm đường giao thông nội đồng, ông  Huỳnh 
Phú, thôn 3, xã Quảng Công: hiến 1.073m2  để 
xây dựng  trường Mầm non, ông Đào Phước 
Thân, thôn Thành Trung, xã Quảng Thành 
đã hiến 1.200m2 để làm đường giao thông... 
Đồng thời Ban chỉ đạo huyện đã phát hành 
40.200 tờ rơi, 103 bảng Panô tuyên truyền về 
trách nhiệm của người dân đối với sự nghiệp 
xây dựng nông thôn mới và tổ chức 74 lớp tập 

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 05 NĂM TRIỂN KHAI
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI - NHỮNG GIẢI PHÁP

ĐẨY MẠNH CHƯƠNG TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
 NGUYỄN NGỌC TIẾN                                                                        

HUV, Trưởng phòng NN&PTNT huyện
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huấn cho cán bộ xã, thôn về các chủ trương 
chính sách của Đảng và nhà nước về Chương 
trình xây dựng nông thôn mới.

Đã tích cực huy động được nhiều 
nguồn lực từ nguồn ngân sách nhà nước, từ 
các chương trình, dự án, các nhà tài trợ, con 
em địa phương sinh sống và làm việc ở ngoài 
tỉnh và sự đóng góp của nhân dân trên địa 
bàn huyện để tập trung xây dựng cơ sở hạ 
tầng. Trong gần 05 năm qua, toàn huyện đã 
huy động được hơn 4.592,909 tỷ đồng bao 
gồm: Vốn từ ngân sách nhà nước: 512,205 tỷ 
đồng; vốn huy động từ doanh nghiệp: 89,103 
tỷ đồng; vốn huy đồng nhân dân: 3.523,165 tỷ 
đồng; vốn tín dụng: 468,436 tỷ đồng để xây 
dựng cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, phát triển 
sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho 
người dân, xóa đói giảm nghèo. Với phương 
châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, các 
địa phương đã huy động các nguồn lực để bê 
tông hóa, mở rộng các tuyến đường, xây nhà 
văn hoá thôn, kênh mương nội đồng. Trong 
những  năm qua, đã cứng hóa thêm được 
160,41 km đường trục xã, trục thôn, đường 
ngõ xóm, trục chính nội đồng; hơn 12,6 km 
kênh mương; xây mới và nâng cấp 09 nhà văn 
hoá xã, 23 nhà văn hóa thôn, 06 trụ sở làm 
việc, 217 phòng học các cấp, 04 trạm y tế đạt 
chuẩn, 04 chợ đạt chuẩn. Đến nay, có 93% 
đường trục xã, liên xã; 73,73% đường trục 
thôn; 67,17% đường ngõ xóm; 44,21% đường 
trục chính nội đồng và 72,01%  kênh mương 
do xã quản lý được cứng hoá.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, 
dân làm, dân hưởng lợi”, cán bộ và nhân dân 
cùng làm, Đảng bộ và nhân dân huyện 
Quảng Điền đã phát huy tinh thần đoàn kết, 
vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn 
lực để xây dựng nông thôn mới  như: từ 
nguồn hỗ trợ xi măng của tỉnh, huyện để 
xây dựng các tuyến đường giao thông nông 
thôn, kiên cố hoá kênh mương, nhân dân 
đã tích cực đóng góp kinh phí mua cát, 
sạn, công lao động để xây dựng được 43,3 
km đường ngõ xóm, 4,6 km kênh mương. 
Đồng thời cũng đã vận động con em xa quê 
hương cùng đóng góp kinh phí với nhân 

dân địa phương để xây dựng nhà văn hoá 
thôn, điện chiếu sáng ở các thôn, cổng chào 
như: ông Nguyễn Bí xã Quảng An đã hỗ trợ 
1 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hoá thôn 
Đông Xuyên, Nhà văn hoá thôn Tân Mỹ 
BC, thôn  Đông Hải xã Quảng Ngạn 350 
triệu đồng, nhà văn hoá thôn Tây Thành xã 
Quảng Thành 350 triệu đồng...

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá” gắn với Chương trình mục 
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày 
càng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất, 
tinh thần của người dân nông thôn không 
ngừng được nâng cao. Đến nay, có 69/92 
thôn của 10 xã được công nhận danh hiệu 
làng văn hoá, có 92,52% gia đình đạt chuẩn 
văn hoá. Chất lượng giáo dục có chuyển 
biến tích cực, 15/42 trường học được công 
nhận đạt chuẩn Quốc gia. Chất lượng khám 
chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân 
được nâng cao, cơ sở vật chất bệnh viện, các 
trạm y tế tiếp tục được đầu tư nâng cấp; tỷ 
lệ người dân tham gia các loại bảo hiểm y tế 
đạt 77,79%.

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao 
thu nhập cho người dân là nội dung trọng 
tâm, cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới. 
Bởi vậy trong quá trình triển khai, cùng 
với việc đầu tư kết cấu hạ tầng, huyện đã 
tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, 
xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh 
tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực 
hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững gắn với xây dựng nông 
thôn mới. Trong gần 05 năm, từ nguồn vốn 
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của Chương trình MTQGXDNTM, đã triển 
khai 57 mô hình, (trong đó 21 mô hình nông 
nghiệp, 22 mô hình chăn nuôi, 14 mô hình 
thuỷ sản) và nhiều mô hình, dự án từ các 
nguồn kinh phí khác đầu từ cho sản xuất 
nông nghiệp, thuỷ sản, chăn nuôi, tiểu thủ 
công nghiệp-làng nghề, dịch vụ đã góp 
phần nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ 
đó, năng suất, chất lượng nông sản ngày 
càng tăng, đã hình thành nhiều vùng sản 
xuất tập trung cho thu nhập khá cao như: 
làng rau Thành Trung (xã Quảng Thành) 
thu nhập đạt 200 triệu đồng/ha, rau má ở 
Quảng Thọ đạt 250 triệu/ha; hoa La Vân Hạ, 
Tân Xuân Lai (xã Quảng Thọ), Cổ Tháp và 
Lai Lâm (xã Quảng Vinh), đạt 500 triệu/ha; 
mía Hạ Lang, Hà Cảng (Quảng Phú) đạt 
200-250 triệu đồng/ha. Tình hình chăn nuôi 
phát triển cả về số lượng, chất lượng qua 
các năm. Chăn nuôi quy mô trang trại, gia 
trại tiếp tục được duy trì, phát triển, đến 
nay, toàn huyện có 35 trang trại và hơn 400 
gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; đặc biệt 
đã hình thành được 2 trang trại lợn ngoại 
có quy mô từ 1.000-4.000 con/lứa. Nhiều mô 
hình như: nuôi gà, lợn an toàn sinh học và 
đệm lót sinh học, nuôi ngan Pháp, nuôi vịt 
gia trại, nuôi bồ câu Pháp, chim cút, chăn 
nuôi bò…cho thu nhập khá cao. Bên cạnh 
đó, cũng đã tập trung đẩy mạnh phát triển 
tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ trên 
địa bàn nên kinh tế - xã hội của huyện ngày 
càng khởi sắc. Đến cuối năm 2015, thu nhập 
bình quân đầu người trên địa bàn huyện 
đạt 25,1 triệu đồng/người/năm; 10/10 xã của 
huyện đã đạt tiêu chí thu nhập. 

