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LAI VÕ - QUỐC HIỀN

Hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện để trở thành đô thị biển đảo đặc sắc mang tầm cỡ quốc 
tế, từ lâu Phú Quốc đã là một điểm đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng và tìm kiếm cơ hội đầu tư 
tốt nhất trên bản đồ du lịch quốc tế và trong nước.

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, theo thống 
kê từ ứng dụng đặt phòng trực tuyến thì 
Phú Quốc dẫn đầu cả nước về lượt khách 

đặt phòng, tham quan, du lịch, vui chơi giải trí, 
nghỉ dưỡng. Từ ngày 31/1 đến 10/2 (từ 29/12 âm lịch 
đến mùng 10/1 âm lịch Tết Nhâm Dần). Cảng hàng 
không quốc tế Phú Quốc đón tổng cộng gần 500 
chuyến bay.

Tại những khu du lịch nổi tiếng, những di tích 
lịch sử - văn hóa tiêu biểu trên địa bàn đảo Phú 
Quốc được chuẩn bị rất chu đáo để phục vụ khách 
du lịch. 

Ngành du lịch Phú Quốc phối hợp với các đơn vị 
chức năng, phường, xã kiểm soát chặt chẽ về giá 
cả các dịch vụ, không để xảy ra tình trạng “nâng 
giá chặt chém” du khách. Đồng thời, phối hợp với 
các lực lượng công an, dân phòng đảm bảo an ninh 
trật tự, an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, ngăn 
chặn, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm, bảo vệ 
quyền lợi chính đáng, sự an toàn cho khách du lịch 
trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cảng hàng 
không, cảng biển. Đặc biệt là tại những bãi tắm 
biển như Bãi Kem, Bãi Sao, Dinh Cậu, Bãi Trường, 
Bãi Ông Lang, Bãi Dài,…

Để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và khách 
du lịch trước tình hình đại dịch Covid-19 vẫn 
còn diễn biến phức tạp, Thành phố Phú Quốc đã 
nghiêm túc thực hiện những chỉ đạo của trung 
ương và Tỉnh Kiên Giang về các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh; phối hợp với các lực lượng vũ 
trang như lực lượng Cảnh sát biển vùng 4, Hải 
quân, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư tăng cường 
công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, 
xử lý tàu thuyền nhập cảnh trái phép.

Ngoài du khách quốc tế thì hầu như du khách 
nội địa đều đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 
và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Một phần 
do ngành hàng không chưa nối lại đường bay đến 
Phú Quốc từ các địa phương khác như Nha Trang, 
Vinh, Thanh Hóa, Lâm Đồng... nên lượng khách du 
lịch ra với Đảo Ngọc chưa đến nỗi quá tải. 

Với khí hậu trong lành, môi trường không gian 
thoáng đãng, phong cảnh xinh đẹp, cộng với sự 
phục vụ tận tình của các công ty du lịch chuyên 
nghiệp, các cơ sở vui chơi, nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 
sao danh tiếng của tập đoàn Vinpeart nằm ở phía 
Bắc Đảo Ngọc Phú Quốc - nơi có vẻ đẹp hoang sơ 
nguyên thuỷ với quần thể bao gồm các khu khách 
sạn, resort, vườn thú, sân golf, thành phố không 
ngủ Grand World; hệ thống khách sạn, resort của 
Sun group - một tập đoàn đã đầu tư xây dựng 
nhiều resort, khách sạn 5 sao đẳng cấp, được vinh 
danh bởi nhiều giải thưởng quốc tế và được nhiều 
tỷ phú trên thế giới chọn làm nơi nghỉ dưỡng 
như JW Marriott Phu Quoc, New World Phu Quoc 
Resort, Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon 
Thom Nature Park; Sunset Sanato; Movenpick 
Resort Waverly … n

Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang làm việc với 
thành phố Phú Quốc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình đầu tư các dự án

Grand World - Vinpearl Phú Quốc đã tạo ra một 
“thành phố không ngủ” với dòng sông Venice thơ 
mộng cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc

Du khách vui chơi, tắm biển tại Bãi Kem

Phong cảnh thanh bình, xinh đẹp tại Hòn Gầm Ghì.

Các trò chơi vui tươi, sinh động trên bãi biển Dinh Cậu

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc qia xây dựng nông thôn mới 2021 – 2025

Lực lượng Kiểm ngư làm tốt công tác tuần tra, kiểm 
soát, đảm bảo an ninh, an toàn vùng biển Phú Quốc

Ngư dân ra khơi đánh bắt, cung ứng nguồn hải sản tươi ngon cho người dân và 
du khách.

PHÚ QUỐC PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH 
AN TOÀN, CHU ĐÁO TRONG DỊP TẾT 
NHÂM DẦN 2022
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Chủ trì cuộc họp đầu tiên của Thường trực 
Chính phủ trong năm mới Nhâm Dần, Thủ 
tướng Phạm Minh Chính đánh giá chúng ta đã 
cơ bản đạt mục tiêu đề ra trong việc tổ chức 
cho nhân dân đón Tết an ninh, an toàn, an dân, 
an sinh xã hội được đáp ứng cao nhất có thể. 
Thủ tướng cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ trọng 
tâm sau Tết, như mở cửa trường học trên phạm 
vi toàn quốc tại tất cả các cấp học từ 7/2-14/2, 
mở cửa du lịch chậm nhất từ dịp 30/4.

Theo báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, 
trong dịp Tết Nguyên đán, cả nước đã chi 8.324 tỷ 
đồng chăm lo đời sống cho 57,81 triệu lượt đối tượng 

là người có công với cách mạng, người nghèo, người cao 
tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng 
bào ở các vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, 
vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, công nhân 
trong các khu công nghiệp, khu chế xuất...

Chính phủ đã quyết định hỗ trợ tổng số hơn 18.687 tấn 
gạo cứu đói cho hơn 1,2 triệu nhân khẩu của 18 tỉnh dịp 
Tết Nguyên đán Nhâm Dần và giáp hạt đầu năm 2022.

Trong dịp Tết, tình hình thị trường cả nước ổn định; 
không phát hiện những diễn biến bất thường nổi cộm về 
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đảm bảo cung 
ứng điện, nhiên liệu đầy đủ, ổn định. Hoạt động tổ chức 
Tết trồng cây, ra quân sản xuất đầu năm được tổ chức 
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tình hình giao thông trên toàn quốc, đặc biệt tại địa bàn 
thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bảo đảm, 
ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. 
Trong 3 ngày nghỉ Tết, tình hình tai nạn giao thông giảm 
cả 3 mặt (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với 
cùng kỳ năm trước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên cả nước ổn định, không có diễn biến bất thường, 
không xảy ra các vụ việc phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng.

Các địa phương trong cả nước đã tổ chức các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, tạo không khí vui tươi 
phấn khởi cho nhân dân. Đội tuyển bóng đá nam và đội 
tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều giành chiến thắng, tạo khí 
thế và hứa hẹn một năm nhiều thành công.

Các khu, điểm du lịch đều chấp hành nghiêm chỉnh các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chủ động xây 
dựng kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động phục 
vụ khách du lịch. Hầu hết các địa phương, các trường đại 
học, cao đẳng đã có kế hoạch đưa học sinh, sinh viên trở 
lại trường học bắt đầu từ các ngày 7-14/2.

Các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường tuyên truyền, 
quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 
thực hiện nghiêm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 
thực hiện nghiêm quy định về việc cấm biếu, tặng quà 
Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử 
dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái 
quy định...

Trong dịp nghỉ Tết, tính đến ngày 3/2, chưa xảy ra các vụ 
ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Công tác chăm sóc sức 
khỏe cho người dân được đảm bảo. Đáng chú ý, công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 được quan tâm.

Trong 5 ngày từ 29/1-2/2/2022, trung bình mỗi ngày cả 
nước ghi nhận khoảng 12.200 ca mắc và 100 ca tử vong 
do COVID-19. Thấp đáng kể so với tuần trước đó.

Thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân năm 
2022, trong các ngày từ 29/1 đến 2/2, cả nước tiêm chủng 
được hơn 782.000 liều vaccine tại 30 tỉnh, thành phố.

Kết luận tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính khẳng định cả nước cơ bản đạt được các mục tiêu 
tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an ninh, an 

toàn, an dân, an sinh xã hội. Người dân đón Tết nghĩa tình, 
tri ân, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với tình hình; 
không để ai, gia đình nào không có Tết.

Cả nước thực hiện chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa 
Xuân 2022 với kết quả tốt; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị 
quyết 128/NQ-CP và các Chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ 
Tết Nguyên đán.

Tình hình dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát trên 
phạm vi toàn quốc. Số ca mắc mới, ca chuyển nặng và tử 
vong đều giảm. Cả nước không xảy ra các vụ ngộ độc thực 
phẩm. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí gồm số vụ, 
số người chết, số người bị thương. Các tệ nạn xã hội được 
kiểm soát. Công tác an sinh xã hội được chăm lo, tổ chức 
tích cực, hiệu quả, nhất là tại các tỉnh, thành phố đông dân 
như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa...

Các cấp, các ngành đã phối hợp, thực hiện nghiêm chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa đón người dân 
về quê ăn Tết trật tự, bình an; việc công dân Việt Nam bị 
mắc kẹt tại một số nước được hỗ trợ, tạo điều kiện cho các 
công dân về nước dịp Tết Nguyên đán; việc hàng hóa tồn 
đọng tại khu vực cửa khẩu biên giới phía Bắc được tháo 
gỡ, đáp ứng được yêu cầu của 2 bên; tình hình thị trường 
cung cầu, giá cả; tiền tệ, điện, nước, các mặt hàng thiết yếu 
được đảm bảo yêu cầu trên phạm vi cả nước; các đơn vị tổ 
chức ứng trực nghiêm túc, giữ vững độc lập chủ quyền và 
toàn vẹn lãnh thổ...

“Các mục tiêu đề ra đều đạt được kết quả tích cực, trong 
điều kiện chúng ta còn những khó khăn, thể hiện tính ưu 
việt của chế độ và sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của 
Đảng, Nhà nước,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định trong thời gian tới 
dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; vệ sinh, an toàn thực 
phẩm, tai nạn, ùn tắc giao thông giao thông, trật tự an toàn 
xã hội vẫn tiềm ẩn rủi ro; một bộ phận người dân vẫn gặp 
khó khăn, nhất là vào thời điểm giáp hạt; giá dầu thế giới 
biến động tăng, ảnh hưởng tới giá cả một số mặt hàng thiết 
yếu; các phần tử, thế lực thù địch tiếp tục chống phá, nhất là 
trên không gian mạng và các nền tảng xã hội...

Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành “vui Xuân mới 
không quên nhiệm vụ mới,” thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết Nguyên đán và quý 
1/2022. Tiếp tục phòng, chống thật tốt dịch COVID-19. 
Trong đó, có chiến dịch tiêm chủng thần tốc mùa Xuân 
năm 2022. Từ 7-14/2, tổ chức mở cửa trường học trở lại 
trên toàn quốc ở tất cả các cấp học đảm bảo an toàn, khoa 
học, hiệu quả, hợp lý. Chuẩn bị thật tốt, phấn đầu hết tháng 
3 và chậm nhất là 30/4 mở cửa du lịch trở lại an toàn, khoa 
học, hiệu quả, hợp lý. Tiếp tục giữ vững an ninh, an toàn và 
an dân để phục vụ cho việc kiểm soát dịch bệnh, phục hồi 
nhanh và phát triển kinh tế bền vững.

“Việc thực hiện các nhiệm vụ, yêu cầu, quy định phải 
đảm bảo thống nhất, nhất quán, nghiêm túc trên phạm vi 
toàn quốc; không có bất cứ lý do nào để ban hành quy 
định trái với quy định của Trung ương, Chính phủ,” Thủ 
tướng lưu ý.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ quyết tâm thực hiện 
nghiêm túc, hiệu quả đường lối, chủ trương mà Đảng đã 
đề ra. Trong đó có Nghị quyết Đại hội XIII, theo chức năng, 
nhiệm vụ của Chính phủ. n PV
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In tại Xí nghiệp In II - 
Công ty TNHH MTV In Ba Đình - Bộ Công an

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đóng góp ý kiến để ngay sau kỳ nghỉ Tết, Thủ 
tướng ban hành Chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết và quý I 
năm 2022.

CẢ NƯỚC CƠ BẢN ĐẠT CÁC MỤC TIÊU CẢ NƯỚC CƠ BẢN ĐẠT CÁC MỤC TIÊU 
TRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾTTRONG VIỆC TỔ CHỨC ĐÓN TẾT

SỰ KIỆN



2 PHÁP LUẬT & ĐỜI SỐNG

Vừa qua, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 19/
KL-TW làm cơ sở chính trị cho định hướng Chương 
trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 

XV. Trong đó, nhấn mạnh hai nội dung chính. Trong quá 
trình xây dựng, ban hành luật, phải thận trọng, chắc chắn, 
chuẩn bị sớm, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất 
lượng, không chạy theo số lượng; lấy quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và lợi ích 
quốc gia - dân tộc làm trọng tâm; tăng cường giám sát, 
kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước; thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo và hai là phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, 
đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây 
dựng pháp luật, trong giám sát, phản biện quá trình lập 
pháp và thực thi pháp luật; chống tiêu cực ngay trong 

LS. TRẦN HỮU HUỲNH
THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH - TRUNG TÂM 
TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIAC)

VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG 
PHÁP LUẬT TRONG THỜI KỲ MỚI

công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động 
bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức, 
cá nhân nào; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “tham 
nhũng chính sách”; không được lồng ghép “lợi ích nhóm”, 
lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn 
bản pháp luật hoặc chỉ thiên về tạo thuận lợi cho cơ quan 
quản lý nhà nước, mà thiếu đồng hành với người dân, 
doanh nghiệp. Một yêu cầu rất mới, rất cao, rất thực tế 
và không hề dễ dàng chút nào là hệ thống pháp luật Việt 
Nam phải đủ năng lực cạnh tranh quốc tế. 

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên, trước hết cần 
phải kiên quyết, triệt để chống các tiêu cực trong hoạt 
động xây dựng pháp luật để bất kỳ cá nhân, tổ chức nào 
tham gia vào quá trình này, từ soạn thảo, thẩm tra, thẩm 
định, ban hành, giám sát quy trình xây dựng pháp luật 
đều “không thể”, “không dám” cài cắm lợi ích của mình 
vào hệ thống pháp luật. Ba nguyên tắc cơ bản cần được 
tuân thủ bởi mọi tổ chức, cá nhân khi tham gia vào quá 
trình này là: công khai, minh bạch, dân chủ, theo một quy 

trình khoa học, hiện đại.
Để chống lại việc các tổ chức, cá nhân đưa lợi ích cục 

bộ của ngành, giới mình vào mà không bảo đảm hài hòa 
lợi ích của Nhân dân, của Nhà nước, quy trình xây dựng 
pháp luật cần được đăng công khai từ ý tưởng chính 
sách đến dự thảo văn bản (kể cả văn bản cuối cùng 
trước khi Quốc hội bấm nút thông qua), liên tục, rõ ràng, 
thuận tiện, sử dụng công nghệ thông tin hiện đại với chi 
phí thấp nhất. Ngoài các Dự thảo, cần có các phân tích 
chính sách cụ thể, khoa học, công bằng về lợi ích, chi 
phí mà các nhóm đối tượng trong xã hội ảnh hưởng bởi 
các chính sách này kèm theo thực tiễn và kinh nghiệm 
quốc tế để minh họa. Song song với quá trình này, việc 
tổ chức xin ý kiến nhân dân, ý kiến các nhóm hưởng lợi, 
bị tác động, ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia một 
cách thực chất, dân chủ, thân thiện với trách nhiệm cao 
của các cơ quan có liên quan qua từng công đoạn quy 
định trong Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật 
là hết sức cần thiết. Các ý kiến góp ý cần được các cấp 
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có thẩm quyền tổng hợp, phản hồi, công khai, giải trình 
trước cấp cao hơn và trước Quốc hội trước khi bấm nút. 
Cần sớm có cơ chế bảo hiến có hiệu quả để nhân dân, 
các chủ thể có thể khởi kiện bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ 
quyền và lợi ích hiến định khi các quy định pháp luật có 
vi phạm. Tất cả các khâu, các công đoạn trong quy trình 
xây dựng pháp luật đều phải thấm đẫm một chữ “Dân”, 
theo nghĩa không chỉ là để phục vụ lợi ích của Dân mà 
còn là không thể thiếu vai trò của Dân, tiếng Dân trong 
quy trình đó. Pháp luật, trước khi là công cụ điều chỉnh 
các quan hệ xã hội, tự thân hình thành nó đã có vai trò to 
lớn của xã hội nhằm bảo đảm các yếu tố công bằng, bình 
đẳng, phục vụ lợi ích của Nhân dân. Bởi các quy định 
công khai, minh bạch, thống nhất, hợp lý và khả thi. Để 
làm được điều này, không hề đơn giản và dễ dàng vì có 
liên quan đến quan điểm: dân chủ, minh bạch, tập hợp 
được sức dân, đầu tư nguồn lực cho cả hai phía, lấy ý 
kiến Dân và nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, 
trách nhiệm của cơ quan, cán bộ nhà nước có liên quan.

Một thách thức lớn thứ hai là chống tiêu cực trong quá 

trình xây dựng pháp luật bao gồm chống lợi ích nhóm, lợi 
ích cục bộ. Nếu lợi ích cục bộ được hiểu là các cơ quan 
liên quan trong quá trình xây dựng pháp luật cố tình cài 
cắm lợi ích của cơ quan đơn vị mình vào các qui định 
như tăng quyền, giảm trách nhiệm thiếu căn cứ, buông 
lỏng quản lý nhà nước song song với việc giảm nhẹ trách 
nhiệm phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp … mà chúng 
ta thấy rất rõ trong thời gian qua trong cuộc đấu tranh 
trường kỳ, gian khó để bãi bỏ các giấy phép con hợp pháp 
và thiếu hợp pháp, các điều kiện kinh doanh trói buộc 
quyền của doanh nghiệp vừa thiếu hợp lý vừa bất khả 
thi, các thủ tục hành chính nhiêu khê, tốn kém thời gian, 
tiền bạc cho người dân, doanh nghiệp, phình biên chế, tổ 
chức, ngốn ngân sách ... Tương tự như vậy, lợi ích nhóm 
trong xây dựng pháp luật là việc nhiều hơn một tổ chức, 
một nhóm cá nhân liên kết với nhau, thông đồng “cài cắm” 
lợi ích của nhóm mình vào các văn bản pháp luật. Đó có 
thể là liên kết của các nhóm lợi ích ngoài xã hội với cán 
bộ, công chức cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông 
qua các cuộc lấy ý kiến góp ý dân chủ trá hình, thiếu công 

khai minh bạch, thiếu sự phản biện của các chủ thể có 
lợi ích đối lập, các nhà khoa học. Đó cũng có thể là lợi 
ích nhóm giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa các 
bộ ngành, các sở ban … theo kiểu “dễ mình, dễ người” 
chia nhau “quyền anh, quyền tôi” để giành thêm quyền 
lực, cơ hội kiếm tiền qua các quy định được cài cắm tinh 
vi, khéo léo dưới chiêu bài “hiệu quả quản lý nhà nước” 
mà bỏ qua nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về Nhân 
dân và trở lại phục vụ Nhân dân. Để hạn chế hai biểu hiện 
tiêu cực này, các cách thức nêu trên cần được áp dụng 
song song với việc phân công, phân nhiệm chặt chẽ, 
khoa học, nghiêm khắc, tránh cả nề, xuề xòa, thiếu trách 
nhiệm trước Dân, trước doanh nghiệp trong quy trình xây 
dựng pháp luật giữa các cơ quan nhà nước như Quốc hội, 
Chính phủ (các bộ, ngành), chính quyền địa phương; hạn 
chế cao nhất việc ủy quyền lập pháp cho Chính phủ theo 
cả hai hướng giảm dần trách nhiệm soạn thảo văn bản 
quy phạm pháp luật từ Chính phủ, giảm các quy định giao 
Chính phủ hướng dẫn các quy định luật, tăng cường khả 
năng giám sát chặt chẽ các Ban soạn thảo theo tiêu chí 
chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong quá trình thẩm 
định, thẩm tra các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 
dân chủ hóa, đa dạng hóa các thành phần Ban soạn thảo. 
Trong đó, không thể thiếu vai trò của các nhà khoa học, 
chuyên gia độc lập và đại diện doanh nghiệp, đại diện 
Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, VCCI … Kiện toàn hệ thống tư 
pháp để bảo đảm công bằng, công lý, phục vụ Nhân dân, 
doanh nghiệp. Nhất là cơ quan bảo hiến và các tòa án 
hành chính các cấp cần có trách nhiệm cao qua xét xử để 
chống lại các lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong quá trình 
giải quyết khiếu nại, khiếu kiện của Nhân dân. Và cuối 
cùng, đến lượt mình, Quốc hội cần phát huy trách nhiệm 
giám sát việc xây dựng và thi hành pháp luật để hệ thống 
pháp luật của chúng ta vừa thống nhất, minh bạch, khả 
thi, có năng lực cạnh tranh quốc tế, hướng tới lợi ích của 
Nhân dân, doanh nghiệp. Từ đó, nâng cao hình ảnh quốc 
gia, thu hút đầu tư mạnh mẽ, đưa Việt Nam thành quốc 
gia tiên phong trong hội nhập và tham gia chuỗi kinh tế 
toàn cầu, có sức lan tỏa các giá trị đạo đức, văn hóa, văn 
hiến trong thời đại mới. n
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MỘT SỐ NHÓM HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐƯỢC GIẢM 
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG XUỐNG 8% TỪ 01/02/2022

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định chính sách 
miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài 
khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng 
hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ 
nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, hoạt động 

tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh 
bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, 
sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than 
cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất (Chi tiết tại Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định này); Sản phẩm hàng 
hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (Chi tiết tại Phụ 
lục II ban hành kèm theo Nghị định này); Công nghệ thông 
tin theo pháp luật về công nghệ thông tin (Chi tiết tại Phụ 
lục III ban hành kèm theo Nghị định này).

Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, 
dịch vụ quy định trên được áp dụng thống nhất tại các 
khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương 
mại. Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả 
trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân 
loại theo quy trình khép kín mới bán ra) thuộc đối tượng 
giảm thuế giá trị gia tăng. Mặt hàng than thuộc Phụ lục 
I ban hành kèm theo Nghị định này, tại các khâu khác 
ngoài khâu khai thác bán ra không được giảm thuế giá 
trị gia tăng.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu tại các Phụ lục I, II 
và III ban hành kèm theo Nghị định này thuộc đối tượng 
không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc đối tượng chịu thuế 
giá trị gia tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia 
tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia 
tăng và không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Mức giảm thuế giá trị gia tăng
Nghị định quy định mức giảm thuế giá trị gia tăng như 

sau: Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo 
phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất 
thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy 
định ở trên.

Cơ sở kinh doanh (hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) 

tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên 
doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị 
gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch 
vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định trên.

Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, 
dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp không 
lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế 
giá trị gia tăng thì không được giảm thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp đã lập hóa đơn và đã kê khai theo mức thuế 
suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa 
được giảm theo quy định tại Nghị định này thì người bán 
và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng 
văn bản ghi rõ sai sót. Đồng thời, người bán lập hóa đơn 
điều chỉnh sai sót và giao hóa đơn điều chỉnh cho người 
mua. Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán kê khai 
điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế 
đầu vào.

Trường hợp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối 
tượng được giảm thuế giá trị gia tăng đã phát hành hóa 
đơn đặt in dưới hình thức vé có in sẵn mệnh giá chưa sử 
dụng hết (nếu có) và có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì cơ sở 
kinh doanh thực hiện đóng dấu theo giá đã giảm 2% thuế 
suất thuế giá trị gia tăng hoặc giá đã giảm 20% mức tỷ lệ % 
bên cạnh tiêu thức giá in sẵn để tiếp tục sử dụng.

Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai 
các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo 
Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này 
cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Các quy định trên được áp dụng từ ngày 1/2/2022 đến 
hết ngày 31/12/2022.

Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu 
thuế thu nhập doanh nghiệp

Doanh nghiệp, tổ chức là người nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập 
doanh nghiệp, được tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế 

thu nhập doanh nghiệp năm 2022 đối với khoản chi ủng 
hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, 
chống dịch COVID-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị 
nhận ủng hộ, tài trợ.

Trường hợp công ty mẹ nhận khoản ủng hộ, tài trợ của 
các đơn vị thành viên để tập trung đầu mối thực hiện hoạt 
động ủng hộ, tài trợ thì công ty mẹ và các đơn vị thành 
viên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với khoản ủng 
hộ, tài trợ của công ty mẹ và từng đơn vị thành viên. Công 
ty mẹ phải có Biên bản hoặc văn bản, tài liệu xác nhận 
khoản chi ủng hộ, tài trợ. Đơn vị thành viên phải có hóa 
đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và có 
văn bản xác nhận của công ty mẹ về khoản ủng hộ, tài trợ 
của từng đơn vị thành viên.

Đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm: Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng 
vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở 
giáo dục; cơ quan báo chí; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công 
đoàn, hội liên hiệp phụ nữ Việt Namcác cấp ở trung ương 
và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các 
cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch 
COVID-19 các cấp; Quỹ vaccine phòng COVID-19; Cổng 
thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo 
và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, 
hoạt động theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ có trách nhiệm sử dụng, 
phân phối đúng mục đích của khoản ủng hộ, tài trợ cho 
các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đã tiếp nhận. 
Trường hợp đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ sử dụng sai mục 
đích của khoản ủng hộ, tài trợ sẽ bị xử lý theo quy định của 
pháp luật.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương chỉ đạo các cơ quan liên quan tại địa phương tăng 
cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan 
thuế, cơ quan hải quan để quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm 
hành vi nâng giá trị, khai giá trị bất hợp lý trong hoạt động 
ủng hộ, tài trợ; phối hợp quản lý chặt chẽ giá mua bán hàng 
hóa, dịch vụ, hóa đơn cung cấp hàng hóa, dịch vụ và xử lý 
các trường hợp giá mua bán trên hợp đồng, giá trên hóa 
đơn cung cấp hàng hóa, dịch vụ không đúng với thực tế 
theo quy định của pháp luật.

Các quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp được áp dụng cho kỳ tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. n
 QUANG MINH
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TỔ TƯ VẤN PHÁP LUẬT CHO CÔNG DÂN TẠI TRỤ SỞ 
BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC TỔNG KẾT 
CÔNG TÁC NĂM 2021
Báo cáo cho thấy, năm 2021 là năm nước ta có nhiều sự kiện 

chính trị quan trọng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng 

Nhân dân các cấp, các kỳ họp Trung ương, kỳ họp Quốc hội khóa 
XV. Chính vì vậy, Đảng, Chính phủ và chính quyền địa phương đã có 
nhiều giải pháp để tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo , đảm bảo tình hình an ninh, trật tự. 

Bên cạnh đó, trong bối cảnh năm nay đại dịch Covid-19 diễn biến 
rất phức tạp, nhiều địa phương, Bộ, ngành Trung ương thực hiện 
giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình 
khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước và tại Trụ sở Ban Tiếp công 
dân tỉnh Bình Phước giảm so với năm 2020 trên cả ba chỉ tiêu: Số 
lượt người, số vụ việc và số lượt đoàn đông người.

Về công tác tiếp công dân và các hoạt động           
liên quan:

Trong năm, Tổ Tư vấn pháp luật cho công dân tại trụ sở Ban Tiếp 
công dân tỉnh Bình Phước đã tiếp 25 lượt công dân đến khiếu nại, 
tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó: Tư vấn hỗ trợ người dân các 
lĩnh vực, cụ thể:  hình sự : 01 vụ việc; khiếu nại, tố cáo: 04 vụ việc; 
đất đai: 20 vụ việc.

Qua các vụ việc tiếp nhận, Tổ Tư vấn pháp luật đã thực hiện được 
những công việc như sau:

- Tổ tư vấn pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ  đã có trách nhiệm 
hướng dẫn, tư vấn cho người dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh 
về trình tự, xác định nội dung, cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo, đến 
đúng cơ quan có thẩm quyền, nói trúng nội dung khiếu nại, phản 
ánh, kiến nghị trên tinh thần hỗ trợ bảo vệ quyền lợi chính đáng của 
người dân đi khiếu kiện .

-Tổ Tư vấn pháp luật phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh tham 
mưu đề xuất hướng giải quyết  khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản án 
theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo lãnh đạo: Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND tỉnh bố trí sắp xếp tiếp công dân tại 
buổi tiếp công dân định kỳ.

Qua đó, góp phần thực hiện được chính sách an sinh xã hội 
nhằm an dân và hạn chế tình trạng công dân bị lôi kéo đi khiếu nại 
kéo dài. Đồng thời, tuyên truyền vận động được các hộ dân khi có 
các vướng mắc pháp luật. Trong đó, chủ yếu là  đất đai; chủ động 
tham mưu phương án giải quyết cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân 
tỉnh đối với những vụ việc khiếu nại kéo dài trên địa bàn tỉnh.

1. Hoạt động tư vấn pháp luật cho công dân
- Các thành viên Tổ Tư vấn pháp luật có trách nhiệm tiếp công 

dân tại trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh theo lịch, tiếp nhận tư vấn tại 
chỗ các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đơn giản của 
công dân. 

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh hướng dẫn công dân có 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp nhận, chuyển đơn đến 
đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Công tác xác minh, thu nhập, chứng cứ có liên quan đến 
vụ việc:

Những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công 
dân có tính chất phức tạp, vụ việc kéo dài cần quyết dứt điểm theo 
đúng quy định của pháp luật. Tổ Tư vấn pháp luật cử thành viên 
phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân để xác minh, thu nhập, 
chứng cứ có liên quan đến vụ việc.

Về công tác khác:
- Mặc dù mới được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 

4/2021 nhưng đã kiện toàn được Tổ Tư vấn pháp luật thuộc Ủy 
ban nhân dân tỉnh. Trong đó, có Tổ trưởng là Phó Giám đốc Sở Tư 
Pháp và các Trợ giúp viên, Tư vấn viên pháp luật và Luật sư là tổ 
viên. Tổ đã bố trí phân công lịch trực bài bản và khoa học, căn cứ 
vào lịch làm việc riêng của từng thành viên để sắp xếp lịch trực tại 
trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 
nên các thành viên của tổ là các Tư vấn viên pháp luật, Luật sư hiện 

đang cư trú ở Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Bình Dương gặp khó 
khăn trong việc đi lại để tham gia tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện việc hỗ trợ Ban tiếp công dân tiếp  thường xuyên theo 
quy định của Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ; hướng dẫn, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu 
nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định.

- Tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội 
và UBND tỉnh tiếp công dân tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh khi có 
yêu cầu. Thực hiện tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của công 
dân, cũng như  phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh xem xét, hướng 
dẫn, tiếp nhận, chuyển đơn của công dân theo quy định.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh và UBND các huyện thị, thành phố 
hoàn thành công tác giải quyết các chính sách liên quan đến việc 
thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về kết quả giải quyết 
các vụ việc kéo dài tại thành phố và các huyện, thị trong tỉnh.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:
- Tham mưu các cấp, các ngành tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải 

quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tiếp công dân 
theo quy định.

- Tiếp tục tham mưu xem xét, giải quyết và xử lý kịp thời tình 
huống khiếu nại, tố cáo mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác tiếp 
công dân định kỳ. Đồng thời, tham gia tiếp công dân cùng lãnh đạo 
tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh và các huyện theo quy định.

- Tham mưu tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại trong công 
tác tiếp công dân định kỳ thường xuyên theo quy định Luật Tiếp 
công dân gắn liền với “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19”.

- Chủ động dự báo tình hình để có thể tham mưu tiếp những 
trường hợp đột xuất do phát sinh phức tạp theo quy định của pháp 
luật.

- Chỉ đạo các tổ viên của Tổ Tư vấn pháp luật đi sâu nghiên cứu, 
cập nhật thường xuyên kiến thức và các quy định pháp luật để 
kịp thời hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho công dân cũng như có hướng 
tham mưu đúng, trúng  nội dung công việc cho lãnh đạo tỉnh.

- Tiếp tục, cập nhật, xác minh các vụ việc khiếu kiện kéo dài còn 
tồn động để có hướng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết dứt 
điểm, kịp thời.

- Tiếp tục thực hiện công tác tham mưu trong việc hỗ trợ Ban tiếp 
công dân tỉnh thường xuyên theo quy định của Luật Tiếp công dân 
và Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ; hướng 
dẫn, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị 
của công dân theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 
các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các vụ việc khiếu 
nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước. Trong công tác tư vấn, tham mưu triển khai thực hiện các 
vụ việc trên địa bàn tỉnh. n   VÂN ANH

 

Thành viên Tổ tư vấn pháp luật hỗ trợ cho công dân tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh Bình Phước

Quy định về Quỹ bình ổn giá 
xăng dầu chặt chẽ hơn

Nghị định số 95/2021/NQ-CP ngày 
01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 
về kinh doanh xăng dầu (Nghị định số 
95) đã bổ sung quy định về Quỹ bình 
ổn giá (BOG) theo hướng quy định 
rõ hơn. Đồng thời, quy định về cách 
tính lãi suất tiền gửi khi Quỹ dương 
và lãi suất vay khi Quỹ âm nhằm bảo 
đảm hài hòa lợi ích của người dân và 
doanh nghiệp.

Nghị định nêu rõ: cho phép các 
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 
trong nước nếu có hoạt động sản 
xuất có thể chuyển nhượng cổ phần 
cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng 
phải được Thủ tướng Chính phủ cho 
phép nhằm quy định chính thức về 
việc mua cổ phần của nhà đầu tư 
nước ngoài trên sàn chứng khoán, 
giúp thu hút vốn đầu tư cho lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh xăng dầu, cải 
thiện công tác quản trị doanh nghiệp, 
giúp minh bạch hơn các báo cáo tài 
chính, nâng cao hiệu quả và khả năng 
cạnh tranh của ngành xăng dầu.

Gỡ vướng thủ tục hoàn thuế 
giá trị gia tăng cho doanh 
nghiệp xuất khẩu sắn

Hiệp hội Sắn Việt Nam kiến nghị 
xem xét hoàn thuế giá trị gia tăng 
cho các doanh nghiệp ngành sắn và 
đề nghị Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính 
nghiên cứu hướng dẫn về thủ tục 
hoàn thuế giá trị gia tăng như khoản 3 
Điều 10 và khoản 2 Điều 24 của Nghị 
định số 14/2018/NĐ-CP quy định cho 
phù hợp với tình hình hiện nay.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Lê Minh Khái giao Bộ Tài 
chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công 
Thương và các cơ quan liên quan 
nghiên cứu, xem xét kỹ kiến nghị, 
vướng mắc của Hiệp hội Sắn nêu 
trên, tổ chức đối thoại, trao đổi, làm 
việc với Hiệp hội Sắn để thông tin, giải 
thích đầy đủ, thỏa đáng các kiến nghị 
theo đúng quy định pháp luật, tạo sự 
đồng thuận cho doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ đã ban hành 
văn bản 689/VPCP-KTTH truyền đạt 
ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 
Lê Minh Khái về việc tháo gỡ vướng 
mắc thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng 
cho doanh nghiệp xuất khẩu sắn.



6 CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Nghị định 111/2021/NĐ-CP ban hành ngày 09/12/2021 
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-
CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa. 
Quy định có hiệu lực từ ngày 15/02/2022.

Nghị định 111/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 
xuất xứ hàng hóa. Cụ thể, tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất 
khẩu, nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa của 
mình bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy 
định pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, 
hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hoặc các cam kết quốc 
tế mà Việt Nam tham gia.

Xuất xứ hàng hóa ghi trên nhãn thể hiện bằng một 
trong các cụm từ sau “sản xuất tại”; “chế tạo tại”; “nước 
sản xuất”; “xuất xứ”; “sản xuất bởi”; “sản phẩm của” kèm 
tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc 
ghi theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ 
theo quy định nêu trên thì ghi nơi thực hiện công đoạn 
cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Thể hiện bằng một 
trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công 
đoạn hoàn thiện hàng hóa như sau: “lắp ráp tại”; “đóng 
chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn tất tại”; “đóng gói tại”; “dán 
nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện 
công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa.

Tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa 
hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện 
hàng hóa không được viết tắt.

QUY ĐỊNH MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO 
NGƯỜI CÓ CÔNG

Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng, trong đó quy định miễn tiền sử dụng 
đất cho người có công. Nghị định có hiệu lực từ ngày 
15/02/2022

Cụ thể, miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất 
ở khi Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất 
ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở 
thuộc sở hữu của Nhà nước đối với các đối tượng: Người 
hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; Anh hùng 

Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong 
thời kỳ kháng chiến; Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được 
công nhận trước ngày 31/12/1993, người hưởng chính 
sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng 
chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ 
thể từ 81% trở lên; thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp 
tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

Miễn tiền sử dụng đất khi mua nhà ở (loại nhà nhiều 
tầng nhiều hộ ở) đang thuê thuộc sở hữu của Nhà nước 
theo Nghị định số 61/CP ngày 5/7/1994 của Chính phủ 
đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 
đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nghị định 131/2021/NĐ-CP cũng quy định giảm tiền 
sử dụng đất cho người có công.

CHỈ ĐƯỢC TRỞ LẠI VỊ TRÍ CÔNG TÁC SAU KHI 
CÓ KẾT LUẬN KHÔNG THAM NHŨNG

Theo Nghị định 134/2021/NĐ-CP ban hành ngày 
30/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 
nhũng, người bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị 
trí công tác khác được trở lại vị trí công tác ban đầu sau 
khi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kết luận người đó 
không có hành vi tham nhũng.

Cũng theo Nghị định 134/2021/NĐ-CP, vụ việc tham 
nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có 
hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ 
trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình 
(quy định cũ là từ trên 5 năm đến 20 năm, tù chung thân 
hoặc tử hình).

Nghị định 134/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
15/2/2022.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CẤP, ĐỔI THẺ NHÀ BÁO

Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết và 
hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi 
thẻ nhà báo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022, 
thay thế Thông tư số 49/2016/TT-BTTTT.

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất của Thông 

tư số 31/2021/TT-BTTTT là quy định về việc người đề 
nghị cấp thẻ nhà báo kê khai Số định danh cá nhân 
(Mẫu số 01), thay vì phải kê khai một số thông tin (quê 
quán; nơi ở hiện nay; số giấy chứng minh nhân dân/thẻ 
căn cước công dân). Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tạm 
thời vẫn phải kê khai thông tin về ngày sinh, dân tộc 
(để phục vụ việc in thẻ và xác định điều kiện của người 
được cấp thẻ là người dân tộc) do cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư chưa hoàn thành, chưa được chia sẻ.

QUY ĐỊNH MỚI VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP 
TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Có hiệu lực từ ngày 5/2/2022, Thông tư 17/2021/TT-
BXD của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về hoạt 
động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng thay thế 
Thông tư 04/2014/TT-BXD.

Thông tư nêu rõ 3 nội dung giám định tư pháp xây 
dựng, bao gồm:

1- Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của 
pháp luật quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây 
dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

2- Giám định tư pháp về chất lượng xây dựng, bao gồm: 
Giám định chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây 
dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, 
thiết bị công trình, bộ phận công trình, công trình xây 
dựng; giám định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng, 
nguyên nhân hư hỏng công trình xây dựng.

3- Giám định tư pháp về chi phí xây dựng công trình, 
bao gồm: giám định về tổng mức đầu tư, dự toán xây 
dựng công trình, giá gói thầu xây dựng; thanh toán và 
quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán 
vốn đầu tư xây dựng và các vấn đề khác có liên quan; 
giám định tư pháp về giá trị nhà ở và bất động sản.

CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 2/2022
Quy định mới về xuất xứ hàng hóa; quy định miễn tiền sử dụng đất cho người có công; chỉ được trở lại vị trí công tác sau khi 
có kết luận không tham nhũng; khám sức khỏe cho sinh viên ít nhất 1 lần/năm học... là những chính sách mới có hiệu lực 
từ tháng 2/2022.

MINH HOÀNG
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4 HÌNH THỨC XỬ LÝ THỰC PHẨM KHÔNG 
BẢO ĐẢM AN TOÀN SAU THU HỒI

Thông tư 17/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quy định về truy xuất nguồn gốc, 
thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ có hiệu lực từ ngày 2/2/2022..

Thông tư quy định rõ 4 hình thức xử lý đối với thực 
phẩm không bảo đảm an toàn sau thu hồi, bao gồm:

1- Khắc phục lỗi của sản phẩm, lỗi ghi nhãn: Khắc 
phục lỗi của sản phẩm áp dụng đối với trường hợp thực 
phẩm có thể xử lý bằng các biện pháp kỹ thuật để bảo 
đảm thực phẩm an toàn; khắc phục lỗi ghi nhãn áp dụng 
đối với trường hợp thực phẩm ghi nhãn chưa đúng theo 
quy định.

2- Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng đối với trường 
hợp thực phẩm không bảo đảm an toàn, gây ảnh hưởng 
xấu tới sức khỏe người tiêu dùng, không được sử dụng 
làm thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào mục đích khác 
sau khi xử lý phù hợp.

3- Tái xuất: Áp dụng đối với các trường hợp thực phẩm 
nhập khẩu không bảo đảm an toàn và thuộc diện tái xuất 
theo quy định pháp luật.

4- Tiêu hủy: Áp dụng đối với trường hợp thực phẩm có 
mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công 
bố, quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm 
gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể 
chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất.

PHÍ THẨM ĐỊNH KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 
THUỘC LĨNH VỰC THỦY SẢN  5,7 TRIỆU 
ĐỒNG/LẦN

Thông tư số 112/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng thủy sản có hiệu lực từ 
ngày 1/2/2022. Theo đó, phí thẩm định kinh doanh có 
điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản là 5,7 triệu đồng/lần.

ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN GIÁO DỤC THƯỜNG 
XUYÊN ĐẢM BẢO TOÀN DIỆN, CHÍNH XÁC

Thông tư 43/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá 
học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên 
cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

Thông tư nêu rõ yêu cầu đánh giá là bảo đảm tính 
chính xác, toàn diện, công bằng, trung thực và khách 
quan. Đánh giá vì sự tiến bộ của học viên; coi trọng việc 
động viên, khuyến khích sự cố gắng trong rèn luyện và 
học tập của học viên; không so sánh học viên với nhau.

Hình thức đánh giá gồm có đánh giá bằng nhận xét và 
đánh giá bằng điểm số.

Đánh giá bằng nhận xét: Giáo viên dùng hình thức nói 
hoặc viết để nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện 
và học tập của học viên; nhận xét sự tiến bộ, ưu điểm 
nổi bật, hạn chế chủ yếu của học viên trong quá trình rèn 
luyện và học tập; đánh giá kết quả rèn luyện và học tập 
của học viên.

Đánh giá bằng điểm số: Được sử dụng trong đánh giá 
thường xuyên, đánh giá định kì thông qua các hình thức 
kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ rèn luyện và 
học tập của học viên phù hợp với đặc thù của môn học. 
Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm 
số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì 
phải quy đổi về thang điểm 10.

Điểm trung bình môn học kỳ (ĐTBmhk) được sử dụng 
để đánh giá kết quả học tập của học viên trong từng học 
kì, điểm trung bình môn cả năm (ĐTBmcn) được sử dụng 
để đánh giá kết quả học tập của học viên trong cả năm 
học. Kết quả học tập của học viên trong từng học kì và cả 
năm học được đánh giá theo 01 trong 04 mức: Tốt, Khá, 
Đạt, Chưa đạt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 
14/02/2022 và thực hiện theo lộ trình sau:

- Từ năm học 2021 - 2022 đối với lớp 6
- Từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 7 và lớp 10
- Từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 8 và lớp 11
- Từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 9 và lớp 12.

DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ 
CHUYỂN ĐỔI TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

Theo Thông tư 41/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển 
đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
thuộc và trực thuộc Bộ và thuộc phạm vi quản lý theo 
ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương có 
hiệu lực từ 14/2/2022, các vị trí công tác về tham mưu, tổ 
chức ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh 
trung học phổ thông, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, 
đại học, thạc sỹ, tiến sỹ… thực hiện định kỳ chuyển đổi từ 
03 năm đến 05 năm.

KHÁM SỨC KHỎE CHO SINH VIÊN ÍT NHẤT     
1 LẦN/NĂM HỌC

Thông tư 33/2021/TT-BYT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục 
đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 
15/2/2022.

Trong đó, Thông tư quy định tổ chức khám sức khỏe 
cho người học khi mới nhập học và định kỳ ít nhất một 
năm một lần trong mỗi năm học. Thực hiện theo dõi, 
kiểm tra sức khỏe người học, phát hiện các yếu tố nguy 
cơ sức khỏe, bệnh tật để dự phòng, điều trị hoặc chuyển 
tuyến điều trị theo quy định của pháp luật.

Triển khai các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch 
bệnh trong cơ sở giáo dục. Tư vấn cho người học về các 
vấn đề liên quan đến bệnh tật, yếu tố nguy cơ sức khỏe, 
nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý, phát triển thể 
chất, tinh thần và hoạt động thể lực. Hướng dẫn các biện 
pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống 
tai nạn, thương tích trong quá trình học tập, thực hành.



8 KINH TẾ & PHÁP LUẬT

Một năm nhìn lại dấu ấn doanh nghiệp 
có trách nhiệm trong đại dịch COVID-19
Trong bối cảnh Covid-19 rất khó khăn nhưng những doanh nghiệp đã mang đến những đóng góp 
một phần vào việc cùng tổ chức xã hội và Nhà nước thể hiện trách nhiệm của cộng đồng, sự đoàn 
kết phát triển của mỗi cá nhân, doanh nghiệp gắn chặt với sự an toàn của cả cộng đồng.

Đây là lúc mà chúng ta cần nhìn nhận doanh 
nghiệp không thể đứng ngoài cuộc trong 
việc phối hợp với các bên liên quan để cùng 

thực hiện các trách nhiệm cộng đồng - từ thiện lúc 
này không nên chỉ là CSR - trách nhiệm xã hội với do-
anh nghiệp để doanh nghiệp nhìn nhận như một việc 
phụ thêm đóng góp cộng đồng, mà cần nhìn nhận lại 
đó là chiến lược để phát triển, đáp ứng các nhu cầu 
của khách hàng trong thời đại mới. Một nền kinh tế 
chuyển đổi đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ bán sản 
phẩm, dịch vụ mà còn là giá trị và trách nhiệm. Đừng 
coi từ thiện phát triển là cuộc chơi của doanh nghiệp 
lớn, đợi lớn mới thực hiện, mà hãy thực hiện từ thiện 
phát triển để lớn.

Để động viên đồng bào dân tộc Chăm trong phòng, 
chống dịch Covid-19, sáng ngày 07 tháng 4 năm 2020, 
thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Thường trực Chính 
Phủ Trương Hòa Bình, đại diện Báo Công an nhân dân 
tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 chuyển phần quà là 
1.000 khẩu trang kháng khuẩn đến với cộng đồng dân 
tộc Chăm Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Tạ Tùng - Đại diện nhãn Hàng Thời Trang Đẹp 
& Shock chia sẻ: “Ở Đẹp & Shock chúng tôi luôn đề 
cao việc đóng góp một phần vào việc cùng tổ chức xã 
hội và nhà nước thể hiện trách nhiệm của cộng đồng. 
Chúng tôi đã xây dựng những chính sách để theo đuổi 
mục tiêu phát triển bền vững của mình. Tuy nhiên, tùy 
theo bối cảnh kinh tế khác nhau để hỗ trợ cộng đồng 
một cách phù hợp nhất. Chúng tôi mong muốn tiếp 
tục phối hợp với các tổ chức xã hội để có thể mang lại 
sự hỗ trợ tốt nhất cho cộng đồng.” n

TẠ TÙNG

Đại diện Báo Công an nhân dân trao quà cho đồng bào dân tộc Chăm tại Uỷ ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Mai Hồng Phong, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 
8 trao thư cảm ơn cho ông Tạ Tùng và ghi nhận sự đóng góp đại diện cho Công ty Thời 
trang Đẹp & Shock.

Món quà của Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao cho 
đồng bào Chăm Quận 8 trong đợt cao điểm cách ly toàn xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải 
quan về tăng cường kiểm tra sau 
thông quan nhằm chống gian lận 

xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp trong 
năm 2021, Cục đã tăng cường thu thập, 
phân tích thông tin, xây dựng kế hoạch 
kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất 
khẩu vào các thị trường Mỹ, EU và Ấn Độ... 
Tính từ đầu năm đến nay, thông qua công 
tác kiểm tra, Cục Kiểm tra sau thông quan 
đã xử lý khá nhiều doanh nghiệp vi phạm 
về xuất xứ hàng hóa.

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan 
sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng 
tiếp tục kiểm tra các doanh nghiệp có 
dấu hiệu gian lận xuất xứ và chuyển tải 
bất hợp pháp. Trong đó, tập trung thanh 
tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hàng 
hóa xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, 

EU, Ấn Độ có sử dụng nguồn nguyên liệu 
nhập khẩu.

Việc xử lý vi phạm liên quan đến gian 
lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp 
thực tiễn vẫn gặp nhiều khó khăn, bởi 
các quy định pháp luật hiện hành chưa 
rõ ràng, chưa cụ thể thế nào là hàng 
hóa có xuất xứ Việt Nam. Nghị định 
128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hải 
quan đã có hiệu lực thi hành từ cuối 
năm 2020, quy định xử lý hành vi giả 
mạo xuất xứ với chế tài rất nặng, nhưng 
thực tế lại chưa thể xử lý được. Lý do 
là vẫn chưa có quy định cụ thể, thống 
nhất cách hiểu thế nào là “giả mạo xuất 
xứ” nên khi xử lý đã dẫn đến tranh chấp, 
khiếu kiện từ phía người vi phạm. n
 PV

Gỡ vướng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp
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CÂU LẠC BỘ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH :

Kỷ niệm 1 năm thành lập và sứ mệnh 
“kết nối - phát triển - chia sẻ - lan tỏa” 

NGUYỄN THỊ NGA 
PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI VNABC, 
CHỦ TỊCH CLB VHDN TP.HCM

Câu lạc bộ Văn hoá doanh nghiệp TP. Hồ 
Chí Minh được thành lập ngày 30/10/2020. 
Là một đơn vị trực thuộc Hiệp hội Phát 
triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 
(VNABC). Địa chỉ thường trực của CLB 
tại Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, 
phường Bến Nghé, quận 1,  TP.HCM.

Câu lạc bộ Văn hoá doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (CLB 
VHDN TPHCM) là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận, 
được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các doanh 

nhân, chuyên gia, các cán bộ quản lý tại doanh nghiệp và 
trong các tổ chức giáo dục, văn hóa, du lịch… có cùng mong 
muốn hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển bền vững thông qua 
hoạt động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh do-
anh. 

Ngay từ những ngày đầu thành lập, với “sứ mệnh” của 
mình, CLB đã được Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh 
nghiệp (Hiệp hội VNABC) giao phó nhiều kế hoạch, nhiều 
chiến lược quan trọng trong việc hỗ trợ và nâng tầm quan 
trọng về văn hóa kinh doanh – văn hóa doanh nghiệp đối với 
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam; “kim chỉ 
nam” cho mọi hoạt động của CLB VHDN TP.HCM là đồng 
hành với Hiệp hội VNABC từng bước đưa cuộc vận động xây 
dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (do Thủ tướng Chính 
phủ phát động) ngày càng đi vào đời sống trong cộng đồng 
doanh nghiệp Việt một cách sâu rộng và mạnh mẽ hơn.

CLB VHDN TP.HCM chính là “cánh tay nối dài” của Hiệp 
hội VNABC; nhằm tạo một diễn đàn, một sân chơi gắn kết 
các doanh nhân, doanh nghiệp; giới thiệu các hoạt động, 
các chương trình của Ban tổ chức triển khai cuộc vận động 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (BTC 248) với tôn 
chỉ, định hướng của Hiệp hội VNABC đến cộng đồng doanh 
nhân, doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phía Nam.

Sau 01 năm thành lập CLB - ngay vào thời điểm, giai đoạn 
khó khăn nhất bởi sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy 
nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban Chấp hành CLB, các thành 
viên tâm huyết (gồm 9 thành viên trong Ban Chấp hành và 
hơn 100 hội viên). Trong thời gian qua, CLB đã tổ chức được 
8 chuyên đề, với dự tham dự của hơn 1.100 đại biểu đến từ 
các Hiệp hội, Hội, CLB, doanh nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh 
thành. Đặc biệt, ngay trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát 
lần thứ 4 vừa qua, CLB đã kịp thời tổ chức được 6 chuyên đề 
trong chuỗi Hội thảo Cafe Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) qua 
hình thức trực tuyến) để chia sẻ, động viên tinh thần, chia sẻ 
kinh nghiệm về phòng chống dịch bệnh để chăm sóc, bảo 
vệ sức khỏe của doanh nhân. Đồng thời, chia sẻ những khó 
khăn, vướng mắc khi doanh nghiệp đang phải đối mặt với 
những thách thức về khủng hoảng kinh tế, nhân lực, sản xuất, 
thương mại…trong thời điểm dịch bệnh Covid-19.

Tuy hoàn cảnh ra đời có những thuận lợi và khó khăn nhất 
định đó là trong bối cảnh dịch Covid – 19 kéo dài suốt hơn 
1 năm qua, nhưng với quyết tâm của Ông Hồ Anh Tuấn - 
Chủ tịch Hiệp hội VNABC, Trưởng ban (BTC 248) , Ban Chấp 
hành Hiệp hội VNABC cùng Ban cố vấn, với sự nỗ lực của  
09 thành viên Ban chấp hành CLB đã thực hiện tốt vai trò về 
tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng hoạt động của CLB. 

Đặc biệt hoạt động của CLB với các chuyên đề Cafe 
VHDN hướng đến chia sẻ, lan tỏa các hoạt động của Hiệp 
hội như: Cuộc vận động xây dựng văn hoá doanh nghiệp do 
Thủ tướng Chính phủ phát động. Đến cuối năm 2019 Hiệp 
hội đã triển khai được 63/63 tỉnh, thành và một số nước 
Châu Âu. Năm 2020, CLB VHDN ra đời tiếp tục lan tỏa cho 
các doanh nghiệp phía Nam để  hưởng ứng cuộc vận động 
xây dựng VHDN Việt Nam. Gần đây, khi Bộ tiêu chí về Xây 
dựng văn hoá kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc gia mà Chủ 
tịch Hiệp hội ban hành năm 2021, CLB tiếp tục chia sẻ Bộ 
tiêu chí đến các doanh nghiệp hướng đến xây dựng văn hóa 
kinh doanh theo chuẩn quốc gia.

Ngày 10/11/2021 nhân kỷ niệm 05 năm ngày Thủ tướng 
Chính phủ ký quyết định, Hiệp hội đã chọn ngày 10/11 
hàng năm là ngày VHDN và là năm đầu tiên Diễn đàn của 

Hiệp hội xét thưởng các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 
kinh doanh Việt Nam theo Bộ tiêu chí xét tặng giải thưởng 
quốc gia về Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh 
Việt Nam năm 2021.

Nhìn lại 01 năm hoạt động CLB VHDN TP.HCM, bối cảnh 
ra đời chưa phải thuận lợi nhưng với sự quyết tâm cao của 
các thành viên Ban chấp hành CLB, cùng sự hỗ trợ của Ban 
cố vấn; sự đồng hành các anh chị diễn giả, các nhà tài trợ; 
các đơn vị phối hợp tất cả đã tạo thành sức mạnh và năng 
lượng mới tích cực hơn để CLB VHDN TP.HCM ghi nhận 
được kết quả một chặng đường 1 năm qua.

Nhân kỷ niệm 1 năm thành lập, bà Nguyễn Thị Nga – Phó 
Chủ tịch Hiệp hội VNABC, Chủ tịch CLB VHDN TP.HCM gửi 
lời tri ân: “Quý  lãnh đạo Hiệp hội, Ban cố vấn CLB, các diễn 
giả, các đơn vị tài trợ, đơn vị phối hợp, tất cả các hội viên 
cùng các doanh nghiệp, BCH CLB, anh, chị truyền thông, sự 
kiện đã đồng hành suốt năm qua và CLB xin mời gọi tiếp tục 
đồng hành và ngày càng có nhiều tổ chức, doanh nghiệp 
tham gia hội viên CLB hơn nữa để ta cùng thực hiện mục 
tiêu lâu dài là “kết nối- phát triển - chia sẻ- lan tỏa” cho những 
chặng đường mới vào những năm tiếp theo”; Chúng ta - các 
doanh nghiệp như đã vượt qua được cơn bão lớn, để bắt 
đầu chuyển qua kinh doanh giai đoạn tiếp trong điều kiện 
vừa chống dịch vừa kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, 
bởi cuộc chiến chóng dịch sẻ còn dài, mọi thứ chúng ta đã 
chuẩn bị chọn hướng đi phù hợp nhất trong điều kiện “bình 
thường mới” hiện nay.

Một số hoạt động chính của CLB VHDN TP.HCM
Tạo điều kiện gắn kết các doanh nghiệp trong hoạt động 

quản lý và phát triển kinh doanh.
Phối hợp vận động cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt 

động sản xuất kinh doanh, tích cực hưởng ứng, triển khai 
Cuộc vận động của Thủ tướng Chính phủ và các hoạt động 
nhân kỷ niệm Ngày văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 10/11 
hàng năm.

Hỗ trợ đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng 
VHDN và xây dựng chiến lược phát triển Văn hóa kinh doanh 
trong doanh nghiệp theo tiêu chuẩn Bộ tiêu chí xét tặng 
Danh hiệu doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh 
quốc gia do VNABC ban hành quyết định.

Đề xuất với VNABC khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các 
tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thành tích xuất sắc 
trong việc triển khai “Cuộc vận động của Thử tướng Chính 
phủ về xây dựng VHDN VN do Thủ tướng Chính phủ phát 
động” nhân kỷ niệm ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 
10/11 hàng năm.  n

Chuyên đề do CLB tổ chức qua hình thức Zoom trực tuyến.

Ông Hồ Anh Tuấn - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ 
tịch Hiệp hội VNABC trao quyết định thành lập CLB cho bà Nguyễn Thị Nga 

Bà Nguyễn Thị Nga – Phó Chủ tịch Hiệp hội VNABC, Chủ tịch CLB VHDN 
TP.HCM

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và ông  Hồ Anh Tuấn - Chủ tịch VNABC tại Lễ phát 
động Cuộc vận động xây dựng văn hóa DNVN năm 2016
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NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG :

Mong muốn Long An vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, 
chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của 
lãnh đạo thời gian qua

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì buổi họp 
mặt chúc Tết Nguyên Đán 2022 tại tỉnh Long An

Trong những ngày Tết Nguyên Đán năm 2022, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long 
An đã vinh dự đón tiếp nguyên Chủ tịch nước 
Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo quê ở Long 
An đến chúc Tết.

Đoàn công tác do nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên 
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Ủy viên 
Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực 

Chính phủ Trương Hòa Bình; ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn 
Chính dẫn đầu cùng các đồng chí là đồng hương Long An 
công tác tại cơ quan Trung ương và ngoài tỉnh về thăm, 
chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An 
nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đón tiếp đoàn về địa phương có: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn 
Thanh Hải; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Văn Út cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng 
chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, trưởng các sở, ban, 
ngành, đoàn thể thuộc tỉnh Long An.

Trong không khí đầm ấm của buổi họp mặt, nguyên Chủ 
tịch nước đề nghị, trong năm mới, tỉnh cần tận dụng đà 
phát triển của năm 2021, thúc đẩy nhanh, hiệu quả, toàn 
diện các chương trình phát triển KT-XH; tiếp tục đổi mới, 
hành động với tinh thần quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, 
thách thức để thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần 
cùng với cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 
XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được, 
cho biết: “…Những kết quả nổi bật đạt được của tỉnh thời 
gian qua luôn có sự quan tâm, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình 
của nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và nguyên 
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, 
cùng các đồng chí đồng hương  Long An hiện đang công 
tác trên cả nước…”. n 

 TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Văn Được tặng quà, cảm ơn 
những đóng góp nghĩa tình của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang 
dành cho quê hương Long An



SỐ: 03 (03) - NGÀY 15-02-2022 11

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHONG SẮC
MINH CHÁNH

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc (1902-1931) là một 
chí sĩ cách mạng Việt Nam. Thuộc lớp những 
chiến sĩ cộng sản từ thời dựng Đảng, là một 
trong những thành viên đầu tiên của Chi bộ 
Cộng sản Bắc Kỳ và Ủy viên Ban chấp hành 
Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí 
thư Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Nguyễn Phong 
Sắc có cống hiến to lớn đối với sự ra đời và phát 
triển trong thời kỳ đầu hết sức khó khăn, gian 
khổ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tên khai sinh của đồng chí là Nguyễn Đình Sắc, sinh 
ngày 1/2/1902 ở làng Bạch Mai, Hà Nội. Cha ông là 
ông Nguyễn Đình Phúc, một người đã tham gia 

phong trào Đông Kinh nghĩa thục và là một trong những 
người trực tiếp thực hiện vụ đầu độc nổi tiếng: Dùng cà 
độc dược đầu độc binh lính Pháp trong thành Hà Nội ngày 
27/6/1908. Sau đó, ông Nguyễn Đình Phúc bị phát hiện, bị 
bắt và đi đày Côn Đảo 5 năm.

Thuở còn nhỏ, đồng chí Nguyễn Phong Sắc học Trường 
Bưởi và tốt nghiệp thủ khoa kỳ thi thành chung năm 1924. 
Tuy vậy, đồng chí từ chối du học Pháp theo quyết định 
của chính quyền thuộc địa Pháp. Đồng chí Nguyễn Đình 
Sắc làm việc ở Sở Tài chính cùng với nhóm bạn thân từ 
khi còn học ở trường Bưởi, là Trần Quang Huyến ở phố 
Công sứ Mi-ri-ben, Hồ Trọng Hiếu (tức nhà thơ Tú Mỡ) ở 
làng Láng, Trịnh Bá Bích ở phố Bạch Mai. Chính từ những 
người bạn này, Nguyễn Đình Sắc đã được biết về Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên - tổ chức tiền thân của Đảng 
do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Tìm hiểu về Hội và 
được đọc các sách báo cách mạng như Le Paria, Đường 
Kách Mệnh.., đồng chí Nguyễn Đình Sắc càng nhận thức 
rõ lý tưởng tốt đẹp của con đường cách mạng vô sản mà 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vạch ra cho cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc.

Tại đây, đồng chí có điều kiện nhìn nhận rõ hơn sự bóc 
lột tàn bạo của chính quyền thực dân phong kiến đối với 
nhân dân ta, ý chí làm cách mạng càng nung nấu rõ hơn 
trong tâm trí Nguyễn Phong Sắc. Cuối năm 1926, Nguyễn 
Phong Sắc gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 
do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Đây là bước chuyển 
quan trọng trong cuộc đời của đồng chí. Năm 1927, Nguyễn 
Phong Sắc đã từ bỏ việc làm của một viên chức cao cấp 
trong chính quyền thực dân, với mức lương cao, có thể 
đảm bảo cuộc sống sung túc cho cá nhân và gia đình để 
lựa chọn con đường đầy chông gai, thử thách nhưng hết 
sức cao đẹp, vẻ vang – con đường cách mạng.

Nhận thức đòi hỏi khách quan và xu thế phát triển của 
cách mạng, tháng 3/1929, những thanh niên tiên tiến 
trong Ban lãnh đạo của Kỳ bộ Bắc Kỳ và Tỉnh bộ Thanh 
niên Hà Nội đã bí mật họp ở số nhà 5D Hàm Long, thành 
lập Chi bộ cộng sản đầu tiên trong cả nước, gồm 8 người. 
Trong đó có đồng chí Nguyễn Phong Sắc.

Việc thành lập Chi bộ cộng sản 5D Hàm Long – Chi bộ 
cộng sản đầu tiên trong cả nước đã cho thấy tư duy sắc 
sảo và sự nhạy bén chính trị của Nguyễn Phong Sắc và các 
đồng chí trong chi bộ. Tham gia thành lập chi bộ cộng sản 
đầu tiên ở trong nước, đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã trở 
thành một trong những người cộng sản đầu tiên ở Hà Nội. 
Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời 
hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Phong Sắc - từ 
trí thức yêu nước trở thành một người chiến sĩ cộng sản 
ưu tú tiên phong, một cán bộ cốt cán, kiên trung trong 
phong trào cách mạng.