Điểm nổi bật sau 05 năm thực hiện 
chương trình xây dựng nông thôn mới của 
huyện là đã tổ chức triển khai thực hiện tốt 
Đề án thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn 10 
xã, đến nay 100% thôn trên địa bàn huyện 
đã tiến hành thu gom rác thải thường xuyên 
và đã tổ chức thực hiện khá tốt công tác thu 
gom rác thải tại từng địa phương. Đồng 
thời, thường xuyên phát động phong trào 
toàn dân hưởng ứng xây dựng thôn, xóm 
văn minh, sạch đẹp; chỉnh trang đường làng, 
ngõ xóm; vận động nhân dân tự cải tạo, xây 
dựng, nâng cấp nhà ở đạt chuẩn, chỉnh trang 
tường rào, vườn tược; nâng cao ý thức bảo 
vệ môi trường chung. Nâng tỷ lệ hộ gia đình 
có đủ 03 công trình vệ sinh lên trên 70% và 
tỷ lệ hộ dùng nước sạch đạt trên 99,9%; 100% 
số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia

Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông 
thôn mới, qua gần 05 năm thực hiện chương 
trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 
thôn mới, từ kết quả điều tra ban đầu, xã 
có tiêu chí cao nhất là 8 tiêu chí, thấp nhất 
là 4 tiêu chí, đến nay toàn huyện có 01 xã 
đạt 19/19 tiêu chí (Quảng Phú), 01 xã đạt 17 
tiêu chí (Quảng Phước), 01 xã đạt 16 tiêu chí 
(Quảng Lợi), 02 xã đạt 15 tiêu chí ( Quảng 
Công, Quảng Thành), 02 xã đạt 14 tiêu chí 
(Quảng An, Quảng Thái), 02 xã đạt 13 tiêu 
chí (Quảng Thọ, Quảng Ngạn) và 01 xã đạt 
12 tiêu chí (Quảng Vinh).

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc 
triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới 
vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập: nhìn 
chung tiến độ triển khai thực hiện Chương 
trình vẫn còn chậm so với kế hoạch đề ra, đặc 
biệt là chính quyền địa phương chưa thực sự 
quan tâm đúng mức trong công tác chỉ đạo, 
phối hợp tổ chức thực hiện; công tác truyên 
truyền, vận động nhân dân tham gia hưởng 
ứng phòng trào có lúc, có nơi còn chưa hiệu 
quả, chưa tạo ra được khí thế mạnh mẽ trong 
đại bộ phận nhân dân; nhiều tiêu chí trong 19 
tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia địa phương 
chưa đạt, đặc biệt một số tiêu chí sẽ gây khó 
khăn trong việc thực hiện trong thời gian tới 
như giao thông, trường học, hộ nghèo; công 
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tác xây dựng kế hoạch trong việc thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 
các thôn chưa được chú trọng.

Vì vậy, trong thời gian tới, để huyện 
Quảng Điền trở thành huyện nông thôn mới 
vào năm 2020, chúng ta cần tập trung thực 
hiện tốt những giải pháp sau:

Thứ nhất, tiến hành rà soát điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn 
mới cấp xã giai đoạn 2015-2020 với phương 
châm: phát triển sản xuất là gốc, lấy tiêu chí 
thu nhập làm mục tiêu đầu tiên trong xây 
dựng nông thôn mới. Tăng cường huy động, 
lồng ghép, bố trí nguồn lực cho Chương 
trình để bảo đảm mục tiêu đề ra; huy động 
nguồn lực tại chỗ, phát huy vai trò chủ thể 
của người dân trong xây dựng nông thôn 
mới; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa nguồn 
lực; làm tốt công tác vận động các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.

Thứ hai, tăng cường hỗ trợ phát triển 
sản xuất để nâng cao thu nhập cho người 
dân, tăng cường sử dụng giống cây trồng, vật 
nuôi mới cho năng suất, chất lượng cao, chú 
trọng các giống lúa, các giống rau, đậu thực 
phẩm, cây công nghiệp và cây đặc sản phù 
hợp với từng vùng sinh thái. Xây dựng quy 
trình nuôi một số đối tượng thuỷ sản có giá 
trị để đẩy mạnh nuôi thuỷ sản theo hướng 
sản xuất hàng hoá, phục vụ xuất khẩu. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ sinh học trong 
sản xuất, từng bước ứng dụng công nghệ 
hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, góp phần 
giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng việc lựa chọn các 
mô hình sản xuất có hiệu quả, áp dụng công 
nghệ cao và phù hợp với từng địa phương, 
có triển vọng nhân rộng và có thị trường.

Thứ ba, cần xây dựng kế hoạch và phân 
kỳ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới ở các 
địa phương một cách hợp lý. Thực hiện theo 
trình tự tiêu chí “dễ làm trước khó làm sau”; 
các tiêu chí không cần hoặc cần ít nguồn lực 
đầu tư, tập trung triển khai thực hiện trước. 
Trong giai đoạn 2016-2020 ưu tiên đầu tư các 
công trình hạ tầng cấp thiết nhất phục vụ 
sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân, 

như: Công trình thủy lợi, giao thông vào khu 
sản xuất… Với các tiêu chí liên quan đến đầu 
tư hạ tầng như giao thông nông thôn, thủy 
lợi nội đồng, trường học, nhà văn hóa… cần 
đặt mục tiêu lâu dài sẽ đạt chuẩn theo quy 
định của các bộ, ngành Trung ương. Tuy 
nhiên, trong giai đoạn trước mắt, cần có 
bước đi phù hợp để bảo đảm cân đối nguồn 
lực, tránh lãng phí trong đầu tư. Yêu cầu rà 
soát là không đặt ra nhu cầu quá cao đối với 
các tiêu chí, mà trong giai đoạn trước mắt chỉ 
cần đặt ra mức tối thiểu để phấn đấu, ưu tiên 
phát triển như: Giao thông vào khu sản xuất 
và hệ thống thủy lợi để phát triển sản xuất. 

Thứ tư, tiếp tục củng cố, kiện toàn và 
nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ 
đạo các cấp để chỉ đạo thực hiện xây dựng 
nông thôn mới ngày càng hiệu quả hơn. 
Các thành viên Ban chỉ đạo huyện, xã tăng 
cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai 
thực hiện chương trình. Tiếp tục củng cố, 
duy trì bộ máy và cơ chế điều hành của Văn 
phòng Điều phối cấp huyện; bố trí 01 cán bộ 
chuyên trách xây dựng nông thôn mới ở cấp 
xã. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Trưởng 
thôn, Ban điều hành thôn trong thực hiện 
Chương trình ở địa phương; thực hiện tốt 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, 
công chức trực tiếp tham gia Chương trình 
xây dựng nông thôn mới huyện, xã, thôn.

Thứ năm, tiếp tục tổ chức đẩy mạnh 
các hoạt động thông tin, tuyên truyền phổ 
biến quán triệt sâu rộng các chủ trương, 
chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng 
nông thôn mới để cán bộ công chức, đảng 
viên và người dân hiểu rõ nội dung xây dựng 
nông thôn mới và chủ động tự giác tham 
gia; tăng cường và huy động sức mạnh của 
cả hệ thống chính trị tham gia vào Chương 
trình; tăng cường công tác phối hợp giữa các 
cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc 
biệt là phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức thành viên để thực 
hiện Chương trình bảo đảm mục tiêu và hiệu 
quả cao r 
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Theo sử sách, vào cuối thế kỷ XV, 
khoảng năm 1472, hưởng ứng 

chiếu di dân lập ấp của Vua Lê Thánh Tông, 
nhiều cư dân ở miền Bắc đã di cư vào vùng 
đất mới sinh cơ lập nghiệp. Trong đoàn 
người ấy, có ngài Tướng quân họ Phan 
và Ngài Tướng quân họ Hoàng là Hoàng 
Công Biền, đã chọn vùng đất này khai 
canh, khai khẩn lập nên làng La Vân. Do 
sự phân chia về địa lý, năm 1730, làng La 
Vân tách thành La Vân Thượng và La Vân 
Hạ. Nói về tên gọi La Vân, nhà nghiên cứu 
Dương Phước Thu cho biết “Trong tiếng 

Hán, La có nhiều nghĩa: 
“la” là cái lưới đánh 
chim, đánh cá; “la” cũng 
có nghĩa là tơ mỏng dệt 
may áo quần; “la” cũng 
có nghĩa là la liệt, bầy 
đàn. “Vân” là mây. “La 
Vân” nghĩa là lưới mây 
quần tụ nhân tài. Sách 
Ô châu cận lục có viết 
“ Kẻ sĩ La Vân đẹp tựa 
như mây, tuấn tú, phong 
nhã, đúng là nơi quần tụ 
nhân tài”. 

La Vân Hạ được 
xem là mảnh đất tốt về 
phong thủy. Dòng sông 
Bồ chảy trước mặt làng 

trở thành minh đường của các công trình 
đình, chùa, miếu vũ.    Trong các thiết 
chế văn hóa làng Việt, đình làng được xem 
là trái tim của làng. Đình làng La Vân Hạ 
được xây dựng thờ Bổn thổ thần hoàng, 
Tiền khai canh, Hậu khai khẩn, thập nhị 
tôn phái, đây cũng là nơi hội họp của các 
bô lão trong làng. Trải qua thời gian chiến 
tranh và sự xuống cấp do mưa nắng, Đình 
làng La Vân Hạ được đại trùng tu với sự 
đóng góp của con dân trong làng. Ngày tế 
làng La Vân Hạ 20 tháng 8 âm lịch hàng 
năm trở thành ngày hội tụ bà con khắp nơi 
tìm về nguồn cội. Phía bên phải của đình là 

Làng xưa
BÊN

SÔNG BỒ

LA VÂN HẠ

 DIỆU HÀ

Trong lịch sử hơn 700 năm 
xây dựng và phát triển của mình, 
mảnh đất Thuận Hóa - Phú Xuân 
nay là Thừa Thiên Huế luôn ghi 
nhớ công ơn của những lớp người đi 
trước đã vượt qua bao gian khổ để 
xây dựng nên những làng quê đầm 
ấm, yên vui. Một trong những ngôi 
làng cổ có lịch sử hơn 500 năm hiện 
vẫn còn lưu giữ được những nét đẹp 
truyền thống của một làng quê Việt, 
đó là làng La Vân Hạ, xã Quảng 
Thọ, huyện Quảng Điền.
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miếu thờ Ngài khai canh họ Phan. Bên trái 
đình là miếu thờ Quan huyện Quảng Điền 
Nguyễn Tăng Chiến. Trong lòng người dân 
La Vân Hạ, Ngài Quan huyện được người 
đời xưa nhắc đến như một truyền thuyết 
với lòng tri ân sâu sắc. Vì thương dân, Ngài 
đã bỏ tiền ra mua đất tặng cho dân làng 
làm ăn. Ông Trương Quang Sanh- bô lão 
làng La Vân Hạ - trầm ngâm “Chúng tôi 
lớn lên ở đây được nghe kể về Ngài- thiệt 
là công đức- làm quan mà thương dân như 
rứa thì dân chúng tôi được nhờ, bởi thế mới 
có La Vân Hạ ruộng vườn như hôm nay”. 

Miếu thờ Thiên Y A NA bên dòng 
sông Bồ cách đình làng khoảng 100 mét là 
sự thể hiện cho niềm tin Đạo Mẫu- một tín 
ngưỡng truyền thống của người dân Việt. 
Người dân làng La Vân Hạ thờ nữ thần 
Thiên Y A NA với ý nguyện cầu mong nữ 
thần - Mẹ của muôn người - chở che cho 
dân làng khỏi bệnh tật, ốm đau và làm ăn 
thuận lợi.

Chùa làng là thiết chế văn hóa quan 
trọng của một ngôi làng Việt cổ. Dưới bóng 
đa quen thuộc, chùa Khánh Vân- chùa làng 
La Vân Hạ- hiện lên thật hiền hòa. Trước 
đây có tên là Đại Hồng Bửu 
Tự, được xây dựng từ thời 
chúa Nguyễn Phúc Chu 
(1717). Trải qua bao biến 
thiên của thời cuộc và sự 
khắc nghiệt của thời tiết, 
chùa bị san bằng. Sau đó, 
chùa được xây dựng lại 
và trùng tu nhiều lần dưới 
thời các Vua Nguyễn: Minh 
Mạng, Tự Đức, Thành Thái. 
Qua hai cuộc chiến tranh 
chống Pháp, chống Mỹ, chùa 
bị xuống cấp và đổ nát. Sau 
ngày đất nước thống nhất, 
chùa được xây dựng lại 
nhưng trên nền đất mới là 
vị trí hiện nay và vẫn giữ tên 
cũ là Khánh Vân Tự.