Từ hoạt động trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh 
niên, với sự nhạy cảm và tư duy chính trị, đồng chí Nguyễn 
Phong Sắc đã sớm nhận thấy yêu cầu đặt ra phải có một tổ 
chức Đảng Cộng sản. Đồng chí là một trong những thành 
viên sáng lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại số nhà 5D 

Người cộng sản kiên trung của Đảng 
và cách mạng Việt Nam

Hàm Long, Hà Nội (tháng 3/1929); tham gia sáng lập Đông 
Dương Cộng sản Đảng - tổ chức tiền thân của Đảng cộng 
sản Việt Nam (tháng 6/1929), trở thành Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương lâm thời, được phân công vào Trung Kỳ 
để xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng. Với tài năng tổ 
chức và phong cách làm việc sâu sát, Kỳ bộ Đông Dương 
Cộng sản Đảng Trung Kỳ đã được thành lập do đồng chí 
làm Bí thư và chỉ đạo, trực tiếp xây dựng các cơ sở của 
Đông Dương Cộng sản Đảng ở nhiều tỉnh miền Trung như 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế,...

Mùa xuân năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành 
lập, đồng chí được cử vào Ban Chấp hành Trung ương lâm 
thời của Đảng, trực tiếp chỉ đạo hệ thống tổ chức Đảng 
và phong trào cách mạng ở Trung Kỳ. Đồng chí đã chủ trì 
thành lập Phân cục Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
ở Trung Kỳ, do đồng chí làm Bí thư Ban Chấp hành lâm 
thời; từ đó, đồng chí tích cực tham gia xây dựng và phát 
triển tổ chức đảng.

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc là nhà lãnh đạo tiền bối 
tiêu biểu của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình hoạt 
động và lãnh đạo cách mạng, đồng chí Nguyễn Phong Sắc 
luôn chú trọng gắn công tác xây dựng Đảng, với xây dựng 
các tổ chức quần chúng và phát triển phong trào cách 
mạng. Chính vì vậy, cao trào cách mạng trong những năm 
1930 - 1931 ở Trung Kỳ nói chung, Nghệ An và Hà Tĩnh nói 

riêng đã ngày càng phát triển, đưa tới việc thành lập chính 
quyền Xô viết trong nhiều tổng, huyện của Nghệ An và 
Hà Tĩnh. Đây là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng 
nước ta, thể hiện rõ vai trò, bản lĩnh, uy tín, sức chiến đấu 
và khả năng to lớn của Đảng nói chung, của các đồng chí 
lãnh đạo tiêu biểu của Đảng nói riêng trong đó có đồng 
chí Nguyễn Phong Sắc.

Lựa chọn con đường đấu tranh giành độc lập dân tộc, 
đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã thể hiện tấm gương đạo 
đức cách mạng mẫu mực luôn hết lòng phấn đấu, hy sinh 
vì mục tiêu, lý tưởng cao cả độc lập dân tộc và tự do, hạnh 
phúc của nhân dân; luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, 
yêu thương đồng chí, đồng bào và được đồng chí, đồng 
bào tin yêu, cảm phục, hết lòng che chở, bảo vệ.

Tháng 3/1931, sau khi dự Hội nghị Trung ương Đảng 
Cộng sản Đông Dương lần II ở Sài Gòn, đồng chí ra Trung 
kỳ, tiếp đó ra Hà Nội, xuống Hải Phòng để phổ biến Nghị 
quyết của Trung ương thì bị mật thám bắt tại khách sạn 
Nam Lai, gần Ga Hàng Cỏ, đưa vào Vinh. Bị tra tấn dã man, 
nhưng đồng chí Nguyễn Phong Sắc vẫn giữ vững tinh thần 
cách mạng kiên cường, bất khuất trước kẻ thù, không để lộ 
thông tin về tổ chức đảng và cơ sở cách mạng. Lo sợ trước 
cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, địch đã xử bắn đồng chí ngày 
26/5/1931 tại đồn Song Lộc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 
Lúc ấy, đồng chí Nguyễn Phong Sắc mới 29 tuổi. n

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Người trực tiếp phụ trách Xứ ủy Trung Kỳ và lãnh đạo phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; Những bài báo của Xứ ủy Trung Kỳ cổ vũ tinh thần đấu tranh cách 
mạng trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh; Đội tự vệ đỏ ở Hòa Quân - Đông Sớ - Nghệ An trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931. Ảnh tư liệu
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Ở MIỀN TÂY NAM BỘ

Tết cổ t ruyền Phong tục ngày Tết miền Tây mang đậm nét 
văn hóa của cộng đồng dân cư miền Châu thổ 
với sự giao thoa tập quán của các dân tộc anh 
em Kinh, Hoa, Khmer. Tết miền Tây không chỉ 
độc đáo bởi là những ngày lễ cổ truyền của dân 
tộc mà còn là dịp để bà con quanh năm bươn 
chải trở về quê hương, để các thành viên trong 
gia đình sum họp, dành cho nhau những lời 
chúc yêu thương nhất.

Những ngày cận Tết, không khí tại các 
tỉnh miền Tây dường như sôi động 
hơn những ngày thường, mọi người 

đều trở nên bận rộn hơn, chạy đôn chạy 
đáo để chuẩn bị mọi thứ cho ngày Tết 
tươm tất cũng như phải đầy đủ lễ nghi lưu 
truyền bao đời.

Dân miền Tây Nam bộ xưa bước qua mùng 
10 tháng Chạp là rần rần nôn Tết, tay chân 
quýnh hết trơn hết trọi, cập rập càng ràng vì hơi 
hám Tết ngày càng rộ. Mấy dì, mấy thím ngồi cắt 
kiệu, lột tôm phơi khô còn giả đò làm bộ: “Mèn ơi! Tết tới 
mau dữ bây?”

Biểu tượng loài hoa cho ngày tết
Nếu như miền Bắc có hoa đào đỏ thắm thì miền Nam 

lại có hoa mai lại không thể thiếu trong cái tết của người 
miền Nam.

Trong bộ tranh Tứ Thời thường được các gia đình ưa 
chuộng treo để trang trí nhà cửa, thì hình ảnh Hoa Mai 
được xếp đầu tiên rồi mới đến Lan – Cúc –Trúc. Năm 
cánh hoa mai là hình ảnh của 5 vi thần may mắn, của ngũ 
phúc (phước, lộc, thọ, khang, ninh). Mai cũng như đào 
biểu tượng cho sự trường thọ. Người ta diễn tả đặc trưng 
này bằng những đóa hoa rực rỡ trên một thân cây trụi lá 
và gân guốc; vững chải như sức công phá của thời gian 
chẳng làm gì được nó. 

Ngoài ra phía trước nhà của mọi người 
dân Nam Bộ ngày tết lúc nào cũng có 

vài chậu bông vạn thọ tượng chưng 
cho tuổi thọ, sức khỏe. Bông vạn thọ 
được để lên bàn cúng vào các ngày 
như cúng ông Táo, rước ông bà, ra 
mắt ông bà…

Mâm ngũ quả
Mâm ngũ quả của người miền Nam 

không bao giờ có chuối. Vì loại quả này tên gọi 
có âm giống từ “chúi” thể hiện sự nguy khó. Quả 

cam cũng không được có mặt trong mâm ngũ quả ngày Tết, 
vì câu “quýt làm cam chịu”. Mâm ngũ quả thường gồm các 
loại trái như mãng cầu, dừa, đu đủ, sung vì nó tượng trưng 
cho “Cầu vừa (dừa) đủ sung”. Nếu không tìm được sung thì 
có thể chưng xoài hoặc thơm.  

Ngoài ra trên bàn thờ nhà nào cũng đều có cặp dưa hấu 
đỏ hoặc vàng. Dưa  hấu lựa chưng tết là dưa hấu quả tròn, 
đẹp , hai quả phải cân xứng nhau.

Dọn dẹp trang hoàng nhà cửa đón Tết
Ngày 23, người ta lo tảo mộ, từ mùng 10 tháng Chạp đã 

lo đem lư ra phơi nắng để chùi. Bộ lư của dân Nam Kỳ 
gồm hai cái chân đèn, đỉnh trầm, trông rất to, khác với 
lư của người Bắc nhìn nho nhỏ trên bàn thờ. Bàn thờ ông 
bà cũng được dọn dẹp sạch sẽ, kỹ càng, gọn gàng vào dịp 

Tết. Bàn thờ thì được chưng đồ theo nguyên tắc “đông 
bình, tây quả”, bình bông bên tay phải, chò để dĩa trái cây 
bên tay trái.

Theo quan niệm xa xưa, việc dọn dẹp trang hoàng nhà 
cửa không chỉ giúp sạch sẽ, tươm tất hơn mà còn là để xóa 
đi những điều xấu trong năm cũ. Nhà cửa ngăn nắp, sáng 
ngời còn mang phước lộc vào nhà. 

Đi thăm mộ tổ tiên
Khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 30 tháng Chạp, 

con cháu trong gia đình sẽ đi thăm, quét dọn mồ mả ông 
bà tổ tiên. Họ thường mang theo trái cây, nhang đèn để 
cúng và mời ông bà về nhà mình ăn Tết. Đây 
chính là phong tục ngày Tết miền Tây 
phổ biến, thể hiện lòng thành kính, 
hiếu đạo với ông bà, tổ tiên, những 
người đã mất.

Đưa ông Táo về trời ngày 
23 tháng Chạp

Theo phong tục ngày Tết miền 
Tây, ngày 23 tháng Chạp âm lịch là 
ngày tiễn đưa ông Táo về trời, báo 
cáo những điều gia chủ đã làm được 
trong một năm vừa qua và nhờ ông Táo xin 

DIỆP PHƯƠNG
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mắn, sung túc cho gia chủ trong năm mới.
Ăn kèm với bánh tét, thịt kho hột vịt còn có nồi canh khổ 

qua với ý nghĩa mong muốn mọi điều khó khăn trong năm 
cũ đều qua đi, năm mới sẽ có thêm nhiều điều tốt lành. 
Củ kiệu tôm khô giúp mâm cơm có thêm nhiều màu sắc 
và bớt ngán khi có quá nhiều món dầu mỡ.

Đón giao thừa và làm lễ cúng tổ tiên
Giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng, chuyển giao giữa 

năm cũ và năm mới. Trước giây phút giao thừa, mọi người 
thường chuẩn bị một mâm cơm cúng gia tiên đồ sộ, gồm 
đầy đủ các vật phẩm như gà cúng, xôi, chè, bánh tét, trái 

cho gia chủ thêm nhiều điều may mắn cho năm mới. Từ 
sáng sớm, các chị các mẹ sẽ ra chợ mua những nguyên 
liệu tươi ngon nhất về làm mâm cơm tiễn Táo về trời. 
Trong đó, nhất định phải có chè xôi nước (trôi nước). 
Người dân cho rằng, món chè này có nét đặc trưng dễ 
ăn no, viên lại chè trơn tru, có nhiều nước. Khi ăn món 
này, ông Táo trước khi về trời được no bụng, điều kiện 
về trời cũng xuôi chèo mát máy. Và đây cũng là một loại 
đồ cúng dễ làm.

Lễ cúng ông Táo ở miền Nam thường gồm có gạo, muối, 
nhang, đèn, hoa quả, xôi chè, thèo lèo cứt chuột và một 
bộ vàng mã cò bay ngựa chạy,...

Món ăn phải có theo phong tục ngày Tết 
miền Tây

Đầu tiên có thể kể đến món bánh tét, món bánh 
truyền thống của người miền Tây Nam Bộ. Đây là món 
bánh không thể thiếu trong những ngày lễ tết. Đặc biệt 
là ngày tết cổ truyền của dân tộc. Bà con miền Tây 
thường nấu bánh tét vào tối ngày 29 Tết, cả gia đình 
tụ họp vừa gói, vừa nấu, vừa canh nổi bánh tét suốt cả 
đêm thực sự rất vui.

Thịt kho hột vịt cũng là món đặc trưng của ngày tết 
miền Tây. Vừa để cúng ông bà, vừa để gia đình ăn và vừa 
để đãi khách. Chọn món thịt kho hột vịt ngoài vì có thể để 
lâu, không hư hỏng trong những ngày tết. Đây còn là món 
ăn với ý nghĩa vuông tròn vẹn toàn, mang lại nhiều may 

cây,… để mời ông bà về ăn tết cùng với gia đình. Điều này 
thể hiện giá trị đạo đức quý báu của của người Việt, nhắc 
nhở con cháu biết gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, 
không được quên nguồn gốc, ông bà tổ tiên.

Chúc Tết và lì xì đầu năm
Không chỉ là phong tục ngày tết miền tây truyền thống, 

đây còn là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. 
“Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy”, vào 
những ngày tết, con cháu sẽ quây quần chúc thọ ông bà, 
mừng tuổi mẹ cha, mong sang năm mới luôn dồi dào sức 
khỏe, bình an. Ông bà sẽ cho các cháu nhỏ những bao lì 
xì đỏ rực với ý nghĩa năm mới con cháu sẽ nhận được thật 
nhiều may mắn, học hành tấn tới, làm việc thành công.

Đi lễ chùa đầu năm
Những ngày đầu năm mới, người miền Tây thường sẽ 

đi lễ chùa đầu năm nhằm tỏ lòng thành kính với Đức 
Phật, các vị tổ tiên. Cầu mong cho một năm mới nhiều 
may mắn, được phù hộ đạt được nhiều thành công, sức 
khỏe, bình an. Ngoài ra, đi lễ chùa đầu năm còn giúp 
mọi người gột rửa những điều cũ, để bản thân trở nên 
thanh tịnh hơn.

Mặc dù phong tục ngày Tết miền Tây có đôi chút khác 
so với miền Bắc, nhưng chung quy vẫn giữ được sự chỉn 
chu, tươm tất, độc đáo và dân dã. Tết là dịp để gia đình 
đoàn tụ, sum họp, cùng nhau gặp gỡ thưởng thức bánh 
mứt, chia sẻ những điều đã gặp phải trong năm và gửi 
đến nhau những lời chúc chứa chan tình cảm, hạnh phúc, 
bình an và đủ đầy. n
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ĐấtĐất
NGUYỄN ĐÌNH ĐẶNG LỤC

Hiền như đất. Câu ngạn ngữ ấy, nhiều người 
đã nghe, nhiều người đã biết. Hiền như đất. 
Quả đúng như vậy. Con người gắn bó với 

đất, nương tựa nơi đất suốt cả cuộc đời. 
Đại dương mênh mông kia, nhờ đất mới có tiếng 

sóng vỗ bờ, mới có âm vang của biển cả. Không có 
đất làm sao có được “cây đa, bến nước”. Đất là nơi neo 
đậu tâm hồn của những người con xa xứ luôn đau 
đáu nhớ về quê mẹ. Không có đất, tìm đâu ra nơi lành 
cho chim đậu?

Đất nâng niu, ôm trọn mọi kiếp người. Cho dù đó 
là ai. Từ vị Hoàng đế đến người hành khất. Đất quả 
là bậc thầy dạy con người về lòng bao dung và đối xử 
bình đẳng với mọi kiếp người. 

Chẳng bậc vĩ nhân nào trên thế gian này lại không 
được đất nâng niu bước chân chập chững đầu tiên. 
Ngay cả Đức Phật Thích ca được cho là bậc trí kiến 
siêu việt nhất mà con người trên trái đất này đạt được 
cũng đã từng đặt bước chân đầu đời của mình trên 
mặt đất. 

Đất không bao giờ phản kháng bất cứ ai. Đất lành, 
lành đến độ con người làm gì: đào, bới, vùi dập, nung 
nấu, vấy bẩn trong ngàn năm, triệu năm, đất vẫn lặng 
lẽ chiều theo lòng người. Đất chẳng bao giờ phụ lòng 
mong đợi của con người. Bởi thế, con người gieo gì, 
đất mang lại cho quả ấy. Nếu đất có bạc (màu) với con 
người thì cũng chỉ tại con người vô tình hay hữu ý, chỉ 
biết nhận mà chẳng bao giờ biết trao. 

Khi còn là Thái tử, Đức Phật Thích ca cũng đã từng 
dạy con trai của mình: hãy nhẫn nại như đại địa, hãy 
chịu đựng như đất bao la.

Đất gắn bó với con người, hóa thân vào con người 
để trở thành Tâm địa. Và từ tâm địa ấy, nếu gieo vào 
đó lòng vị tha, con người  sẽ  được sự bình an. Nếu 
gieo vào đó sự bao dung, con người sẽ được hạnh 
phúc. Và như vậy, suy cho cùng, số phận của mỗi con 
người do chính bản thân định đoạt bởi cái Tâm địa 
của mình. Đức Phật cũng đã từng dạy: “Chính tâm ta 
làm cho ta tất cả”.

Ngẫm lại, từ buổi hồng hoang, con người - dù ở xứ 
sở  hay chủng màu da nào - với trí khôn hạn hẹp của 
buổi ban đầu, tất cả đều khiếp sợ trước bóng đêm, 
khiếp sợ trước sức mạnh của tự nhiên. Và từ đó, thế 
giới thần linh ra đời. Thần linh đã trở thành cứu cánh 
cho con người từ cái thuở hỗn mang ấy, trở thành nơi 
bấu víu, nương tựa của con người; buộc con người 
phải đặt cả đời mình vào sự nguyện cầu để được che 

chở, để mong được cứu vớt mọi tội lỗi đã gây ra. Và cứ 
thế, thế giới thần linh không ngừng sinh sôi nẩy nở, 
Cho đến tận ngày nay, con người vẫn bị ràng buộc bởi 
bao tín điều của hơn 10.000 tôn giáo và tín ngưỡng 
dân gian khác nhau. Trong đó, kiếp luân hồi như một 
định mệnh khi cho rằng con người có linh hồn bất 
sinh bất diệt đã làm cho bao người lo lắng, bất an. 
Nhưng thử mạo muội hỏi rằng: có đấng chí tôn nào 
đã sống trong “kiếp sau” để rồi quay về truyền dạy 
con người về “kiếp”? Nhớ lại Thượng hoàng Trần Anh 
Tông – được coi là một trong những minh quân của 
triều đại nhà Trần, là vị vua sống hòa mục với triều 
thần, hết lòng chăm lo triều chính. Lúc bị ốm nặng, 
khó qua khỏi, hoàng hậu Bảo Từ cho tìm thầy chùa 
vào để gặp và tâu bày việc sống chết, Thượng hoàng 
gạt đi và hỏi: Thầy chùa chưa chết, sao biết được việc 
chết mà nói? Câu hỏi ấy chẳng dễ trả lời và đáng cho 
ta suy ngẫm. Khi con người đang  sống trong sự bủa 
vây bởi bao tín điều, tà kiến sai lầm. Nhân đây lại nói 
về tục thờ cúng tổ tiên hay còn gọi là Đạo nhà của 
người Việt. Cụ Đồ Chiểu đã từng cho rằng: 

“Thà đui mà giữ đạo nhà,
Còn hơn có mắt ông cha không thờ”. 

Đạo nhà chính là tín ngưỡng dân gian được hình 
thành bởi đạo lý cội nguồn - một nét đặc trưng về  
bản sắc văn hóa của người Việt- chứ không phải là 
sự mê tín mang tính thần bí. Đức Phật - một con 
người lịch sử chứ không phải là con người truyền 
thuyết. Khi còn là Thái tử, cũng đã từng dạy con trai 
của Ngài rằng: không ngây thơ đắm chìm trong tội lỗi 
mà đi cầu xin kẻ khác tha tội cho mình, làm điều xằng 

bậy mà mong quả xấu đừng đến. Ngài cũng lại khuyên: 
Con người hãy tin vào tự thân. Trông chờ ai khác giải 
thoát cho mình là không thực tế và khấn vái thần linh 
cứu mình ra khỏi đau khổ là điều hư ảo. Cho nên, 
chính Tâm Trí - chứ không phải ai khác – mang lại 
cho ta tất cả. Tâm càng sáng, trí càng cao sẽ mang lại 
cho ta mọi điều  như  mong đợi. Nhưng để có được 
tâm sáng, trí cao đối với con người thật cũng chẳng 
thể dễ dàng. Bởi trong mưu sinh, con người bị bủa 
vây bởi biết bao ham muốn và luôn bị cuốn hút vào 
vòng xoáy của dòng đời. Ngạn ngữ người Nhật có câu: 
“Ta có thể đứng yên giữa dòng nước chảy xiết nhưng 
không thể đứng yên giữa dòng đời xuôi ngược”. Trong 
dòng đời xuôi ngược ấy có biết bao ngã rẽ, tâm trí 
sáng suốt sẽ chọn được lối rẽ bình an. Nếu không 
thế, dễ lạc lối đưa con người dấn thân vào con đường 
lầm lỗi để rồi phải trả giá suốt cả cuộc đời. Chính 
tâm trí - chứ không phải thế lực nào khác, tạo nên 
thân phận của một đời người. Và đời người có lắm 
nỗi lo âu, đang nặng nỗi lo trong sự bủa vây của các 
tín điều, tà kiến, lại nặng lòng với nỗi lo tướng số. Bởi 
từ lâu người ta vịn vào tướng số để biện minh cho sự 
an phận hay lỗi lầm, của con người, chẳng thế người 
Việt ta có câu “Trông mặt bắt hình dong…”. Vậy ta tự 
hỏi: có tướng số thật không? Thiết nghĩ là có. Bởi lẽ 
ngay đến con vật còn có tướng mạo đó thôi. Chẳng 
thế mà từ xưa người thợ săn tìm chọn con chó săn 
phải đạt chuẩn về tướng mạo. Đó là : “Bàn chân quả 
quýt bổ đôi/ Đôi mắt lá táo không sâu không lồi/ Cánh 
mũi dâm dấp mồ hôi/ Lưng ong thắt đáy đuôi cong vòi 
đàn”. Người nông dân chọn mua trâu, không bao giờ 
quên câu: “Sừng cánh ná dạ bình vôi, hay ăn cày khỏe”. 
Con vật còn có “tướng” như vậy, là chúa tể của muôn 
loài, làm sao con người lại không có tướng? Có đấy, 
nhưng mà không phải  là “tướng mạo” mà là “tướng 
tâm”. Bởi người xưa đã đúc kết ra rằng: “Hữu tâm vô 
tướng, tướng do tâm sinh. Hữu tướng vô tâm, tướng 
tùy tâm diệt”. (nghĩa là: Có tâm mà không có tướng, 
thì tướng cũng sẽ do tâm mà sinh ra. Có tướng mà 
không có tâm, thì tướng ấy cũng sẽ bị mất đi theo 
cái tâm). Tướng mạo con người sẽ tùy theo cái tâm 
thiện - ác của người đó mà thay đổi. Người xưa đã 
chỉ ra rằng: tướng mạo là sự phản chiếu của tâm tính 
và hành vi qua một quá trình sống và hành động của 
một con người. Muốn cải tạo vận mệnh để có tướng 
tốt thì phải có tâm tốt. Vậy thì, cốt lõi vẫn là cái tâm 
của con người. n
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Ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Tiền Giang và Ông Lê Văn Dũng, 
Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo TP. Mỹ Tho kiểm tra công tác chuẩn bị dạy và học trực 
tiếp tại trường THCS Học Lạc 

SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022:

Hiện nay cả nước có 14 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đến trường học trực tiếp; 30 tỉnh, thành 
phố kết hợp cả hình thức dạy học trực tuyến và qua truyền hình và trực tiếp; 19 tỉnh vẫn duy trì 
hình thức dạy học trực tuyến và qua truyền hình.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh kiểm tra công tác dạy và học trực tiếp ở 
Tiền Giang vào ngày 07/01/2022

HỌC SINH ĐẾN TRƯỜNG 
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

TIỀN GIANG ĐẾN TRƯỜNG NGÀY 07/02/2022
Vừa qua, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Tiền Giang đã triển 

khai về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Tiền 
Giang đồng ý cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, 
giáo dục thường xuyên từ lớp 7 đến khối lớp 12 trở lại 
trường học trực tiếp từ ngày 7/02/2022 (ngày mùng 7 Tết 
Nhâm Dần).