La Vân Hạ ngày nay, trong đời sống 
mới vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống 
của một làng quê cổ với những  dòng họ đã 
góp sức dựng làng qua bao đời. Những ngôi 
nhà thờ họ được xây dựng theo kiến trúc 
truyền thống Huế cho thấy sức mạnh giữ 
gìn truyền thống từ các dòng họ là giềng mối 
quan trọng để tạo nên một La Vân Hạ bền 
vững như hôm nay. Về thăm làng, chúng tôi 
được ông Hoàng Công Thành- Trưởng thôn 
La Vân Hạ cho biết “La Vân Hạ chúng tôi có 
xây dựng Hương ước của làng- đó là những 
điều qui định về việc tang, việc hiếu, việc 
cưới xin…hướng theo những giá trị của đời 
sống văn hóa mới. Ngày nay, La Vân Hạ vẫn 
giữ một nếp sống đoàn kết, gắn bó, bà con 
làng xóm “tối lửa tắt đèn có nhau”.

Tìm về nơi cất giữ những giá trị góp 
phần làm nên đời sống văn hóa làng xã 
xưa, đó là tìm về giá trị của các dòng họ. 
Họ Hoàng Công làng La Vân Hạ là một điển 
hình cho sự phát triển của các dòng họ ở 
những ngôi làng cổ của Huế xưa. 

Theo gia phả, họ Hoàng Công đến 
khai khẩn làng La Vân Hạ đến nay đã trải 
qua 19 đời. Ngài Thủy tổ là Hoàng Công 
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Biền- người xứ Tiên Võ- Tỉnh Bắc Ninh. 
Năm 1558, ngài Hoàng Công Biền theo chúa 
Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa lập nghiệp. 
Ngài được phong chức Minh Dực Tướng 
quân, Phó tướng chỉ huy Cẩm Y Vệ kiêm chỉ 
huy việc phòng vệ  các cửa biển. Với làng 
La Vân Hạ, Ngài Hoàng Công Biền là người 
có công khai khẩn ruộng vườn cho dân canh 
tác nên được phong Khai khẩn Lang Phương 
Hầu. Sau khi Ngài mất được gia tặng Dực 
Bảo Trung Hưng Linh Phò, Đoan túc tôn 
thần, thờ ở nhà thờ họ Hoàng Công. Hàng 
năm, khi làng La Vân Hạ tế làng đều làm lễ 
long trọng rước Ngài từ nhà thờ họ Hoàng 
ra Đình tế lễ. Đoàn rước rất trang nghiêm và 
thể hiện sinh động một nét riêng của làng 
La Vân Hạ trong mỹ tục tế đình. Tiếc rằng 
từ năm 2009, lễ rước Ngài khai khẩn không 
được duy trì. 

Theo chân các vị cao niên của làng 
La Vân Hạ, chúng tôi tìm đến thêm nhiều 
thiết chế văn hóa của làng. Văn Miếu hiện 
đang được bà con trong làng đóng góp xây 
dựng trên nền của Văn Miếu ngày xưa. 
Đứng đầu danh sách con dân làng La Vân 
Hạ đỗ đạt cao có ngài Hoàng Công Thạnh, 
đỗ Trạng Nguyên khoa thi năm 1844. Tên 
ông được khắc ở Bia Tiến sĩ - Văn Miếu 
Huế. Ông là niềm tự hào của cư dân làng 
La Vân Hạ.

Một thiết chế văn hóa tâm linh thể hiện 
tính nhân văn sâu sắc ở những ngôi làng 
Việt, đó là Miếu Cô Hồn- là nơi thờ những 
người vô gia cư, chết đường, chết chợ, không 
bà con thân thích. Hiện tại bà con làng La 
Vân Hạ đang chăm sóc 70 ngôi mộ không 
người thân thích. Lễ tảo mộ và cúng Cô Đàn 
hàng năm được dân làng La Vân Hạ tổ chức 
vào ngày 20 tháng Giêng.

Cũng như bao ngôi làng cổ với tuổi 
đời hơn 500 năm ở vùng đất Thừa thiên Huế, 
La Vân Hạ có đầy đủ những thiết chế văn 
hóa làng xã Việt. Vẫn còn đó miếu thờ Ngũ 
Hành, Miếu thờ Thần Nông với Lễ cúng Hạ 
Điền nhằm cầu mùa màng tươi tốt. 

Ăn quả nhớ người trồng cây, những 
người con La Vân Hạ lớn lên từ hạt lúa quê 
nhà luôn hướng về nguồn cội, tri ân cha ông- 
đó là một nét đẹp truyền thống mà những 
ngôi làng cổ là nơi giữ gìn tốt nhất. Nhiều 
sắc phong được con cháu các dòng họ trong 
làng gìn giữ cẩn thận như niềm tự hào về gia 
tộc, về nguồn cội làng La Vân Hạ. Ông Hoàng 
Công Lưu-75 tuổi- hiện ở tại thành phố Hồ 
Chí Minh tâm sự “Tôi xa quê đã nhiều năm 
nhưng trong lòng tôi vẫn luôn nhớ về La Vân 
Hạ. Quê hương ở trong tim”.  Hàng năm việc 
làng, việc họ ông đều thu xếp về quê tham gia 
cùng bà con, gợi một tấm gương tình cảm gắn 
bó với làng quê cho con cháu noi  theo.

Về với La Vân Hạ trong những ngày 
hè gió từ sông Bồ thổi qua làng mát rượi, 
lắng nghe trong không gian những âm 
thanh của đời sống quê hiền hòa, tiếng gà 
gáy, tiếng chim hót, tiếng bà con chào nhau 
trên đường làng. Những người khách lạ như 
chúng tôi bỗng hiểu vì sao trong những câu 
chuyện kể lịch sử đan xen truyền thuyết, 
người dân làng La Vân Hạ luôn tự hào về 
làng quê mình: Sống nghĩa tình, chân thật, 
cần cù, hiếu học. Về với La Vân Hạ cũng 
là về với những câu chuyện kể về truyền 
thống của các dòng họ. Đó là những giá trị 
vĩnh hằng dù thời gian có trôi đi qua nhiều 
năm tháng r    

Đình làng La Vân Hạ
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Thủ Lễ là một làng quê văn vật nổi 
tiếng thuộc huyện Quảng Điền, 

được thành lập khá sớm vào khoảng thế kỷ 
XV1. Đúng như cái tên của mình (Thủ Lễ có 
nghĩa là “giữ lễ”), làng hiện nay còn lưu giữ 
được nhiều giá trị văn hóa đặc trưng của một 
làng quê xứ Huế, từ đình làng, chùa, miếu, 
nhà thờ họ đến hội vật, hội đua thuyền, các 
câu hò… Trong đó, chùa Thủ Lễ là một công 
trình kiến trúc độc đáo, mang giá trị nghệ 
thuật cao  hiếm nơi nào có được.

1. Lịch sử xây dựng
Sự ra đời của chùa Thủ Lễ gắn liền với 

một truyền thuyết mà người dân trong làng 
hiện nay vẫn còn truyền tụng. Chuyện kể 
rằng, từ thuở rất lâu, một hôm ở ranh giới 
hai làng Thủ Lễ và Khuông Phò xuất hiện 
một pho tượng Phật Lồi. Dân làng Khuông 
Phò ra thỉnh tượng phật về nhưng tượng 
nặng quá không thỉnh được. Lúc ấy, có một 

CHÙA

THỦ LỄ
MỘT
DI TÍCH QUÝ
GIỮA LÒNG
THỊ TRẤN

đám trẻ chăn trâu của làng Thủ Lễ cùng nhau 
khênh tượng về, thì lạ thay, tượng nhẹ thênh. 
Khi khênh về đến vị trí chùa tọa lạc hiện nay 
thì pho tượng trì xuống không khênh được 
nữa. Dân làng Thủ Lễ cho rằng đó là cơ 
duyên Phật muốn ở lại đây nên cùng nhau 
dựng chùa, thỉnh tượng vào thờ và đặt tên 
là tượng Phật Lồi. Chính vì vậy mà khi dựng 
xong chùa, dân làng lấy tên là chùa Phật 
Lồi, họ cũng lấy tên làng để đặt cho tên gọi 
khác của ngôi chùa này-chùa Thủ Lễ. Truyền 
thuyết này gợi mở một điều lý thú, đó phải 
chăng là một dấu ấn giao thoa giữa văn hóa 
Việt -Chăm mà giới nghiên cứu đang lưu ý 
tìm hiểu.

Chùa tọa lạc tại xứ Cồn Mồ (làng Thủ 
Lễ), mặt quay về hướng Đông Nam. Ban 
đầu, chùa được xây dựng bằng tranh tre, 
nứa lá. Trải qua những biến động của thời 
gian và điều kiện khí hậu khắc nghiệt của 

 MAI VĂN ĐƯỢC - NGUYỄN VĂN TUYÊN*

* Mai Văn Được, Tp. Huế; Nguyễn Văn Tuyên, Thị trấn Sịa, Quảng Điền.
1 Theo Trần Đại Vinh thì làng Thủ Lễ được thành lập trong khoảng năm 1471 đến năm 1473 cùng với 
30 làng khác thuộc huyện Quảng Điền. Xem: Trần Đại Vinh (2012), “Tổng quan về việc khai canh lập ấp ở 
Quảng Điền”, Lịch sử và văn hóa vùng đất Quảng Điền, Nxb Thuận Hóa, Huế, tr. 9.
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xứ Huế, chùa bị hư hỏng khá nhiều. Do đó, 
vào năm 1941 vua Bảo Đại đã ban tiền cho 
làng sửa sang lại chùa và đặt tên “Hưng Lễ 
tự”

Sau đó, chùa trải qua thêm đợt đại 
trùng tu năm 1997 và các đợt tu sửa vào năm 
2004, 2007. Tuy chùa Thủ Lễ đã được trùng 
tu, sửa chữa nhiều lần nhưng những nét kiến 
trúc truyền thống vốn có ban đầu vẫn được 
con dân nơi đây chú tâm gìn giữ.

2. Kiến trúc và phối thờ
Chùa Thủ Lễ gồm có 6 công trình kiến 

trúc lớn nhỏ, đó là: Cổng tam quan, Đài 
Quán Thế Âm, Chánh điện, Nhà tăng, Đài 
Địa Tạng, Võ miếu.

Cổng tam quan được xây dựng theo 
dạng cổ lầu, có chiều cao 7,8m, rộng 8,5m. 
Tổng thể của cổng được chia ra làm hai phần, 
cổ lầu phía trên là dạng một ngôi nhà nhỏ trổ 
cổng vòm; phần dưới là cổng với 3 lối đi dẫn 
vào bên trong chùa.

Đài Quán Thế Âm nằm chính giữa phía 
trước ngôi Chánh điện, xây theo kiểu nhà lục 
giác (6 mái), phía trên có cổ lầu. Chính giữa 
đài bài trí tượng Quán Thế Âm Bồ Tát cao 
2,3m đứng trên đài sen.

Chánh điện là một ngôi nhà rường 3 
gian 2 chái bố trí theo lối nằm dọc, đây là 
một kiểu kiến trúc lạ, rất hiếm thấy ở Huế. 
Mái lợp ngói liệt, xây tường gạch. Hai bên tả 
hữu có lầu chuông, trống xây theo kiểu giả 
cổ lầu. Trên nóc chính điện trang trí motif 
“Lưỡng long chầu nhật”, các bờ nóc, bờ tè, 
bờ quyết, nóc phụ trang trí motif “Tứ linh” 
(long, lân, quy, phụng), hoa lá, vân mây, hồi 
văn…, tất cả các họa tiết được khảm sành sứ.

Điểm đặc biệt nổi bật ở ngôi chùa 
này là kiến trúc gỗ. Phần gỗ của chùa chạm 
khắc tinh xảo, thể hiện rõ dấu ấn tài hoa của 
những người thợ làng Mỹ Xuyên xứ Huế 
xưa kia. Bên cạnh những họa tiết được chạm 
khắc trên bộ khung gỗ ngôi nhà theo các 
motif “Long hóa”, lân, “Bát bửu”, hoa lá… 
như thường thấy ở các ngôi nhà rường khác 

của xứ Huế, điểm sáng trong kiến trúc ở ngôi 
nhà rường này là nằm trên 12 cánh cửa mở 
vào không gian Chánh điện. Các cánh cửa 
này được trang trí bằng nghệ thuật chạm 
lộng điêu luyện. Ở bốn cánh cửa giữa, các 
nghệ nhân xưa đã tạo nên những bức tranh 
“Tứ linh” với đường nét chạm khắc uyển 
chuyển, sắc nét. Còn những cánh cửa hai bên 
chạm hình “Dơi ngậm chữ Thọ” với ý nghĩa 
“được phúc ấm và trường thọ” và motif “Long 
hóa”. Từng đường nét họa tiết đều được các 
nghệ nhân thể hiện một cách tỷ mĩ, tinh vi 
đến điêu luyện đã làm tăng thêm giá trị mỹ 
thuật và tính độc đáo của ngôi cổ tự này khi 
nhìn nó qua lăng kính của một công trình 
kiến trúc.