Theo đó, các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn 
tỉnh mở cửa đón học sinh trở lại phải đạt mức an toàn 
rất cao theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học và 
phải có kế hoạch, phương án chống dịch được Trung 
tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện 
phê duyệt… Các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn 
tỉnh phải tổ chức lớp học giãn cách tối đa có thể, dạy 
học nhiều ca/ngày.

VĨNH LONG: HỌC SINH TIỂU HỌC ĐẾN 
TRƯỜNG NGÀY 14/02/2022

Mới đây, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Vĩnh Long đã ban 
hành Công văn số: 254 /SGDĐT-GDMN-TH về việc  tổ chức 
hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục đối với cấp tiểu 
học… Theo đó, ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Long tiếp tục 
thực hiện nội dung  Công văn số 239/SGDĐT-VP, ngày 
28/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng 
dẫn tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo 
dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trong trường hợp cấp độ dịch của tỉnh ở cấp độ 2, học 
sinh lớp 5 đến trường để học trực tiếp từ ngày 14/02/2022; 
học sinh lớp 2 học trực tiếp từ ngày 21/02/2022 và các 
khối lớp còn lại ở cấp tiểu học học trực tiếp từ ngày 
28/02/2022. Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn 
tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ chỉ đạo của Sở GDĐT về tổ chức hoạt động dạy học 
trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 
theo Công văn số 239/SGDĐTVP, ngày 28/01/2022.

THÀNH PHỐ CẦN THƠ: DẠY VÀ HỌC TRỰC 
TIẾP ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG 
DỊCH COVID-19

Ngày 07/02/2022, UBND thành phố Cần Thơ ban hành 
văn bản số: 432/UBND-KGVX thống nhất việc các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức thực 
hiện dạy và học trực tiếp tại đơn vị sau Tết Nguyên đán 
năm 2022… Giao Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và 
Xã hội chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở y tế, Thủ trưởng, 
cá nhân có lien quan thực hiện các giải pháp đảm bảo an 
phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục- nghề 
nghiệp tổ chức dạy và học trực tiếp.

Đồng thời, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố căn cứ tình hình thực 
tế, xây dựng và triển khai phương án tổ chức việc dạy và học 
cho học sinh, sinh viên phù hợp với từng cấp độ dịch, đảm bảo 
an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. n

 TRƯƠNG VĨNH ANH DUY

Các trường học ở TP Cần Thơ đón học sinh đến lớp

BÁO CHÍ CẦN THÍCH ỨNG TÌNH HÌNH MỚI, 
CÙNG HỢP SỨC THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ

Vừa qua, tại Trụ sở Báo Nhân Dân (Hà Nội), 
Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối 
hợp Báo Nhân Dân tổ chức giao ban báo chí 
đầu xuân Nhâm Dần 2022.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; 
Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 

Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; 
Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Thông tin và Truyền thông; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; 
Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương 
Đảng: Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; 
Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê 
Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; 
các nhà báo lão thành, lãnh đạo các ban, bộ, ngành cùng 
đông đảo lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và 
địa phương.

Mong muốn kinh tế xã hội phục hồi và phát 
triển bền vững 

Tại hội nghị, đại diện Vụ báo chí xuất bản, Ban Tuyên 
giáo Trung ương đã điểm qua các nội dung thông tin 
báo chí dịp Tết Nhâm Dần 2022. Theo đó, các ấn phẩm, 
chương trình phát thanh, truyền hình Tết được đầu tư 
công phu, chăm chút về nội dung và hình thức, thể hiện 
sống động không khí Tết sum vầy, Xuân bình an.

Cùng với đó, nhiều các cơ quan báo chí được chọn một 
chủ đề trung tâm, xuyên suốt để triển khai các tuyến bài 
viết, chương trình. Trong đó, chủ đề nổi bật được nhiều 
các cơ quan báo chí lựa chọn là kỳ vọng, khát vọng một 
năm mới với vận hội mới, kinh tế xã hội phục hồi và phát 
triển bền vững. Từ đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, 
tin tưởng của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, 
điều hành của Nhà nước, tạo động lực, niềm tin, quyết 
tâm vào việc tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối 
các cơ quan báo chí

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam gửi 
lời chúc mừng năm mới và lời cảm ơn Ban Tuyên giáo 

Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân và tất 
cả các cơ quan báo chí cùng đội ngũ người làm báo cả 
nước đã luôn luôn đồng hành, chung tay, chung sức hỗ 
trợ Chính phủ vượt qua một năm có rất nhiều khó khăn 
nhưng cơ bản vẫn hoàn thành được những mục tiêu lớn 
trên tất cả các mặt.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng cho rằng, các cơ 
quan Nhà nước cần phải có trách nhiệm, chủ động hơn 
trong việc cung cấp thông tin cho báo chí.

“Chúng ta chỉ có thể định hướng được nếu chúng ta 
cung cấp thông tin chính thống và thật nhanh, kịp thời. 
Do đó, đề nghị các cơ quan nhà nước cập nhật các thông 
tin, có thông cáo báo chí tới các cơ quan báo chí. Các cơ 
quan nhà nước cần chủ động hơn trong nội dung này”, 
Phó Thủ tướng nói. n  PV

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Đạt
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Những dòng sông 
            và kiếp nhân sinh

NGUYỄN ĐÌNH ĐẶNG LỤC

Đã lâu vì bận, không ghé Facebook. Hôm nay, 
nhân tìm tư liệu cho cuốn sách đang viết dở, 
tiện thể lướt qua, thấy có mấy người quen chia 

sẻ, mình rất cảm ơn và trân trọng sự chia sẻ đó. Nghĩ 
rằng trong biển đời mênh mông sóng gió, con người trở 
nên nhỏ bé đến mong manh. Chia sẻ là sự nương tựa 
cho mỗi thân phận chúng ta thêm chút bình an.

Nghĩ về con người lại nhớ đến những dòng sông nước 
Việt. Dù có dài nhất như sông Đồng Nai, hung dữ như 
sông Đà, đỏ nặng phù sa như sông Hồng hay hiền hòa 
như Sông Cầu nước chảy lơ thơ. Đến như sông Cửu 
Long, sắp ra đến biển rồi vẫn nặng lòng với đất mà tự 
phân thành chín nhánh để ôm trọn vùng đất vào lòng 
trước khi buông bỏ để ra với biển. Đúng thôi, bởi không 
có đất, sông làm gì có đôi bờ để thành thơ, thành nhạc. 
Đến bé nhỏ như con sông Gon quê tôi rồi cũng phải 
theo luật chung mà ra biển. Ra biển rồi có con sông nào 
giữ được dòng chảy cho riêng mình đâu. Tất cả phải hòa 
vào nhau và có chung vị mặn mòi của biển, có chung  
màu  xanh nước biển. Dẫu tiếc nuối, muốn chảy lại về 
nguồn nhưng chẳng có con sông nào làm được, ra biển 
rồi đành hóa thành mưa mà trở về với nguồn cho đúng 
đạo nguồn cội vậy.

Trong kiếp nhân sinh này có bao nhiêu số phận? 
Tạo hóa khi tạo ra con người, xét về hình thức, đều có 
chất lượng sản phẩm như nhau, chỉ có một ít  bị khiếm 
khuyết.  Nhưng về nhân tâm, tạo hóa lại bí mật gieo vào 
lòng người những cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố và  ba 
thứ độc hại tham, sân, si để tạo nên số phận chăng? Để 
thử thách con người chăng? Chẳng biết nữa.

Ngẫm trong đời có bao nhiêu người ở ngôi vị tôn quý 
bởi đức trọng tài cao nhưng cũng có những người ở ngôi 
vị cao nhưng vì đức hèn tài mọn mà bị đổ gãy để rồi cay 
đắng mà thốt lên “giá như” và “nếu”. Nhưng thôi, đừng hả 
dạ và vui mừng, oán trách về họ làm gì, nỗi đau của họ 
cũng đã ngấm rồi, làm đau thêm họ có ích gì cho mình 
đâu. Cũng có người phải cay đắng với cuộc sống lao tù 
chỉ vì không bao giờ nghĩ đến “giá như” và “nếu”.

Con người suốt đời nặng nỗi lo cơm áo. Đúng thôi. Bởi 
vì đối với ai cũng vậy, “dĩ thực vi thiên, dĩ thực vi bản” (lo 
cái ăn lớn bằng trời, xem cái ăn là căn bản), bởi “có thực 
mới vực được đạo”. Đành là vậy, nhưng có người quên 
mất lời dạy của tiền nhân: “Tri túc thường lạc” (biết đủ là 
vui), mà cứ thế lao vào bởi tham để rồi phải trả giá và tự 
an ủi rằng “ vì số nó thế”. Có đúng vậy không? Nếu quả có 
số phận thì tiền nhân cũng đã dạy rằng: “đức năng thắng 
số”. Cụ Nguyễn Du cũng nói: “Xưa nay nhân định thắng 
thiên cũng nhiều”.  Vậy cho nên cũng tại mình cả thôi. 
Cũng có người thường oán trách người khác quên ơn, 
tệ hơn là “lấy oán đền ân”. Cũng chẳng nên trách họ làm 
gì, cụ Nguyễn Đình Chiểu đã từng dặn rằng : “ Làm ơn 
há dễ trông người trả ơn” đó thôi. Người mang ơn không 
trả thì bạn đã có người khác trả thay. Đó là quy luật cân 

bằng chăng? Cũng không biết nữa. Người 
viết cũng đã bị nhiều người lấy oán trả 
ân nhưng cũng được rất nhiều “Quý 
nhân phù trợ”. Lại quy luật cân 
bằng chăng? Vậy nên, bạn có thể 
quên người mình giúp nhưng 
đừng bao giờ quên người giúp 
mình.

Nhìn nụ cười của hai bé 
Trúc Nhi và Diệu Nhi mà ta 
chảy nước mắt vì sung sướng 
mừng cho hai bé. Nhìn người 
bố vừa bị tai nạn chưa lâu lại 
bị rắn hổ mang chúa cắn vào 
chân mà nghiến răng chịu đau 
quên mình, ôm theo con rắn độc 
vào viện cốt giữ con rắn bằng được 
để bán lấy mấy đồng, nộp tiền học cho 
con. Ta lại trào nước mắt vì xót xa cảnh 
nghèo khó. Rồi ta lại chảy nước mắt vui mừng 
vì người bố đã qua khỏi cơn nguy kịch và không bị đoạn 
chân. Liệu có bao nhiêu người con hiểu hết sự quên thân 
của bố mẹ vì con không? Hay lại cho bởi “cha mẹ sinh 
con, trời sinh tính” để tự an ủi mình, để tự bao biện cho 
con mình? Lòng vị tha của bố mẹ là thế. Có công bằng 
không? Thôi, bố mẹ có bao giờ chi li phân tấc với con cái 
đâu, có bao nhiêu cho hết bấy nhiêu mà.

Hồi bé, người viết mới lên 4-5 tuổi, trời lạnh, không 
có áo mặc, cứ ở trần chạy chơi trên cái sân đất nhỏ bé 
trước nhà, người bác họ (góa chồng, vất vả nuôi bốn anh 
chị. Trong đó có anh bị tật nguyền) đi qua, liền cởi chiếc 
áo nâu đang mặc ngoài quàng lên cho mình. Trước đó, 
chẳng biết rét là gì nhưng khi được bác mặc áo cho, chiếc 
áo dài đến quét đất, trông mình giống như thầy tu. Lúc 
đó, mình cảm thấy ấm ran người. Hơi ấm chiếc áo nâu 
của bác như ấm mãi với mình đến tận bây giờ. Nhớ bác 
lắm! Thương bác lắm! Khi mình biết nghĩ, biết thương thì 
bác đã về cõi hư vô lâu lắm rồi, ân hận lắm mà chẳng làm 
gì được, chỉ cầu mong cho bác được siêu thoát, về với cõi  
trời tây cực lạc.

Lại mạo muội và thô thiển mà so sánh giữa con người 
và con vật. Con vật có bao giờ buông bỏ con đâu. “Hổ dữ 
không ăn thịt con”. Con cóc đẻ trứng dưới nước rồi lên bờ 
ngóng đợi những đứa con đến ngày đứt đuôi nòng nọc để 
sum họp cho thỏa lòng mẫu tử  nhưng rồi lại phải tranh 
giành quyết liệt với vợ chồng nhà trê để giành lại bằng 
được những đứa con rứt ruột đẻ ra nhưng không được, 
đành đưa nhau ra Tòa. May có thầy Chạch (cá chạch)  xử 
kiện thông minh và có tâm, chờ nòng nọc đứt đuôi mới 
“tuyên án” nên cóc giành lại được những đứa con của 
mình. Kính trọng thầy Chạch quá! Lại như con chuồn 
chuồn đẻ trứng trên mặt nước  rồi thản nhiên bay đi, để 
mặc trứng nở thành tiểu ấu trùng. Rồi sau đó, chúng tiếp 
tục biến thành thiếu trùng với khoảng 9-14 lần lột xác. 

Sau đó mới trở thành chuồn chuồn trưởng thành như 
con người nhìn thấy. Lại như con chim tu hú kia. Loài 
chim được mệnh danh “lưu manh nhất trong thế giới tự 
nhiên”. Chim mái chẳng biết nuôi con nên đẻ trộm trứng 
vào tổ chim chích, chỉ chim chích thôi. Vì trứng chim 
chích và trứng chim tu hú rất giống nhau,  để chim chích 

“ấp và nuôi hộ”  để có đứa con nối dõi. Nếu chim mẹ 
không làm thế, liệu  bây giờ  ta có được nghe 

“tiếng chim tú hú gọi hè, báo mùa vải đỏ ” 
không? Tu hú kia đáng khen hay đáng 

trách? Tùy người vậy. Những con vật 
đó đã tuân theo luật đời của nó chứ 
có phải bởi lòng dạ nhất thời của 
nó đâu. Thế nhưng, có người lại 
nỡ đưa những sinh linh tội nghiệp 
vừa rứt ruột đẻ ra vứt bỏ ở hố ga, 
bờ cỏ, gốc cây, mặc nắng, mưa, 
rắn rết. Nghĩ mà rùng mình, mà 
xót xa, mà trách giận. Đến hiền 
lành đẹp đẽ như những bông hoa, 

ong mật có đến cũng chỉ dám bớt 
chút nhụy hoa rồi trả lại mật ngọt 

cho đời chứ ong chẳng lấy không. 
Thế nhưng bọn con sâu, cái kiến lại phủ 

phàng rứt cánh, cắn nhụy, “ phá hỏng một 
đời hoa” và rồi lại bị  con người  dùng “thuốc 

sâu” mà diệt bỏ. Lại quy luật cân bằng chăng? 
Nhưng thôi, chẳng thể bàn nhiều. Con người và con vật 
có khác nhau không trong mấy trường hợp này? Dẫu biết 
rằng ngạn ngữ người Đức có câu “Mọi sự so sánh đều 
khập khiễng”. Mặc cho khập khiễng. Nếu không so sánh, 
tìm đâu ra những bước tiến cho nhân loại hôm nay. Lại 
có người vì danh vọng hảo mà bất chấp tất cả để đạt bằng 
được, để hơn người. Con cá chày kia vì tiếc không vượt 
qua được vũ môn để hóa thành rồng mà “khóc đỏ cả mắt”. 
Nhưng có con cá nào hóa rồng được đâu? Mơ huyền, ước 
hảo vốn là bản tính của không ít người, nếu không vứt bỏ, 
đời chỉ là sự chắp vá. Liệu rồi đây những con người như 
vậy có trả giá không? Chẳng biết được. Chỉ biết rằng, mọi 
thân phận trong kiếp nhân sinh này, cuối cùng đều đi về 
cõi hư vô cho dù ai cũng ít nhất một lần vướng bụi đời, 
rơi vào cảm xúc hỉ nộ ái ố và mắc phải thứ độc hại tham 
sân si. Ngay đến như Đức Phật Thích ca Mâu ni (Xin lỗi 
Đức Phật) khi còn là Thái tử Cồ đàm Tất Đạt Đa cũng đã 
thành thân với công chúa Da - Du - Đà - La  và có con 
trai là La - hầu - La nhưng rồi đã kịp giác ngộ, từ bỏ hỷ 
nộ ái ố và tránh được tham sân si để rồi trở nên bất tử, 
dạy lẽ sống cho bao kiếp nhân sinh. Nhiều người cứ đến 
chùa xin lộc Phật. Đức Phật có lộc đâu mà cho. Ngài chỉ 
dạy cách sống để tránh nghiệp chướng thôi. Nếu gọi đó 
là lộc Phật cũng được. Sự chia sẻ cho nhau khi còn ở cõi 
nhân gian đó chính là trao lộc cho nhau vậy.

Và càng sống, con người càng nghiệm ra rằng Đời 
người chỉ có hai thứ là sở hữu duy nhất của riêng mình 
đó là SỨC KHỎE và THỜI GIAN. Nếu ai không biết giữ gìn 
và tiết kiệm, đời chỉ là số không, rồi sẽ tiếc nuối đến tận 
cuối đời mà chẳng trách được ai.  

Nhân đọc về những dòng sông mà người viết cứ suy 
nghĩ những điều lộn xộn, chẳng đầu chẳng cuối. Âu cũng 
là bởi cái tính hay nghĩ nó thế. Nếu có ai trách cứ thì thôi, 
“đành lòng vậy, bằng lòng vậy”. n
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ĐOÀN DUY

Xin chữ - cho chữ ngày Tết, không phải là một việc đơn giản như suy nghĩ của nhiều người, mà 
là một câu chuyện quan trọng của gia đình. Ông đồ ngày xưa rất được trọng vọng, những nhà 
có tiền thì mời thầy về tận nhà để dạy chữ cho con cái, những nhà bình thường thì gửi con đến 
nhà thầy, ngày lễ ngày tết phải sang tết thầy, như dân gian có câu “Mùng một tết cha, mùng hai 
tết mẹ, mùng ba tết thầy” là vậy.

Tục xin chữ đầu năm thể hiện sự trọng chữ 
nghĩa, tri thức, mang ý nghĩa văn hóa, mong 
muốn của mọi người xin được chữ để cầu tài 

lộc, sự thịnh vượng, phú quý đầy nhà.

Nguồn gốc xin chữ đầu năm

“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”

Bài thơ “Ông đồ” của nhà thơ Vũ Đình Liên từ lâu đã 
đi vào tâm thức của nhiều người Việt khi nói về một 
phong tục tốt đẹp được truyền từ đời này sang đời 
khác. Đó là xin chữ đầu năm. Ngày xưa, để xin chữ thầy 
đồ, người xin phải sắm một lễ mọn, thành tâm đến 
nhà. Người cho chữ cũng luôn phải trang nghiêm, tôn 
kính đạo học, không cho phường “thích làm sang”, chỉ 
cho người trọng chữ. Việc xin chữ, cho chữ cẩn trọng 
đến độ nó như thành một nghi thức không thành văn.

Về sau, phong tục tốt đẹp này càng phổ biến. Chữ 
xin được thể hiện lời chúc của người viết hoặc mong 
muốn của người xin, thường là sự an lành, may mắn, 
thành công, đỗ đạt, con cái đầy nhà. Người cho chữ là 
ông đồ túc nho và người xin chữ thường là những chủ 
nhà cầu mong những tin mừng cùng những vận hội 
mới trong cuộc đời. Đặc biệt là những nhà có người 
theo học, mong được con chữ của Thánh hiền, giáng 
ứng cho may mắn trong học hành thi cử. Chữ viết luôn 
được người dân Việt coi trọng và gìn giữ… Ngày xuân 
năm mới, đối với người Việt - là ngày khởi đầu tốt đẹp 
với mong muốn một năm mới vạn sự như ý. Chính vì 
thế, ai ai cũng mong muốn bản thân, gia đình có được 
những điều tốt đẹp, khởi sắc hơn.

Tục xin chữ - cho chữ cũng bắt nguồn từ những người 
hiếu học, trân trọng nét chữ đẹp, nên ngày xuân xin về, 
như xin một thứ phúc lộc may mắn, giỏi giang. Đây là 
nét văn hóa có từ lâu đời thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri 
thức và cũng là mong muốn xin được con chữ lấy may 
mắn, cầu một năm tài lộc và bình an.