Về nội thất bên trong Chánh điện, phía 
trước bài trí bàn thờ tượng Phật Đản Sanh 
đứng trên đài sen ở chính giữa, hai bên tả 
hữu đặt bộ chuông mõ. Sau bàn thờ Phật 
Đản Sanh là bàn thờ Quán Thế Âm (chính 
giữa), ông Thiện, ông Ác (tả, hữu); tiếp đến 
là bàn thờ Tam Thế Phật với tư thế tọa thiền 
trên các bệ cao sơn son thiếp vàng. Trong 
ba tượng phật, tượng ở giữa là tượng Phật 
Lồi được dân làng sơn quét, đắp thêm thạch 
cao nên có phần Việt hóa. Bàn thờ sau cùng 
sát vách bài trí tượng Phật Thích Ca Mâu Ni 
bằng chất liệu thạch cao khá lớn với tư thế 
tọa thiền trên đài sen, cùng một số tượng 
Phật khác được các Phật tử thỉnh về cúng 
cho chùa. Hai bên tả, hữu của Chánh điện 
xây dựng hai bàn thờ sát vách thờ ngài Địa 
Tạng Vương Bồ Tát và Quán Thế Âm Bồ Tát, 
tiếp đến đối diện nhau thờ Thập Bát La Hán 
và Thập Điện Minh vương.

Ngoài các bức tượng Phật, bên trong 
Chánh điện hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật 
quý. Ở chính giữa gian ngoài có treo một bức 
hoành phi sơn son thiếp vàng với nội dung: 

(Hưng Lễ tự. Sắc tặng, Bảo Đại thập lục 
niên nhuận lục nguyệt nhị thập nhất nhật, 
Lễ Công bộ cung lục - Chùa Hưng Lễ, vua 
Bảo Đại sắc tặng ngày 21 tháng 6 nhuận năm 
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thứ 6,  bộ Lễ và bộ Công phụng làm). Tiếp 
đến gian trong chính giữa treo bức hoành 
phi khác: 

(Tích thọ vực. Thành Thái thất niên tuế 
thứ Ất Mùi thập nguyệt cát nhật, hương lão 
phụng cúng - Cương vực tích thọ, ngày tốt 
tháng 10 năm Ất Mùi niên hiệu Thành Thái 
thứ 7, các hương lão phụng cúng). Ngoài 
hoành phi ra còn có 8 câu đối có niên hiệu 
Thành Thái, Bảo Đại. Bên cạnh đó, chùa còn 
có một chuông cổ được đúc trong lần trùng 
tu năm 1941. Trên đó có khắc bài minh2: 

Phiên âm:
Bảo Đại thập lục niên Tân Tỵ (1941) 

thích phùng phong hội nhật tân, chung 
thanh do cổ, bổn xã tiên chỉ Hậu Ngũ vệ  
chưởng vệ Phan Gia Chung, á chỉ quan Thái 
thường tự khanh Lê Hữu Hiệu đồng bổn xã 
đẳng cung hành tái chú xứng trọng nhị bách 
cân dư. Tiền tác hậu thuật nhất niệm từ bi 
liêu nhân thực sự minh dĩ chí chi.

Ngự chế Thiên Mụ tự tăng cang, Quốc 
Ân tự trú trì hiệu Đắc Quang chứng minh.

Sắc tứ Quy Thiện tự sung Viên Thông 
tự trú trì hiệu Diệu Khai sám chủ.

Thị niên nhuận lục nguyệt thập nhất 
nhật Quý Mùi, Tuất bài khai kinh thập nhị 
nhật Giáp Thân.

Thừa Thiên phủ, Quảng Điền huyện, 
Khuông Phò tổng, Thủ Lễ tự.

Dịch:
Năm Tân Tỵ Bảo Đại thứ 16, gặp lúc 

vận hội ngày càng đổi mới, tiếng chuông đã 
xưa, quan tiên chỉ bổn làng là chưởng vệ vệ 
Hậu Ngũ là Phan Gia Chung, quan thứ chỉ 
là Thái thường tự khanh Lê Hữu Hiệu cùng 
toàn làng kính đúc lại chuông nặng hơn 200 
cân. Trước làm sau thuật lại, một ý niệm từ 
bi, hãy nhân sự thật ghi lại.

Tăng cang chùa ngự chế Thiên Mụ, trú 
trì chùa Quốc Ân hiệu Đắc Quang chứng minh.

Trú trì chùa sắc tứ Quy Thiện kiêm 
chùa Viên Thông hiệu Diệu Khai làm chủ 
sám.

Giờ Tuất ngày Quý Mùi 17 tháng 6 
nhuận năm ấy khai kinh.

Ngày Giáp Thân 12 (kính đúc).
Chùa Thủ Lễ, tổng Khuông Phò, huyện 

Quảng Điền, phủ Thừa Thiên.
Tất cả những hiện vật trên là một minh 

chứng cho “truyền thống giữ lễ” của dân 
làng Thủ Lễ.

Phần sau của Chánh điện gọi là hậu 
liêu, được ngăn với phần trước bởi các tấm 
ván gỗ lớn như một dạng cửa bảng khoa thay 
vì dùng tường gạch để ngăn, đó là một nét 
đặc trưng trong kiến trúc nhà rường Huế. 
Hậu liêu với 3 gian đặt 3 án thờ để thờ những 
người có công với chùa. Nằm phía bên trái 
hậu liêu là nhà tăng - một ngôi nhà 3 gian 
được xây bằng bê-tông, mái lợp ngói liệt, 
gian chính giữa bài trí bàn thờ. Ngôi nhà này 
chủ yếu dùng làm nơi sinh hoạt của những 
người coi sóc, lo hương khói cho chùa.

Đài thờ Địa Tạng nằm sau lưng chùa, 
được xây trên một mô đất cao có la thành, 
tượng Phật Địa Tạng được tôn trí trên đài 
hoa sen, mặt nhìn ra Cồn Mồ của làng với 
mong ước “cầu nguyện hương linh vãng sanh 
tĩnh độ”.