Ước mong mọi việc hanh thông
Xin chữ đầu năm chính là mong muốn của người xin 

chữ cho cả một năm mới mang đến những điều may 
mắn, bình an và phúc thọ tràn đầy.

Mỗi bức thư pháp khi hoàn thành bao giờ cũng có hai 
con người đồng cảm. Đó là bộ óc, trí tuệ của người cho 
chữ gặp trái tim, tâm hồn người xin chữ.

Những ước vọng tốt đẹp cho một năm mới hạnh 
phúc, bình an được lồng trong những nét mực uyển 
chuyển. Mỗi chữ hiện ra dưới tay các thầy đồ không 
chỉ là những tác phẩm nghệ thuật thư pháp mà còn 
bộc lộ tấm lòng, tính cách, tâm hồn và cả sự sáng tạo 
của mỗi cá nhân.

Người xưa có câu “nhất tự thiên kim” tức “một chữ 
đáng nghìn vàng”. Hơn thế nữa, người xưa đã từng nói 
“cho bạc, cho vàng không bằng chỉ nẻo, chỉ đàng cho 
đi”. Xin chữ cũng chính là xin nẻo, xin đàng đi đúng 
hướng để công thành, danh toại.

Chữ An (安) bên trên là bộ Miên 宀 (mái nhà), ở dưới 
là bộ Nữ 女 (con gái, phụ nữ) được hiểu có người phụ 
nữ thì sẽ yên ấm. Chữ “An” mang ý nghĩa, những mong 
ước về một cuộc sống an lành, an cư thì mới lạc nghiệp, 
tâm hồn an bình thì cuộc sống mới hạnh phúc,…

Chữ Phúc (福) có nghĩa là mọi điều tốt lành đầu là 
phúc. Chữ Phúc chính là nói nên ước mơ rất bình dị 
của người dân đó là có một cuộc sống hạnh phúc, 
người thân đều được bình an, có sức khỏe tốt.

Chữ Cát (吉) với ý nghĩa những lời kẻ sĩ nói đều là 
những lời hay ý đẹp, mong muốn mọi người đều được 
như ý, tốt đẹp.

Chữ Thành (成) được hiểu là “công thành danh toại” 
phù hợp với những người kinh doanh, những người thi 
cử, làm việc gì cũng thành công.

Chữ Phú (富) chỉ sự sung túc, đầy đủ
Chữ Lộc (禄) mang đến sự thịnh vượng, tài lộc, may 

mắn cho gia đình trong những ngày năm mới.
Chữ Thọ (壽) mang ý nghĩa sự may mắn, sức khỏe, sự 

sung túc đồng thời còn thể hiện tấm lòng thành kính 
đối với cha mẹ, ông bà.

Chữ Tâm (心) muốn có một cuộc sống an lành, hạnh 
phúc thì tâm cần thanh tịnh, xóa bỏ những phiền não, 
tham lam, dục vọng, sự ích kỷ.

Chữ Đức (德) trong đức độ, đạo đức, bản tính của 
con người. Những người xin chữ “Đức” mong muốn 
bản thân luôn phải nhớ sống và làm việc đúng với 
lương tâm, đạo lý làm người.

Chữ Tài (才) là tài năng, khả năng, sự thành đạt trong 
công việc và cuộc sống.

Chữ Nhẫn (忍) chỉ tinh thần chịu đựng, sự nhẫn nại, 
suy nghĩ kỹ trước khi làm việc, hành động. Do đó xin 
chữ “Nhẫn” để nhắc nhở bản thân luôn phải bình tĩnh 
trước mọi khó khăn.

Chữ Hiếu (孝) chính là thể hiện sự biết ơn công 
dưỡng dục nuôi dạy của cha mẹ, ông bà.

Chữ Tín (信) là niềm tin, không thất hứa, luôn phải 
giữa chữ tín đặc biệt là những người kinh doanh như 
vậy cuộc sống mới thuận lợi, bạn bè tôn trọng.

Chữ Duyên (緣) biểu tượng cho tình yêu, duyên 
phận, sự may mắn

Cho chữ đầu năm đó còn là một mong ước đi đúng 
đường, đúng lối, thuận buồm xuôi gió cũng như sự 
hanh thông, tài lộc suốt một năm. Người cho chữ 
cũng phải có tâm và có tầm, hiểu được ý nghĩa của 
từng con chữ mới có thể chỉ đúng đường, đúng lối cho 
người xin chữ đạt được ước nguyện được gửi gắm qua 
từng nét bút. n
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TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHÍNH TRỊ, VĂN HÓA DIỄN RA TẠI LĂNG CHỦ TỊCH HỒ 
CHÍ MINH NHƯ LỄ CHÀO CỜ HÀNG NGÀY LUÔN ĐỂ LẠI TÌNH CẢM TRÂN TRỌNG, THIÊNG 
LIÊNG VÀ NIỀM TIN SÂU SẮC TRONG LÒNG ĐỒNG BÀO VIỆT NAM VÀ BẠN BÈ QUỐC TẾ.

Sáng nào cũng vậy, cứ vào 6 giờ 
mùa nóng và 6 giờ 30’ mùa lạnh, 
khi ánh ánh sáng ban mai chiếu 

rọi, cùng với giai điệu bài hát “Tiến 
bước dưới quân kỳ” vang lên, 34 cán bộ, 
chiến sĩ trong đội tiêu binh danh dự 
của bộ đội bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, tượng trưng cho 34 cán bộ - đội 
viên Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải 
phóng quân ngày đầu thành lập, hùng 
dũng tiến bước ra quảng trường Ba 
Đình lịch sử để thực hiện nghi lễ chào 
cờ hàng ngày trước lăng Bác.

Dẫn đầu đội hình là đồng chí khối 
trưởng, tiếp theo là sáu đồng chí trong 
tổ quốc kỳ, tổ quân kỳ và khối nghi lễ 
gồm 27 đồng chí xếp thành ba hàng 
dọc, chín hàng ngang ngay ngắn. Đây là 

những cán bộ - chiến sĩ được lựa chọn 
tiêu biểu từ phẩm chất, năng lực, quân 
dung đẹp và sức khỏe tốt, đã trải qua 
thời gian huấn luyện, rèn luyện công 
phu về điều lệ đội ngũ và nghiệp vụ tiêu 
binh danh dự.

Tất cả cán bộ - chiến sĩ đều mang 
trên mình bộ quân phục nghiệp vụ 
chỉnh tề của bộ đội bảo vệ lăng Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Mọi người cùng thực 
hiện động tác đúng, đều, mạnh, đẹp. 
Trên quảng trường bao la rộng lớn, cả 
đội hình thẳng hướng tới chính giữa 
quảng trường Ba Đình, trước cửa lăng 
Bác, trong sự chăm chú theo dõi, trầm 
trồ, phấn khởi của đông đảo đồng bào 
và khách quốc tế cùng tham dự buổi lễ. 

Bản nhạc vừa dứt, cả đội hình dừng 
bước, cùng hướng về lăng Bác để chuẩn 
bị làm lễ. Ba đồng chí trong tổ quốc kỳ 

tách khỏi đội hình, chầm chậm, chầm 
chậm từng bước đi nghiêng, trên tay 
nâng niu lá cờ Tổ quốc. Nhẹ nhàng 
từng bước, từng bước tiến lên bục cao 
để thực hiện động tác liên kết lá quốc 
kỳ vào cột cờ chính. Cả quảng trường 
im phăng phắc, thời gian như ngừng 
trôi, không gian như lắng lại. Tất cả, tất 
cả đang mong chờ giây phút chào cờ 
thiêng liêng nhất.

Tiếng loa phóng thanh vang lên: 
“Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề 
nghị đồng bào trên khu vực quảng 
trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại 
chỗ, hướng về cột cờ để nghi lễ được 
thực hiện trang trọng”. Tiếng kèn lệnh 
vang lên cùng khẩu lệnh dõng dạc, dứt 
khoát: “Chào cờ, chào”. Trong nền nhạc 
quốc ca hùng tráng, lá cờ Tổ quốc được 
từ từ kéo lên trước lăng Bác, mọi người 

PHƯƠNG QUANG
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có mặt thật sự xúc động, thật sự tự 
hào, không khí trang trọng và quá đỗi 
thiêng liêng.

Khi lá cờ Tổ quốc đã phần phật bay 
trong nắng sớm Ba Đình, mọi người 
cùng thời gian, không gian như bừng 
tỉnh. Tự hào thay hai tiếng Việt Nam. 
Những chiến sĩ trong tổ quốc kỳ lại chầm 
chậm, chầm chậm theo từng nhịp bước 
đi nghiêng, lặng lẽ trở về hàng ngũ, hòa 
cùng vào đội hình nghi lễ.

Bản nhạc “Tiến bước dưới quân 
kỳ” tiếp tục vang lên những giai điệu 
trầm bổng: “Vừng đông đã hừng sáng, 
núi non xanh ngàn trùng xa, Tổ quốc 
bao la hiền hòa, tươi thắm bóng cờ 
vờn bay trên cao, muôn trái tim này 
cùng hòa nhịp lời ca trong sóng lúa, 
lấp lánh sao bay trên quân kỳ…”. Hình 
ảnh Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp, hào 
hùng qua hàng ngàn năm lịch sử, hiện 
ra trong từng lời ca sâu lắng, vừa rạo 

rực bâng khuâng, vừa như lay động, 
thôi thúc lòng người. Đồng thời, cũng 
như nâng bước các chiến sĩ tiêu binh 
danh dự hãy bình tĩnh, tự tin cùng 
tiến lên phía trước về phía Bắc quảng 
trường Ba Đình. Đội hình từ từ ngang 
qua đường Hùng Vương, rồi hướng trở 
về trước lăng Bác để chuẩn bị duyệt 
đội ngũ. Màu trắng tinh khôi 
của những bộ quân phục 
mang trên người các 
chiến sĩ tiêu binh đã 
hòa quyện với màu 
xanh tự nhiên 
của cỏ cây, hoa lá 
trước lăng Bác. 
Thêu dệt nên 
bức tranh sinh 
động trong nắng 
sớm ban mai làm 
lắng đọng lòng 
người.

Đến trước cửa lăng Bác, toàn đội 
hình cùng nâng súng nhìn lên dàn 
chào, động tác thật nhanh gọn, dứt 
khoát. Những gương mặt tươi tắn, ánh 
lên niềm tin của các chiến sĩ trẻ Quân 
đội Nhân dân Việt Nam đều hướng về 
phía lăng, nơi Bác Hồ đang yên nghỉ 
như muốn hứa rằng: “Chúng cháu rất 

vinh dự, tự hào được thay 
mặt tuổi trẻ cả nước 

giữ yên giấc ngủ của 
Người. Chúng cháu 

xin nguyện sống, 
chiến đấu, lao 
động và học 
tập theo gương 
Bác Hồ vĩ đại. 
Quyết tâm bảo 
vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam 

Xã Hội Chủ Nghĩa 
và xây dựng nước 

Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng, văn minh như Người 
hằng mong đợi”.

Dẫu thời tiết nắng nóng hay 
mưa dầm, gió bấc, đã từ hai 
mươi mốt năm nay, kể từ ngày 
19/05/2001, nhân dịp kỷ niệm 111 
năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, các chiến sĩ tiêu binh 
danh dự, những thanh niên ưu tú 
của các tỉnh: Hòa Bình, Thái Bình, 
Hải Dương, Hưng yên, Ninh Bình, 
Nam Định, Cà Mau, Phú Thọ, Nghệ 
An,…, đều góp phần phấn đấu hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ đặc biệt, 
thực hiện trang nghiêm lễ chào cờ 
hàng ngày trước lăng Bác, để mãi 
mãi một nghi lễ cấp quốc gia của 
Tổ quốc Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí 
Minh trong lòng đồng bào và bạn 
bè quốc tế  khi đến với nơi này, hội 
trường Ba Đình lịch sử. n
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SôngVàm Nao 
                 mùa cá bông lau

Câu hò xưa được cập nhật lại, thay vì hò “Thấy 
con cá đao…” người ta cải biên: “Thấy con cá 
bông lau nó nhảy nhào vô lưới” nhưng vẫn 

đảm bảo âm vần, ý nghĩa và nhất là phản ánh rất sát 
đúng một loài thủy sản đặc hữu của con sông Vàm 
Nao, thuộc tỉnh An Giang.

Sông Vàm nao do tiếng Khmer là Pãm Pênk Nàv 
mà ra. Đây là một dòng sông thuộc tỉnh An Giang, 
nối liền sông Tiền với sông Hậu, có vai trò quan 
trọng đối với đồng bằng sông Cửu Long. Sông Vàm 
Nao còn nổi tiếng vì từng là nơi “nước xoáy tròn”, 
là nơi xảy ra trận thủy chiến khốc liệt giữa quân 
dân Việt Nam và quân Xiêm (Thái Lan) năm 1833, 

và còn vì các loài thủy sản đặc trưng như cá hô, 
cá bông lau.

Nói cá bông lau là một loài thủy sản đặc hữu 
của sông Vàm Nao là rất đúng, và cũng rất… không 
đúng! Bởi lẽ dân số bông lau được phân bố sống rải 
rác khắp sông Tiền, nhất là trên sông Hậu, có nhiều 
ở vùng hạ nguồn như miệt Kế Sách, Long Phú, tỉnh 
Sóc Trăng. Nhưng đặc biệt là chúng đã chọn sông 
Vàm Nao làm nơi quần cư với mật độ nhiều hơn 
những nơi khác.

Dòng Mê Kông chảy vào lãnh thổ Việt Nam chia 
ra thành hai nhánh gọi là sông Tiền và Sông Hậu. 
Còn sông Vàm Nao như một dấu gạch ngang của 

“Ở trên Châu Đốc ngó xuống Vàm Nao…
Thấy con cá bông lau nó nhảy nhào vô lưới…

Anh ngồi anh chắc lưỡi…Hò…ơ… anh ngồi anh chắc lưỡi…
Không biết chừng nào mới cưới đặng em !...”

HOÀNG THIỆN
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chữ H nối liền hai nhánh sông Cửu Long. Có lẽ nhờ 
vào địa hình và thủy triều đặc biệt của dòng Vàm 
Nao mà nhiều loài cá sông về đây trú ngụ, trong đó 
có hai loài cá quý hiếm là cá hô và cá bông lau.

Hằng năm, khi nước dưới sông chuyển màu từ 
đục sang trong, là lúc ngư dân hai bên bờ bước vào 
mùa đánh bắt cá bông lau. Mùa cá bông lau kéo dài 
từ tháng 11 âm lịch năm trước đến cuối tháng 4 âm 
lịch năm sau. Vào mùa đánh bắt, xóm làng nhộn 
nhịp hẳn lên, mọi người dồn sức cho việc thả lưới, 
bắt cá. Trên dòng Vàm Nao, ngư dân chia làm ba bãi 
để đánh bắt gồm: “bãi trên” ngang chợ Mỹ Lương, 
phía trên sông Vàm Nao; “bãi giữa” từ Vàm 
Trước ngang Chợ Đình đến bến phà 
Thuận Giang; “bãi dưới” từ bến 
phà Thuận Giang đến cuối 
sông. Bãi nào cũng có 40 – 50 
xuồng lưới.

Từ thời khẩn hoang, 
người xưa đều có tín 
ngưỡng “Đất có Thổ Công, 
sông có Hà Bá”. Còn đối 
với những người đánh bắt 
cá bông lau ở Vàm Nao thì 
tin sông nước ở đây còn 
có “Bà Cậu”. Đánh bắt cá 
được hay không, bắt được 
nhiều hay ít cá là do “Bà Cậu” 
có độ hay không? Có nhiều ngư 
dân, vào con nước đánh bắt hoặc 
khi đánh bắt được nhiều cá thường âm 
thầm làm mâm cỗ cúng như là một cách tạ ơn 
với dòng sông, bến nước đã bao dung cho bao người 
làm nghề hạ bạc.

Vào mùa cá bông lau, lúc mặt trời lặn, sông Vàm 
Nao bỗng nhộn nhịp hẳn lên bởi vào lúc này hàng 
trăm ngư dân thả lưới kín sông, cờ hiệu la liệt. Mỗi 
tay lưới đều có đèn phao mắc theo viền lưới cách 
nhau khoảng 40m, thế nhưng khi đêm xuống, nếu 
có dịp theo xuồng lưới ra sông, phóng tầm nhìn về 
Vàm Trên hoặc Vàm Dưới của sông, phía nào cũng 
vậy, xa đến mút mắt, đâu đâu cũng nhìn thấy đèn 
như sát khít nhau, lung linh kỳ ảo lạ thường, ta 
không thể không cảm nhận đây là “con sông đèn” vô 
cùng thơ mộng, như dải Ngân Hà ở hạ giới.

Thường thì người ta thả lưới chừng ba, bốn giờ 
đồng hồ và chờ con nước ròng mới kéo lưới. Trong 
lúc được ngơi tay, từng đoàn xuồng cặp hông nhau 
trò chuyện. Uống với nhau vài ly trà hoặc nhâm nhi 
vài chum rượu đế cho ấm lòng giữa trời đêm trên 

sông giá lạnh.
Khi con nước vừa đứng mọi người bắt đầu chuẩn 

bị kéo lưới. Đây là lúc hồi hộp nhất vì phải chờ đợi 
suốt nhiều giờ liền. Thường thì một đêm người ta 
chỉ thả lưới hai lần, đầu hôm dính cá không nhiều 
bằng lần khuya. Vào những ngày cao điểm, bình 
quân một đêm mỗi xuồng lưới bắt được được bốn, 
năm con, hoặc hơn, mỗi con trung bình nặng từ bốn 
đến tám ký. Có con nặng tới 15 ký.

Theo kinh nghiệm của những ngư dân lâu năm 
ở đây cho biết, vào mùa cá rộ người ta đánh bắt cả 
ban ngày. Ngày xưa, ở dòng Vàm Nao ngư dân đánh 
bắt cá bông lau bằng câu và lưới, nhưng bây giờ chỉ 

còn dùng lưới mà thôi.
Chuyện kể rằng, cách đây hơn hai 
mươi năm, một ngư dân ở cồn Bình 

Thủy giăng câu, lúc móc mồi vô ý bị 
lưỡi câu móc vào tay và giềng câu 

bị nước chảy xiết đã kéo ông văng 
xuống sông. Nhờ có anh em bạn 
nghề phát hiện kịp thời, quăng 
dây vớt, khi lên được thì gần 
chết, may mắn mới cứu sống. 
Từ đó, ông và một số người khác 
sợ, bỏ nghề giăng câu cá bông 

lau trên sông Vàm Nao. Ngẫm ra, 
nghề đánh bắt cá bông lau quả thật 

rất vất vả và có cả sự nguy hiểm giữa 
sông sâu nước xoáy. Nhưng, dòng sông 

cũng biết bù lại bằng cách dâng tặng cho 
con người những sản vật hiếm hoi.

Cá bông lau thuộc loại cá da trơn, là cá quý, thịt 
ngon hơn cá tra, cá ba sa. Cái sang tuyệt vời của nó 
là nhờ nước da trắng tinh khôi phơn phớt hồng, nên 
mới gọi “bông lau”. Khi mới đánh bắt được, loài cá 
này có mùi thơm đặc trưng, chứ không hề tanh như 
tất cả các loại cá khác, độc đáo là ở chỗ đó. Cá bông 
lau chỉ có một xương giữa, không xương hom, nên 
dễ ăn, ngon đáo để là bao tử của nó. Loài cá này có 
thể chế biến được nhiều món, nhưng do hiếm nên 
bao giờ người ta cũng tranh thủ thưởng thức lúc cá 
còn tươi, tức không làm khô, làm mắm như các loại 
cá khác. Ở Vàm Nao, hầu như ai cũng biết chế biến 
mấy món ngon truyền thống như kho lạt, kho mẳn 
hoặc ướp muối sả chiên tươi. Nhưng làm món gì thì 
làm chứ các bà các chị không thể không dành ra vài 
khứa, nhất là khúc đầu cá để nấu cho được nồi canh 
chua, bởi đó là món đặc trưng nhất và đã định hình, 
thành danh ít lắm cũng đã từ hơn nửa thế kỷ nay. Có 
một vài gia đình ở Vàm Nao, đến mùa cá bông lau 

mà nhà có giỗ chạp thì đãi khách chỉ toàn các món 
chế biến từ loài cá này, như là một sự biết ơn Tổ 
tiên, những người từng theo nghề hạ bạc và truyền 
nghề lại cho cháu con.

Xin cám ơn dòng Vàm Nao, nơi hợp lưu giữa hai 
dòng sông Tiền và sông Hậu cho con cá bông lau có 
chỗ đi về!… Và, đã bao năm rồi, người dân bên bờ 
sông quê cứ chờ con nước son của mùa lũ nhạt dần 
màu hạt phù sa để mà rộn rịp chuẩn bị ghe, lưới vô 
mùa vụ mới…

Rồi khi mùa gió chướng rong ngọn, dịu gió thì 
ban ngày nhìn mặt sông đầy những ngọn cờ hiệu 
trôi dạt như trận đồ bát quái. Đêm đến, ngoài ánh 
trăng, những ngọn đèn lồng của ngư dân đi tìm 
luồng cá như hoa đăng rải khắp lòng sông. Để rồi, 
bao thế hệ con người gắn bó với dòng sông, bến 
nước này đã nhận ra, con cá bông lau là một phần 
cuộc sống tình cảm trong mỗi người, trong mỗi mái 
nhà quê soi bóng xuống dòng Vàm Nao quá đỗi êm 
ả và thanh bình. n



22 VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đặc sản và những món ăn ngon      
                  vùng đất Hà Tĩnh

KHÁNH TRÂN

Khi nhắc đến ẩm thực Hà Tĩnh, 
mọi người chắc chắn sẽ nghĩ đến 
những món ăn đặc sản nổi tiếng 
như: kẹo Cu đơ, cam bù Hương 
Sơn, bưởi Phúc Trạch, bánh gai 
Đức Thọ, hến Đức thọ, bún bò Đức 
Thọ, mực nháy Vũng Áng, bánh 
tráng đa vừng, bánh mướt, bánh 
tày Voi, khoai mài Hương Sơn, giò 
bột, chè xanh, cá mát, ram bánh 
mướt, gỏi cá đục, gỏi cá trích,  
rượu nhung hươu…

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc Bắc 
Trung Bộ và sở hữu phong cảnh 
nước non hữu tình, Hà Tĩnh 

không chỉ được biết đến là vùng đất hội 
tụ “địa linh nhân kiệt” mà còn là cái nôi 
của văn hóa dân gian, sản sinh ra các làn 
điệu dân ca độc đáo và tạo được ấn tượng 
tốt đẹp với mọi du khách. Đã từ lâu, ẩm 
thực luôn được xem là một yếu tố không 
thể thiếu góp phần tạo nên sự đặc trưng 
và độc đáo cho văn hóa Hà Tĩnh. Điểm 
quanh một vòng những món ăn ngon đặc 
sắc tại vùng đất Hà Tĩnh chắc chắn sẽ làm 
cho chuyến du lịch của du khách trở nên 
thú vị và hấp dẫn hơn nhiều. Ẩm thực Hà 
Tĩnh mang nét đặc trưng rất riêng, tuy 
bên ngoài có vẻ đơn sơ, mộc mạc nhưng 
bên trong lại nhẹ nhàng, ngọt ngào và 
sâu lắng. 

Món ram bánh mướt nổi tiếng

Đặc sản Hà Tĩnh, món ram bánh mướt 
là sự kết hợp độc đáo cho ra hương vị tuyệt 
hảo giữa ram nóng và bánh mướt Hà Tĩnh, 
ăn vào cảm nhận vừa giòn, vừa dẻo, có 
hương vị béo nhưng không hề ngấy. Bánh 
mướt dẻo, mỏng tang mềm mượt quấn 
trong chiếc ram nóng hổi giòn rụm, món 
ăn đơn giản nhưng quyến rũ thực khách. 
Chấm ram bánh mướt cùng nước mắm tỏi 
ớt sẽ cho ra hương vị hoàn hảo nhất. 

Bánh bèo Hà Tĩnh
Bánh bèo dù ăn nóng hay nguội đều 

ngon và hấp dẫn. Khi ăn nóng, kèm nước 
mắm cay trong những ngày trời se se lạnh 
sẽ thấy ấm lòng. Còn khi ăn nguội, bánh 
hơi dai, giòn mang vị đậm đà.

Bánh bèo là một loại bánh dân dã và 
không phải là đặc sản riêng của vùng nào 
mà có ở khắp các miền đất nước như Huế, 
Nghệ An, Quảng Bình.... Khác với bánh 
bèo ở các nơi khác, bánh bèo Hà Tĩnh 
mang một sắc thái ẩm thực riêng.

Gỏi cá đục
Gỏi cá đục là món ăn đặc sản Hà Tĩnh, 

mang nét văn hóa riêng của làng biển 
Xuân Nghi. Cách chế biến đặc sản của Hà 
Tĩnh gỏi cá đục khá công phu, lấy cá đục 
còn tươi, tách đôi, loại bỏ xương và ngâm 
với nước chanh khoảng 15 phút, rồi vớt ra, 
vắt khô. 

Cá đục có thịt chắc, trắng, có vị ngọt, 
ăn cùng rau thơm và các loại lá như lá 
sung, lá xoài non, lá đinh lăng, xoài xanh, 
khế chua, chuối xanh thái lát mỏng… Khi 
ăn, thực khách sẽ dùng bánh đa nem 
cuốn rau với cá chấm cùng nước lèo, cho 
hương vị thanh thanh, ngọt ngọt rất đặc 
biệt.

Cá trích nướng
Giới thiệu đặc sản Hà Tĩnh sẽ không thể 

bỏ qua món cá trích nướng Thạch Kim, ai 
đã từng ăn một lần sẽ nhớ mãi. Cá trích 
tươi được nướng chín bằng than, tỏa ra 
hương vị thơm lừng lẫn trong mùi khói, 
bốc hơi nóng hôi hổi, vẫn giữ được vị tươi, 
ngon ngọt gần như nguyên vẹn của thịt.

Cháo canh Hà Tĩnh
Cháo canh Hà Tĩnh được chế biến từ 

những sợi bánh canh làm bằng bột mì, có 
màu trắng đục, ăn vào dẻo, dai, cho hương 
vị rất đặc biệt, được chan nước dùng hầm 
bằng xương ngon, ngọt, có thêm vị thơm 
của hành, vị béo của tôm, vị ngọt của giò 
lụa… tạo ra hương vị hấp dẫn vô cùng.

Bún bò Đò Trai
Bún bò Đò Trai là món ăn độc đáo được lấy tên theo cây cầu nổi tiếng của tỉnh Hà Tĩnh. 

Bún bò Đò Trai nổi tiếng với những sợi bún to, tròn, có màu hơi nâu như màu hoa cau, 
làm thủ công bằng tay và bát nước dùng mang hương vị đặc trưng của vùng quê Đức Thọ, 
Hà Tĩnh. Bún và nước dùng được để riêng, thịt bò mềm, thơm ngon, chần tái trong nồi 
nước dùng, thịt chần phải tính toán chuẩn thời gian, để khi ăn đảm bảo được vị ngọt. 

Bún thịt nướng 
Bún thịt nướng là món ăn đặc sản Hà 

Tĩnh dân dã nhưng được đông đảo du 
khách yêu thích. Thịt nướng ở đây được 
tẩm ướp đậm đà, có hương vị đặc biệt 
vô cùng. Điều đặc biệt là bún thịt nướng 
đặc sản thành phố Hà Tĩnh sẽ được chấm 
bằng nước tương, còn gọi là chẹo, chứ 
không chấm nước chấm mắm chua ngọt 
như nhiều nơi.
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Mực nhảy Kỳ Anh
Mực nhảy ở vùng biển Vũng Áng là đặc 

sản Kỳ Anh nổi tiếng với con mực to con. 
Sau khi đánh bắt được đem chế biến luôn 
nên vẫn giữ nguyên được độ tươi, ngon. 
Mực nhảy đặc sản Hà Tĩnh có thể chế 
biến thành nhiều món như luộc, xào, hấp 
hay gỏi… đều cho hương thơm đặc trưng, 
ngon khó cưỡng.

Hến xúc bánh đa Đức Thọ 
Hến sông La là đặc sản Đức Thọ Hà 

Tĩnh, có thể chế biến thành nhiều món 
ngon, nổi bật nhất là xào xúc ăn cùng 
bánh đa. Hến ở Đức Thọ có vị ngọt, khi 
được xào lên và xúc ăn cùng bánh đa vừng 
sẽ hòa quyện tạo thành hương vị khó 
quên, thơm ngọt và bùi.

Bánh ngào 
Bánh ngào đặc sản Hà Tĩnh là món ăn 

được làm rất công phu, tỉ mỉ, được làm từ 
bột nếp phủ với gừng, mật và cả lạc rang, 
khi ăn cho hương vị thơm lừng, cay cay 
rất đặc trưng của gừng, vị bùi bùi của lạc, 
vị ngọt thanh của mật, cùng miếng bánh 
mềm, dẻo, càng ăn càng thấy ngon miệng.

Bánh tày Voi
Trong tiết trời mùa Xuân, được ngắm 

nhìn làn khói bếp ấm bay và thưởng thức 
món bánh tày thơm dẻo nồng vị quê chắc 
chẳng gì sánh bằng. Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ 
Anh (Hà Tĩnh) là một trong những nơi 
hiếm hoi còn sót lại vẫn còn lưu giữ cách 
làm bánh tày truyền thống - “bánh tày 
Voi” nức tiếng xa gần.

“Bánh tày chợ Voi” vốn là món ăn dân 
dã của người dân lao động, cho nên các 
nguyên liệu làm bánh cũng xuất phát từ 
những nguồn nguyên liệu giản đơn, gần 
gũi đó là đậu xanh và thịt lợn, mỡ hành…

Sữa chua Lộc Chương
Với công thức lên men truyền thống, 

sữa chua Lộc Chương sền sệt, dẻo mịn, 
thơm ngon, cho hương vị thơm ngon, hấp 
dẫn đặc biệt. Nhiều tín đồ xê dịch chia sẻ 
ăn sữa chua Lộc Chương cho cảm giác gì 
đó ngon khác lạ mà khó kiếm ra ở bất cứ 
đâu. 

Kẹo cu đơ 
Kẹo cu đơ là một loại đặc sản Hà Tĩnh 

có hình tròn với lớp bánh tráng bên ngoài 
dai, dẻo sần sùi và ở giữa là phần đậm 
đà bao gồm: mật mía, gừng tươi và đậu 
phộng rang. 

Kẹo cu đơ ngon nhất khi thưởng thức 
cùng nước chè xanh. Cầm chiếc bánh 
chắc, nặng trên tay, cảm nhận vị nồng 
cay của gừng, vỏ bánh mềm dẻo quyện 
cùng hương thơm bùi của đậu phộng sẽ 
rất khó quên.

Bưởi Phúc Trạch
Nếu miền Bắc nổi tiếng với bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, miền Nam nổi tiếng với bưởi 

Năm Roi, bưởi da xanh thì Hà Tĩnh lại có bưởi Phúc Trạch. Với vị ngọt thanh và mùi 
thơm nhẹ tự nhiên đặc trưng, Bưởi Phúc Trạch từ lâu đã nổi tiếng là giống bưởi đặc sản 
của huyện Hương Khê, Hà Tĩnh và là một trong những giống bưởi ngon nhất của Việt 
Nam. Bưởi Phúc Trạch được trồng tập trung chủ yếu ở 4 xã Phúc Trạch, Hương Trạch, 
Hương Đô, Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Cam bù Hương Sơn
Trên mâm cỗ cúng ngày Tết cổ truyền 

của người dân Hà Tĩnh nói chung, huyện 
Hương Sơn nói riêng không thể thiếu 
những quả cam bù đặc sản.

Cam bù gần giống với cam canh. Là 
giống trái cam to, có vỏ dày màu cam, 
nhẵn, múi cam dễ tách và rất mọng nước. 
Kích thước cam bù khá lớn, nặng khoảng 
200 - 300g/quả; một số quả còn nặng đến 
500g. Đây cũng là phần dễ nhận biết nhất 
của loại cam này.

Bánh gai Đức Thọ
Để làm ra một chiếc bánh gai cần có 

nhiều nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh, 
cùi dừa, mật mía nhưng lá gai mới chính 
là “linh hồn” của chiếc bánh. Vị dẻo thơm, 
ngọt bùi của chiếc bánh đã trở thành dư 
vị khó quên trong lòng những ai đã từng 
nếm qua thứ bánh ấy. Bánh lá gai là đặc 
sản của đất hiếu học Đức Yên – Đức Thọ 
Hà Tĩnh, về sau lan rộng ra các tỉnh thành 
và trở nên nổi tiếng trong văn hóa ẩm 
thực miền Trung. Dù đi đâu xa, người con 
xứ sở vẫn không quên dáng hình những 
chiếc bánh đầy vẻ chân quê mộc mạc này.
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Những ngày này, khi  hương xuân đã tràn ngập 
đất trời, thì dường như người ta lại mong muốn 
tìm về một khung cảnh, một không gian gợi mở 
tâm hồn, như một dịp để nhìn lại chính mình 
trong thời gian qua, để chiêm nghiệm nhiều 
điều trong cuộc sống, để hướng về những giá trị 
của tâm linh.

Chùa Bái Đính - ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á
Chùa Bái Đính là một danh thắng tâm linh nằm trong quần thể khu du lịch sinh thái Bái Đính – Tràng 

An với bề dày lịch sử hơn 1000 năm tuổi gắn với vùng đất của nhiều triều đại phong kiến từ nhà Đinh, nhà 
Tiền Lê đến nhà Lý. Cùng khám phá những kinh nghiệm đi chùa Bái Đính – đệ nhất danh thắng tâm linh 
ở Ninh Bình.

Trước mọi căng thẳng, đua chen trong cuộc sống, người ta đến đây để ngồi yên trên chiếc ghế đá dưới 
bóng mát tàng cây, nghe tiếng gió thì thào trên ngọn cây, giọng chim líu lo trong cành râm. Khung cảnh 
tịch mịch của nhà chùa, khiến tâm hồn lắng xuống, thần kinh dịu lại.

Chỉ cần ngắm mấy cội tùng xanh, ngửi mùi hương thoảng nhẹ của hoa lan, hoa nguyệt quế, chúng ta đã 
có thể cảm thấy lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Ngày thường chùa tĩnh mịch và cô liêu như vậy nhưng đến 
mùa lễ hội, đặc biệt là những dịp Tết đến như lúc này đây, chùa lại như khoác một tấm áo khác, với dập dìu 
người người đến chùa, thi lễ.

Tập tục đi chùa ngày xuân đã là một thói quen 
không thể thiếu của rất nhiều người dân Việt 
Nam, không chỉ vì lý do tôn giáo, mà còn mang 

màu sắc văn hóa Tết cổ truyền.
Dường như, hương xuân, nắng xuân trong một sáng 

ngày đầu năm mới, tiết trời hơi se lạnh, nhưng vẫn có 
những tia nắng sớm lung linh tỏa khắp sân chùa, đã làm 
cho các ngôi chùa trở nên đẹp hơn, thanh bình hơn.

Ở các ngôi chùa, cửa lúc nào cũng rộng mở để mọi 
người có thể đi viếng, dịp lễ tết cũng vậy mà ngày thường 
cũng vậy. Người ta đi chùa để lễ Phật, thưa hỏi đạo lý, 
hay chỉ để tìm sự thanh thản ở tâm hồn mình.

Vãn cảnh chùa 
ngày Xuân

Vùng núi Yên Tử, nơi phát tích của dòng thiền Trúc Lâm Yên 
Tử và cũng là nơi diễn ra một trong những lễ hội lớn nhất cả 
nước dịp đầu xuân.

Hội Yên Tử bắt đầu từ ngày 9 tháng Giêng và kéo dài hết 3 
tháng mùa xuân hàng năm. Sau phần nghi lễ long trọng của lễ 
hội tổ chức dưới chân núi Yên Tử là cuộc hành hương của hàng 
vạn người đến với chùa Đồng ở trên đỉnh núi. Du khách đến 
hội chùa Yên Tử để được tách mình khỏi thế giới trần tục, thực 
hiện cuộc hành hương về đất Phật giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Vùng núi Yên Tử ở xã Thượng Yên Công cách trung tâm  
thị xã Uông Bí (Quảng Ninh) khoảng chừng 14 km. Trước 
đây, người ta gọi núi Yên Tử là núi Voi bởi hình dáng ngọn 
núi tựa như một con voi khổng lồ. Trong sử sách ghi lại, Yên 
Tử còn có tên là Bạch Vân Sơn  bởi quanh năm núi chìm 
trong mây trắng.

Chùa Yên Tử - nơi đất tổ của Phật Giáo của cả đất nước
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Đền Trần – ngôi chùa nổi tiếng có ấn 
Vua ban

Phủ Thiên Trường xưa, nay là Đền Trần là 
nơi lưu lại dấu ấn của Vương triều nhà Trần. 
Đây được coi là kinh đô thứ hai của nước Đại 
Việt sau kinh thành Thăng Long. Vào năm 1258, 
khi quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần 
thứ nhất. Vua Trần Thái Tông ra lệnh thực hiện 
chiến lược “vườn không nhà trống” tại kinh 
thành Thăng Long. Quân và dân ta rút lui về 
phủ Thiên Trường nhằm huy động sức mạnh 
toàn dân.

Về sau, quân ta đã đánh bại quân Nguyên 
Mông. Vào ngày 14 tháng Giêng năm đó, vua 
Trần Thái Tông mở tiệc chiêu đãi và phong tước 
cho những người có công đánh giặc tại phủ 
Thiên Trường. Kể từ đó, cứ vào ngày này, nghi 
thức “khai ấn” được tổ chức tại đây. Vào ngày lễ, 
các vua Trần cho cúng tế tổ tiên trời đất, ban 
bổng lộc những người có công. Đồng thời mở 
đầu cho một năm mới của triều nhà Trần.

Đến thế kỷ XV, Phủ Thiên Trường bị phá hủy 
bởi quân Minh. Sau này, tại nền phủ lúc trước, 
chính quyền và nhân dân đã xây dựng Khu di 
tích Đền Trần Nam Định. Tại đây, người dân địa 
phương vẫn duy trì nghi thức khai ấn để tưởng 
nhớ các vua Trần đã có công bảo vệ đất nước.

Đền Bà Chúa Kho – Niềm tin về vị nữ 
Thánh cai quản kho lương

Hiếm có ngôi đền nhỏ nào lại thu hút đông 
đảo khách thập phương, đặc biệt là giới kinh 
doanh như đền Bà chúa Kho. Tuy nhiên, ngôi 
đền này chỉ đông đúc vào đầu và cuối năm 
bởi nhân dân ta quan niệm “đầu năm đi vay 
– cuối năm đi trả”.

Đền Bà Chúa Kho nằm trên lưng chừng 
ngọn núi Kho, thuộc địa phận khu Cổ Mễ, 
phường Vũ Ninh, thành Phố Bắc Ninh. Đền 
thờ Bà Chúa Kho - thời bấy giờ còn gọi là 
công chúa Thanh Bình. Nơi đây thu hút hàng 
ngàn người đến lễ bái nhân dịp đầu năm mới. 
Đặc biệt là giới kinh doanh. 

Mặc dù chỉ là nghi lễ tâm linh nhưng muốn 
nguyện ước linh ứng thì phải thành tâm khi 
“vay vốn” Bà chúa Kho và giữ đúng lời hứa. 
Theo ban Quản lý đền, việc “vay” bao nhiêu, 
bao giờ trả là tùy mỗi người. Nhưng có “vay” 
thì phải có “trả”. Dù có làm ăn lãi lời hay thua 
lỗ thì khi đã hứa với Bà Chúa Kho là trả thì 
phải giữ đúng lời hứa. Đó cũng chính là chữ 
“Tín” mà chúng ta cần tuân thủ trong cuộc 
sống hiện thực. 

Đền Bà Chúa Thác Bờ - Đền thờ thiêng liêng ngự trị 
trên sông Đà

Đền Bà Chúa Thác Bờ thuộc xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa 
Bình. Đền thờ lâu đời này nằm bên bờ hồ rộng lớn quanh năm một 
màu xanh ngọc phẳng lặng. Phía sau đền là hệ thống núi cùng các 
hang động thạch nhũ tuyệt đẹp làm nức lòng du khách.

Tương truyền, Đền Bà Chúa Thác Bờ thờ hai vị nữ tướng là bà 
Đinh Thị Vân người dân tộc Mường và một bà (không rõ tên) người 
dân tộc Dao. Hai bà đã có công dưới thời Lê Lợi, giúp dân và quân 
vận chuyển lương thực, thuyền bè qua Thác Bờ lên Mường Lễ dẹp 
loạn. Sau khi hai bà mất, thường hiển linh giúp người dân an toàn 
vượt qua con thác nổi tiếng hiểm trở, khắc nghiệt khi sông Đà chưa 
ngăn dòng ngày ấy. Nhân dân biết ơn lập đền thờ hai bà nhằm tỏ 
lòng thành kính và mong muốn hai bà sẽ phù hộ, che chở cho họ 
khỏi nguy hiểm khi đi qua dòng nước.

Chùa Hương – về với non nước hữu tình cầu may, 
cầu lộc, cầu bình an

Cứ sau dịp tết âm lịch là người dân từ khắp nơi đổ về xã Hương 
Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội trẩy hội Chùa Hương. Lễ hội Chùa 
Hương bắt đầu từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch. 
Đây có thể được xem là lễ hội chùa chiền lớn nhất cả nước dịp 
đầu năm.

Đến đây, bạn chỉ có một cách duy nhất là ngồi trên những con 
thuyền bé xinh dưới bàn tay chèo thuyền điêu luyện của những 
người lái đò, họ sẽ đưa bạn đi khám phá những đền chùa trên 
những ngọn núi, cách nhau bởi những khúc sông quanh co uốn 
lượn. Dòng suối Yến mang một vẻ đẹp hiền hòa, buông mình giữa 
hai triền núi với những khúc cong mềm mại.

Hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận không khí trong lành mát 
mẻ, bạn sẽ thấy nơi đây yên bình đến lạ, không còn những mệt 
mỏi, bộn bề và vội vã của cuộc sống thường ngày, chỉ còn lại 
quanh ta sự thảnh thơi, thư giãn, phảng phất mùi của những vòng 
hương, của cây cỏ, của gió, của nước và cả đất trời. 

Đền Bảo Hà - Ngôi đền thiêng thờ “Thần vệ 
quốc” vùng biên ải

Đền Bảo Hà thuộc huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai, cách 
trung tâm thành phố Lào Cai khoảng 70 km ngụ dưới 
chân đồi Cấm, soi bóng xuống dòng sông Hồng đỏ nặng 
phù sa. Ngôi đền linh thiêng giữa miền Tây Bắc điệp 
trùng thu hút bao người về đây cầu tài cầu lộc.

Với phong cảnh hữu tình và mang nhiều giá trị lịch 
sử nơi đây từ lâu đã trở thành địa chỉ du lịch tâm linh 
của hàng vạn lượt du khách. Tương truyền rằng, dù có 
đi đâu nhưng cầu tài cầu lộc thì phải 
tới viếng thăm đền ông Hoàng Bảy 
thần vệ quốc, đánh giặc và bảo vệ 
biên cương.

Hành trình lên miền Tây 
Bắc, làm lễ dâng hương tại 
đền Bảo Hà thờ Thần vệ quốc 
Hoàng Bảy, lễ Đền Cô Tân An 
- thờ bà Nguyễn Hoàng Bà Xa.
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NHỮNG ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN

GIA BẢO

Không chỉ là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, Thanh 
Hóa còn được biết đến với nhiều di tích lịch sử, 
danh lam thắng cảnh hấp dẫn làm say lòng biết bao 
du khách.