Một điểm rất đặc biệt của chùa Thủ Lễ 
là trong khuôn viên chùa có miếu Võ Thánh. 
Điểm chung mà chúng ta thường thấy trong 
các ngôi chùa Việt Nam là ngoài thờ Phật còn 

2 Bài minh chuông này được Trần Đại Vinh dịch, 
ở đây chúng tôi xin giới thiệu lại bản dịch của 
tác giả. Xem: Trần Đại Vinh (2006), Văn bia & văn 
chuông Hán Nôm dân gian Thừa Thiên Huế, Nxb 
Thuận Hóa, Huế, tr. 270 - 271.
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thờ Quan Thánh, đó là biểu hiện của sự kết 
hợp trong thờ việc thờ cúng Phật - Thánh 
(Thần) trong tín ngưỡng của dân tộc ta; đối 
với cư dân Việt, Phật cũng là thần thánh và 
thần thánh cũng chính là Phật. Do đó chùa 
làng Thủ Lễ thờ Quan Thánh cũng không có 
gì lấy làm lạ. Tuy nhiên, làng Thủ Lễ là một 
làng có truyền thống về võ mà biểu hiện rõ 
nhất là hội vật võ tổ chức ở đình làng vào 
mồng sáu Tết âm lịch hằng năm và Thủ Lễ 
cũng là nơi sản sinh ra những vị quan võ, tiêu 
biểu là Thống chế Đô đốc Phan Gia Chung. 
Do đó, có lẽ khi xây dựng Văn Thánh, các vị 
bô lão trong làng đã chọn vị trí trong chùa 
làm nơi tọa lạc của ngôi miếu này. Chính sự 
kết hợp giữa cái chung của đất nước và cái 
riêng của quê hương đã làm nên một gì đó rất 
khác nhưng cũng rất gần gũi ở chùa Thủ Lễ.

Miếu Võ Thánh nằm bên phía hữu của 
chùa (đúng với cách bố trí thường thấy trong 
các công trình kiến trúc thời xưa - văn tả, võ 
hữu). Trước mặt có bức bình phong xây theo 
kiểu “cuốn thư”, trang trí đắp nổi hình một 
con hổ lớn và một con hổ nhỏ đứng dưới gốc 
cây đại thụ. Miếu tuy nhỏ nhưng vẫn mang 
đặc trưng của một ngôi nhà rường 3 gian, có 
đầy đủ các hệ thống cột, kèo, xuyên, trến… 
cùng các họa tiết chạm khắc rất tỷ mĩ. Nội 
thất bên trong trang trí đơn giản. Tất cả 3 
gian đều được bài trí hệ thống hương án thờ 
tự, làm bằng bê tông giả gỗ, sơn quét trang 
trí, trong đó án giữa thờ Quan Thánh.

Dưới đây là sơ đồ cấu trúc chùa, cách 
phối thờ và bài trí các hiện vật:

3. Thay lời kết
Từ bao đời nay, chùa là nơi diễn ra 

những hoạt động tín ngưỡng tôn giáo của 
dân làng Thủ Lễ, chùa còn là hình ảnh gợi 
nhớ về quê cha, đất tổ đối với những người 
con xa quê hương, là nơi lưu giữ tâm hồn của 
những con người hướng tới cuộc sống thánh 
thiện của nhà Phật. Bên cạnh đó, chùa còn gìn 
giữ các giá trị văn hóa, lịch sử mà các bậc tiền 
nhân làng Thủ Lễ đã cố công gầy dựng.

Chùa Thủ Lễ tuy quy mô không lớn 
nhưng lại có giá trị về mặt kiến trúc và mỹ 
thuật, mang phong cách triều Nguyễn. Kiến 
trúc chùa là sự giao thoa giữa kiến trúc cung 
đình và kiến trúc truyền thống dân gian. Đây 
là nguồn tư liệu quý cho việc nghiên cứu 
kiến trúc đặc trưng, cũng như kiến trúc gỗ 
dân gian truyền thống hiện nay còn rất ít ở 
làng Thủ Lễ nói riêng và xứ Huế nói chung. 
Với những nét kiến trúc độc đáo đó, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết 
định xếp hạng chùa Thủ Lễ là Di tích kiến 
trúc nghệ thuật vào ngày 04 tháng 5 năm 
2012. Đó là một niềm vinh dự cho những nỗ 
lực xây dựng và gìn giữ của dân làng Thủ Lễ 
qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử r

3  1. Cổng Tam quan; 2. Võ miếu; 3. Giếng nước; 
4. Cây thị; 5. Đài Quán Thế Âm; 6. Hoành phi; 
7. Mỏ; 8. Tượng Phật Đảnh Sanh; 9. Chuông; 10. 
Tượng Ông ác; 11. Tượng Phật Bà Quán Thế Âm 
;12. Ông Thiện; 13. Hộp sắc phong; 14. Hoành 
phi; 15. Tượng Thích Ca Mâu Ni; 16. Tượng A 
Di Đà Tam Thế; 17. Tượng Phật Lồi; 18. Tượng 
A Di Đà Tam Thế; 19. Tượng Thích Ca Mâu Ni; 
20. Trống; 21. Chuông (lớn); 22. Tượng Địa tạng; 
23. Quán Thế Âm; 24. Nhà tăng; 25. Đài thờ Địa 
Tạng; 26. Đài thờ vọng.

Sơ đồ cấu trúc chùa và hiện vật3
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 NGUYỄN VÊ

Hôm nay tôi có dịp ghé thăm 
trường Trung học Cơ sở 

(THCS) Phan Thế Phương với tâm thế 
một người thầy giáo nghỉ hưu, có một 
thời đã gắn bó trong buổi sơ khai hình 
thành ngôi trường này. 

Hơn 20 năm trước, trên bãi đất trống 
giáp ranh hai xã Quảng Ngạn và Quảng 
Công, Phòng Giáo dục huyện và lãnh 
đạo 2 xã đã thống nhất tách hai cấp học 
ở 2 trường Phổ thông Cơ sở của 2 xã để 
xây dựng 1 trường THCS chung nhằm 
giải quyết yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo 
dục trên địa bàn. Thế nhưng tình hình tài 
chính của 2 xã quá khó khăn, trong lúc 
đó cả Ngành và Huyện cũng thiếu nguồn 
kinh phí để hỗ trợ. Một giải pháp tháo gỡ 
được địa phương và Phòng Giáo dục đồng 
tình là cứ để nhà thầu tiến hành xây dựng, 
nợ giải quyết sau ... Và 5 phòng học cấp 4 
được hình thành, đủ chỗ cho học sinh học 
tập. Tôi không nhớ rõ, ngoài công san lấp 
mặt bằng do dân đóng góp, vốn đối ứng 
của địa phương có được bao nhiêu, chỉ nhớ 
là sau một năm đưa vào sử dụng, Sở Giáo 
dục phải hỗ trợ kinh phí 80 triệu đồng để 
trả nợ xây dựng trường, một số tiền không 
nhỏ tại thời điểm ấy. 

Tháng 9/1994, Trường THCS của 2 xã 
chính thức ra đời với tên gọi mang nhiều ý 
nghĩa: Trường THCS Thành Công. 

Giờ thì cơ sở vật chất của ngôi 
trường đã từng bước được hoàn thiện. 
Cổng trường cao lớn, uy nghi, hướng ra 
phá Tam Giang. Trong khuôn viên trường, 
các dãy phòng học, phòng hiệu bộ, phòng 
chức năng được bố trí hợp lý, tạo một 
không gian thoáng đãng. Sân trường trồng 
nhiều cây bóng mát, đặc biệt là hai hàng 
phi lao chạy từ cổng vào sân chơi xanh tốt, 
được cắt tỉa công phu đứng sát nhau như 
hai hàng lọng trông thật đẹp mắt. Tôi vui 
mừng và thầm thán phục công phu chăm 
nom cây cảnh của nhà trường. Mấy năm 
làm quản lý ở Phòng Giáo dục, tôi luôn 
thúc giục các trường trồng cây bóng mát 

sân trường, nhưng đặc biệt các trường ở 
vùng đất cát, việc này quá khó khăn ... 

Trò chuyện với thầy Hiệu trưởng 
Thái Duy Linh, tôi được biết thêm nhiều tin 
vui. Cổng trường được hình thành to đẹp 
là kết quả của công tác xã hội hóa từ nhiều 
nguồn, gia đình ông Phan Thế Phương, 
lãnh đạo Bộ Thủy Sản, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, phụ huynh học sinh, 
chính quyền địa phương ... Sắp tới hy vọng 
có dự án xây dựng thêm 10 phòng học. Có 
thể 5 phòng học cũ sẽ được tháo dỡ để 
cảnh quang sân trường thông thoáng hơn. 
Mà đúng thế, 5 phòng học xây dựng từ lâu, 
nay xuống cấp, cũng đã đến hồi kết thúc 
“nhiệm vụ lịch sử” của nó, nhường bước 
cho những công trình mới hiện đại hơn, 
đáp ứng yêu cầu phát triển mới của một 
trường học. 

NGÔI TRƯỜNG
MANG TÊN
NGƯỜI ANH HÙNG

NGÔI TRƯỜNG
MANG TÊN
NGƯỜI ANH HÙNG
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Trong câu chuyện, thầy Hiệu trưởng 
cho biết hơn 20 năm qua, nhà trường đã 
không ngừng phát triển. Năm 2000, sau 
6 năm hoạt động, Trường  tách một số lớp 
để xã Quảng Ngạn thành lập trường THCS 
riêng. Đầu năm học 2006-2007, Trường được 
Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép mở thêm 
5 lớp 10 để giải quyết nhu cầu học tập của 
nhân dân 2 xã Quảng Ngạn, Quảng Công và 
Hải Dương thuộc huyện Hương Trà. Tháng 
5. 2007, Trường đổi tên THCS & THPT Tố 
Hữu. Đây là tiền đề để đến 2010, bộ phận 
THPT được tách để thành lập Trường THPT 
Tố Hữu. Từ đây Trường chỉ còn cấp THCS 
và lấy tên THCS Quảng Công. 

Năm 2013, thực hiện chủ trương 
trường học mang tên các danh nhân, các 
anh hùng, Trường THCS Quảng Công được 
vinh dự mang tên người anh hùng Phan Thế 
Phương, vị giám đốc Sở Thủy Sản tỉnh Thừa 
Thiên Huế, được Nhà nước phong tặng 
nhiều danh hiệu cao quý, đặc biệt là danh 
hiệu “ Anh hùng trong thời kỳ đổi mới “, 
người đem nghề nuôi tôm về cho dân, được 
dân tôn là ông Tổ nghề và lập miếu thờ như 
thờ vị thành hoàng làng. 

Hơn 20 năm hoạt động, Trường THCS 
Phan Thế Phương đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn. Trước hết 
là góp phần tích cực vào kết quả phổ cập 
giáo dục THCS trên địa bàn huyện Quảng 
Điền. Những năm đầu thập kỷ 90 của thế 
kỷ trước, ở Quảng Điền cũng như nhiều 
huyện khác, tình trạng thiếu giáo viên khá 
phổ biến, đặc biệt là giáo viên cấp THCS. 
Ở 2 xã vùng tiếp biển của huyện, hầu 
như không có giáo viên THCS người địa 
phương, thế mà nay Trường đã có tới 50% 
là người trong xã. Kể cả thầy Hiệu trưởng 
quê ở Huế, người gắn bó với trường từ lúc 
mới tốt nghiệp sư phạm, nay tự nguyện 
chọn nơi này làm quê hương ! 

Trong điều kiện một trường học thuộc 
diện vùng xa vùng sâu, Trường đã cố gắng 
vươn lên về mọi mặt. Thành tích tuy chưa 
thể sánh bằng các trường tiếng tăm, nhưng 

Lễ kết nạp Đoàn viên mới
tại Trường THCS Phan Thế Phương

cũng đã đạt được nhiều con số đáng trân 
trọng : Trong tổng số 29 giáo viên và cán bộ 
quản lý, đã có 26 người trên chuẩn đào tạo;  
trên 20% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên 
giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Tỷ lệ học sinh đạt 
loại giỏi về học lực tăng dần qua các năm; 
nhiều học sinh đạt giải cao trong các hội thi 
các cấp.

Truyền thống tốt đẹp của dân tộc 
ta là luôn ghi nhớ công ơn người đem lại 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhiều ông 
tổ nghề, nhiều vị khai canh, khai khẩn, đã 
được người dân lập miếu thờ ở nhiều địa 
phương tồn tại qua bao đời nay. Lấy tên 
của một người được Nhà nước phong tặng 
Anh hùng lao động và được người dân địa 
phương thờ phụng như một vị ân nhân để 
đặt tên cho một ngôi trường, việc làm vô 
cùng ý nghĩa này không chỉ có tác dụng 
giáo dục về lòng biết ơn cho thế hệ trẻ ở địa 
phương mà còn có tác dụng làm tỉnh thức 
những “công bộc” chưa làm tròn phận sự 
của mình đối với dân.

Tôi nghĩ, Trường THCS Phan Thế 
Phương, ngôi trường trung học đầu tiên trên 
địa bàn 2 xã tuyến biển của Huyện, sẽ tiếp 
tục phát huy hơn nữa thành quả của mình 
trong nhiệm vụ “Trồng người”, khi mang 
tên người Anh hùng được nhân dân ghi tạc 
công ơn r