Sầm Sơn
Ở xứ Thanh, Sầm Sơn luôn là một trong những điểm đến lý 

tưởng. Ngay từ thời Pháp thuộc, Sầm Sơn đã được đánh giá là 
bãi biển tốt nhất ở Việt Nam bởi bờ cát mịn, sạch, thoai thoải 
kéo dài ra phía biển; sóng biển hiền hòa mang nồng độ mặn 
phù hợp với sức khỏe con người. Bên cạnh đó, thiên nhiên 
còn phú cho nơi đây những sắc màu lung linh huyền thoại 
trong quần thể thắng tích: một hòn Trống Mái tình tứ, lãng 
mạn ngự trên dãy Trường Lệ; một đền Độc Cước uy nghi thể 
hiện khát vọng hòa bình, chế ngự giặc dã… bảo vệ sự bình 
yên cho người dân xứ Thanh; một đền Cô Tiên chênh vênh 
trên vách núi, hữu tình mà ẩn chứa bao điều kì bí. Xa xa là 
những hòn Mê, hòn Nẹ… như muốn nhắc nhở mỗi chúng ta 
phải giữ gìn sự bình yên cho Tổ Quốc, quê hương.

Hải Tiến
Cũng ở vùng đất xứ Thanh này, có một địa điểm du lịch biển 

khác mới được khám phá, còn nguyên sơ, bình dị. Với đường 
bờ biển dài tít tắp và cảnh đẹp trong trẻo đang chờ du khách 
đến tham quan và thưởng thức. Địa điểm du lịch Thanh Hóa 
này đã, đang và sẽ là một khám phá mới lạ dành cho những du 
khách yêu thích du lịch biển.

Hải Hòa 
Biển Hải Hòa hiện đang giữ được những nét hoang 

sơ và thơ mộng, với bãi biển ngập tràn cát trắng, thoai 
thoải bên rặng phi lao quanh năm xanh mướt. Mỗi 
buổi sáng mùa hè, bình minh lên trên biển như một 
quả cầu lửa phát quang những tia ngũ sắc lung linh 
muôn màu rực rỡ. Những ánh sáng huyền diệu ấy còn 
đọng mãi ở chân trời đằng Đông, cho đến khi ngư dân 
cùng những cheo lưới nặng dong thuyền về bến thì 
chùm tia sáng đó mới chịu tan ra, hòa vào những áng 
mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời.

Vườn quốc gia Bến En
Cách TP Thanh Hóa khoảng 36 km về phía Tây Nam, xứ 

Thanh còn có Vườn quốc gia Bến En nổi tiếng. Nơi đây 
được ví như “Hạ Long trên cạn”, mang vẻ đẹp hoang sơ 
bởi màu xanh bạt ngàn của rừng, cùng mây nước lung linh 
khoe sắc... Nằm trải dài giữa hai huyện Như Xuân và Như 
Thanh, Vườn quốc gia Bến En được thành lập vào năm 
1992, có tổng diện tích là 14.735 ha, trong đó rừng nguyên 
sinh là 8.544 ha. Vườn quốc gia Bến En có địa hình nhiều 
đồi núi, có nhiều sông, suối. Yếu tố tạo điểm nhấn cho 
bức tranh thiên nhiên nơi đây là hồ nước rộng gần 3.000 
ha và 21 hòn đảo, bán đảo được bao quanh bởi ba cánh 
cung núi đá, núi đất và rừng.

Di tích Thành Nhà Hồ
Không chỉ có núi, có biển, Thanh Hóa còn nổi tiếng bởi di 

tích Thành Nhà Hồ (hay còn gọi là thành Tây Đô, thành An 
Tôn, thành Tây Kinh hay thành Tây Giai), là kinh đô nước Đại 
Ngu (quốc hiệu Việt Nam thời nhà Hồ), nằm ở huyện Vĩnh 
Lộc. Đây là tòa thành kiên cố với kiến trúc độc đáo bằng đá 
có quy mô lớn hiếm hoi ở Việt Nam, có giá trị và độc đáo 
nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong rất ít 
những thành lũy bằng đá còn lại trên thế giới. Thành được 
xây dựng trong thời gian ngắn, chỉ khoảng 3 tháng (từ tháng 
Giêng đến tháng Ba năm 1397) và cho đến nay, dù đã tồn tại 
hơn 6 thế kỷ nhưng một số đoạn của tòa thành này còn lại 
tương đối nguyên vẹn.

Động Từ Thức
Trên vùng đất “địa linh nhân kiệt”, còn có 

những hang động mang màu sắc huyền thoại, 
hư hư, thực thực… Được xem là một trong những 
hang động đẹp nhất xứ Thanh, động Từ Thức hay 
còn gọi là động Bích Đào (xã Nga Thiện, huyện 
Nga Sơn) đã thu hút nhiều du khách bởi màu sắc 
lung linh, huyền ảo như chính câu chuyện tình 
của chàng Từ Thức gặp nàng tiên Giáng Hương 
lưu truyền trong dân gian.

Động Từ Thức nằm trên dãy núi Tam Điệp 
hùng vĩ, tiếp giáp với huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh 
Bình. Động nằm trên sườn một ngọn núi đá 
nhỏ, xung quanh là cánh đồng lúa xanh ngút 
ngàn, dài khoảng 200m, rộng hàng nghìn m2, 
vòm hang chỗ cao nhất chừng 40 m. Khung 
cảnh bên trong và xung quanh động vẫn còn 
giữ được nét hoang sơ và thơ mộng. 
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Quần thể danh thắng Kim Sơn
Trên vùng đất Vĩnh Lộc, cách Thành Nhà Hồ không xa còn có quần thể Danh 

thắng Kim Sơn (xã Vĩnh An) gồm: núi, hang động và hồ nước… đã tạo nên một cảnh 
trí đặc sắc đẹp đến nao lòng. Là một vùng danh thắng nguyên sơ mang vẻ đẹp của 
tạo hóa, được thiên nhiên ban tặng hệ thống núi đá vôi với 29 ngọn núi kết thành 
một quần thể tựa “tiên sơn linh mẫu”… đã để lại cho xứ Thanh một danh thắng 
Kim Sơn kỳ thú.

Động Tiên Sơn
Ngoài động Kim Sơn, còn có Động Tiên Sơn - hang động được ví von như “tiên 

động trên núi”. Phải vượt qua hơn 200 bậc đá uốn lượn với độ cao hơn 50 m mới lên 
được động. Từ trên cao, quần thể danh thắng Kim Sơn được hiện lên như một bức 
tranh sơn thủy hữu tình. Bước chân vào động, một khối thạch nhũ to lớn, lấp lánh 
vàng có hình thù của Quan thế âm Bồ tát ngự trên đài sen to rộng, với chiều cao hơn 
20m, mặc áo cà sa ánh vàng lấp lánh. Cùng hàng ngàn khối thạch nhũ lớn nhỏ với 
những hình thù khác nhau… Với cảnh quan thiên nhiên sơn thuỷ hữu tình, thắng 
tích Kim sơn – Tiên Sơn hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách thập phương một điểm 
dừng chân đầy thú vị.

Cầu Hàm Rồng
Bao năm qua, cây cầu Hàm Rồng lịch sử 

vẫn hiên ngang, sừng sững chứng kiến sự 
đổi thay, phát triển của vùng đất xứ Thanh. 
Nơi đây đã từng là một trong những trọng 
điểm của cuộc đấu tranh đánh phá ác liệt 
của Mỹ. Các đơn vị bảo vệ cầu đã chiến đấu 
hàng trăm trận, bắn rơi hơn 100 máy bay 
các loại. Tại đây, Không quân Việt Nam đã 
bắn rơi 4 máy bay Mỹ. Trung đoàn pháo 
phòng không 228 bảo vệ cầu Hàm Rồng đã 
bắn rơi 90 máy bay, được phong danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và 
được mang tên Đoàn Hàm Rồng… Sau bao 
biến cố thăng trầm, cầu Hàm Rồng vẫn 
hiền hoà vắt mình qua dòng sông Mã thơ 
mộng, trở thành chiếc cầu lưu thông, đồng 
thời là địa điểm du lịch, check-in lưu giữ 
kỷ niệm cho những ai đặt chân đến vùng 
đất này…

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông
Pù Luông là tên gọi của đồng bào dân tộc Thái có 

nghĩa là đỉnh núi cao nhất trong vùng. Pù Luông được 
đánh giá là khu bảo tồn thiên nhiên có giá trị về khoa 
học, kinh tế xã hội và du lịch sinh thái. Cùng với Pù Hu, 
rừng ở khu vực Pù Luông đóng vai trò quan trọng trong 
việc phòng hộ đầu nguồn sông Mã ở tỉnh Thanh Hóa.

Cách vườn quốc gia Cúc Phương 25 km, được nối 
liền với phần đuôi của vườn quốc gia Cúc Phương bằng 
hai dãy núi đá vôi màu xám chạy song song. Ở giữa là 
những thung lũng lúa. Phía bắc và đông bắc của khu 
bảo tồn Pù Luông giáp các huyện Mai Châu, Tân Lạc và 
Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Kéo dài từ phía tây xuống 
phía nam của khu bảo tồn là dòng sông Mã, từ điểm 
giáp giới của huyện Quan Hóa với huyện Mai Châu 
(tỉnh Hòa Bình) qua khu vực thị trấn Quan Hóa xuống 
gần thị trấn Cành Nàng (Bá Thước).

Ở XỨ THANH

Khu di tích Hàm Rồng 
Khu di tích Hàm Rồng thuộc phường Hàm 

Rồng, thành phố Thanh Hoá, cách trung tâm 
thành phố 3km, trên trục quốc lộ 1A. Đây là 
quần thể danh lam thắng cảnh – di tích lịch 
sử văn hoá nổi tiếng độc đáo gắn liền với 
những công lao to lớn và chiến công hiển 
hách, ý chí quật cường của người dân xứ 
Thanh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Bỉm Sơn 
Không chỉ có những bãi biển 

tuyệt đẹp. Bỉm Sơn còn có những 
di tích lịch sử nổi tiếng nên thị xã 
Bỉm Sơn nói riêng, Thanh Hóa nói 
chung. Đây là một điểm đến du 
lịch lý tưởng dành cho các khách 
du lịch trong nước và khách quốc 
tế. Nằm ở vị trí dễ dàng di chuyển, 
là nơi hội tụ nhiều điểm du lịch 
thú vị và hấp dẫn mà ai cũng muốn 
một lần được ghé thăm. Nếu bạn 
có cơ hội đến thăm thị xã Bỉm Sơn, 
Thanh Hóa thì đừng bỏ qua những 
điểm đến lý tưởng sau đây nhé.
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RA MẮT HỘI QUÁN DU LỊCH SỨC 
KHỎE TẠI KHU DU LỊCH TÂN CẢNG

HẢI AN

Mới đây, Trung tâm nghiên cứu đào tạo ứng dụng Trị Liệu Việt (thuộc Liên hiệp khoa học công nghệ xanh 
Việt Nam) khai trương Hội quán Du lịch sức khỏe tại Khu Du lịch Tân Cảng – TP. Hồ Chí Minh.

Đến tham dự buổi lễ có các đại biểu như; ông Nguyễn Văn 
Quế, Uỷ viên Thường vụ Hội Di sản Văn hóa TP. Hồ Chí 
Minh; ông Nguyễn Trung Dung - Phó Chủ tịch Hội Cựu 

Giáo chức TP. Hồ Chí Minh - Chi hội trưởng Chi hội Di sản Văn 
hóa Nhà giáo phía Nam; ông Lại Thành Nam - Chủ tịch Liên hiệp 
Khoa học công nghệ xanh Việt Nam; Lương y Phan Cao Bình - 
Phó Chủ tịch Liên hiệp Khoa học công nghệ xanh Việt Nam, Giám 
đốc Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng Trị Liệu Việt; ông 
Lê Văn Hoàng - Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp quận Bình Thạnh; 
ông Phan Văn Cường - Phó Giám đốc Viện nghiên cứu phát triển 
truyền thông Việt Nam; ông Hồ Minh Quân - Giám đốc Công ty Cổ 
phần Nano, thành viên Hội Doanh nghiệp Quận Bình Thạnh; ông 
Lư Mê Li - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần cung ứng Hướng Dẫn 
Việt; cùng nhiều y, bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và sức 
khỏe tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành về tham dự.

Phát biểu tại buỗi lễ ra mắt Hội quán, Lương y Phan Cao Bình 
cho biết: Hiện nay mô hình du lịch sức khỏe rất cần thiết. Thời 
gian qua, một số điểm du lịch tại các địa phương cũng đã triển 
khai mô du lịch nghỉ dưỡng kết hợp spa, massge, tắm bùn, tắm 
thảo dược…Tuy nhiên các hoạt động này chưa đồng bộ và còn 
mang tính tự phát, chưa chuyên sâu về chăm sóc sức khỏe, 
điều trị theo đúng bản chất là “du lịch sức khỏe” một cách bài 
bản và chuyên nghiệp bởi những chuyên gia có tay nghề cao; 
chưa được phổ biến rộng rãi khắp các tỉnh thành. 

Có thể thấy rõ qua đại dịch Covid-19 từ cuối năm 2019 đến 
nay, xu thế của thế giới và trong nước rất quan tâm đến vấn đề 
sức khỏe… Đối với du lịch, nhất là du lịch nghỉ dưỡng, du lịch dài 
ngày thì nhu cầu về chăm sóc sức khỏe càng cao hơn nữa. Tuy 
nhiên, các dịch vụ về chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm phục 

vụ như: ăn uống, dược – mỹ phẩm, đông dược, tour sức khỏe,…
so với các nước trong khu vực Đông Nam Á và Châu Á như 
Thái Lan, Singapore, Nhật Bản..thì ở nước ta đang còn nhiều 
hạn chế. Việt Nam là một trong những nước có truyền thống về 
chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh dựa trên nền tảng y học 
cổ truyền lâu đời; đang sở hữu nhiều kỹ thuật y học cổ truyền 
hiệu quả như: day ấn huyệt, kỹ thuật khí công, nguồn thảo dược 
phong phú…Đây là cơ hội và tiềm năng rất lớn trong việc cạnh 
tranh với các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á về sản 
phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe. Lương y Phan Cao Bình nói.

Nhiều năm qua, Group Trị Liệu Việt của Lương y Phan Cao 
Bình đã triển khai một số hoạt động, tổ chức nhiều mô hình “du 
lịch sức khỏe” tại các điểm du lịch ở các tỉnh, thành. Những mô 
hình này đã và đang được những du khách trong và ngoài nước 
đón nhận, yêu thích. Hiệu quả thấy rõ từ việc ứng dụng phương 
pháp y học cổ truyền; các bài thuốc dân gian để trị đau khớp, 
huyết áp, tiểu đường...và phương pháp nắn chỉnh cột sống. 
Những phương pháp về xoa bóp ấn huyệt như: Head massage, 
Body massage, Foot massage…sử dụng đá, gỗ, dụng cụ trị liệu 
cổ truyền kết hợp thêm những bài tập trị liệu để lưu thông khí 
huyết như: Khí công Đại chu thiên, Thập nhị Liên hoa…Đây là 
những lợi thế cạnh tranh rất lớn để các đơn vị ngành du lịch, 
các doanh nghiệp du lịch, điểm du lịch xây dựng được thương 
hiệu mạnh cho những dòng sản phẩm “du lịch sức khỏe”, có 
tính cạnh tranh cao so với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Được biết, Group Trị Liệu Việt đã triển khai một số hoạt động, 
tổ chức nhiều mô hình “du lịch sức khỏe” tại các điểm du lịch 
trên nhiều tỉnh thành. Những mô hình này đã và đang được 
những du khách trong và ngoài nước đón nhận, yêu thích. n

JFTC cảnh báo nguy cơ vi 
phạm luật chống độc quyền 
trong IPO

Ủy ban thương mại công bằng 
Nhật Bản (JFTC) đã cảnh báo các 
công ty môi giới về khả năng vi 
phạm luật chống độc quyền khi định 
giá thấp các thương vụ phát hành cổ 
phiếu ra công chúng lần đầu (IPO).

Một báo cáo của JFTC về định 
giá các thương vụ IPO cho thấy thủ 
tục phát hành cổ phiếu nên bao 
gồm một quy định cho phép thay 
đổi tổ chức bảo lãnh phát hành để 
thực hiện đợt IPO nếu cần thiết, 
khi kết quả nghiên cứu cho thấy 
khoảng 90% các công ty mới niêm 
yết cho biết đơn vị bảo lãnh đóng 
một vai trò chủ chốt trong việc 
quyết định giá IPO. 

JFTC cũng cho biết một công ty 
môi giới có thể vi phạm pháp luật 
nếu ngăn cản các công ty chứng 
khoán khác đảm nhận vai trò bảo 
lãnh IPO.

JFTC sẽ hối thúc Cơ quan dịch vụ 
tài chính, Hiệp hội các nhà môi giới 
chứng khoán Nhật Bản và Sàn giao 
dịch chứng khoán Tokyo cân nhắc 
các biện pháp để củng cố thủ tục 
IPO dựa trên báo cáo nói trên.

Triển khai chức năng cảnh 
báo chống ùn tắc phương 
tiện tại cửa khẩu

Nhằm giảm tình trạng ùn tắc, tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo 
điều kiện hàng hóa xuất nhập khẩu 
được giao thương thuận lợi qua các 
cửa khẩu đường bộ, Tổng cục Hải 
quan cho biết, bắt đầu từ hôm nay, 
ngày 27/1, chức năng cảnh báo 
chống ùn tắc sẽ được chính thức 
triển khai trên Cổng thông tin một 
cửa quốc gia.

Để biết lưu lượng phương tiện tại 
cửa khẩu, người sử dụng truy cập vào 
địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn, mục 
“Bản đồ mật độ phương tiện”.

Thông tin về lưu lượng phương tiện 
tại cửa khẩu biên giới được cập nhật 
theo thời gian thực; công khai trên 
Cổng thông tin một cửa quốc gia tại 
địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn.

Chức năng cảnh báo chống ùn tắc 
được Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính 
triển khai với sự phối hợp của Tổng 
cục đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải 
dựa trên nền tảng những thành tựu và 
ứng dụng mới về công nghệ thông tin.

Việc này nhằm thực hiện chỉ đạo 
của lãnh đạo Chính phủ về việc quyết 
liệt thực hiện các giải pháp giảm tình 
trạng ùn tắc, tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp, tạo điều kiện hàng hóa 
xuất nhập khẩu được giao thương 
thuận lợi qua các cửa khẩu đường bộ.

Lương y Phan Cao Bình - Phó Chủ tịch Liên hiệp Khoa học công nghệ 
xanh Việt Nam, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, đào tạo ứng dụng 
Trị Liệu Việt giới thiệu mô hình “Trị Liệu Việt”

 Quang cảnh buổi lễ ra mắt Hội quán Du lịch sức khỏe

Phương pháp day ấn huyệt “Head Massage - Ngũ Bộ Đầu”  Ký kết hợp tác phát triển mô hình “Trị Liệu Việt”
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HÀNG TIÊU DÙNG THAILAND
ĐỊA CHỈ: 39A ẤP BẮC, PHƯỜNG 5, 
TP. MỸ THO, TIỀN GIANG
CHỦ CỬA HÀNG: HUỲNH THANH THÚY. 
ĐIỆN THOẠI: 0907 071 068

HỘI PHỔ BIẾN VÀ THAM VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAMHỘI PHỔ BIẾN VÀ THAM VẤN PHÁP LUẬT VIỆT NAM
TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG:

l    THỰC HIỆN TƯ VẤN PHÁP LUẬT.

l   CỬ LUẬT SƯ LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG CHO TRUNG TÂM THAM GIA TỐ TỤNG ĐỂ 

BÀO CHỮA, ĐẠI DIỆN BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC 

YÊU CẦU TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI VỤ VIỆC MÀ TRUNG TÂM THỰC HIỆN TƯ VẤN 

PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT; THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THEO QUY 

ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ;

l   NHẬN VÀ THỰC HIỆN VỤ VIỆC TRONG TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC PHÁP LUẬT.

Trụ sở:  1.11 - 1.12 Cao ốc Ruby Garden, 2A Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 9901 1616 – 08 4799 9888  - Email: trungtampbtvpl@gmail.com



chuøabuùtbichuøabuùtbi
nôi löu giöõ nhöõng giaù trò vaên hoùa 
ngheä thuaät cuûa ñoàng baøo khmer
Những ngày này, khi  hương xuân đã tràn ngập đất trời, thì dường như người ta lại mong 
muốn tìm về một khung cảnh, một không gian gợi mở tâm hồn, như một dịp để nhìn lại chính 
mình trong thời gian qua, để chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, để hướng về những 
giá trị của tâm linh.

Tập tục đi chùa ngày xuân đã là một thói quen 
không thể thiếu của rất nhiều người dân Việt 
Nam. Đi chùa không chỉ vì lý do tôn giáo, mà còn 

mang màu sắc văn hóa Tết cổ truyền.

Bản sắc dân tộc độc đáo
Dân tộc Khmer có nền văn hóa phát triển đa dạng, 

gắn liền với những tín ngưỡng mang sắc thái riêng, ảnh 
hưởng đậm nét văn hóa Ấn Độ và Phật giáo. Phật giáo 
đóng vai trò quan trọng và có vị trí cao nhất trong mọi 
lĩnh vực của đời sống người Khmer ở Đồng bằng sông 
Cửu Long. Đa số, họ là phật tử của Phật giáo Nam tông.

Văn hóa tín ngưỡng của người Khmer có những giá trị 
rất đặc biệt, mang bản sắc rất riêng thông qua các nghi 
lễ vòng đời; là một chuỗi những nghi lễ khá cầu kỳ được 
lưu giữ qua một số hình thức lễ hội, như Tết Chôl Thnăm 
Thmây, ngày Choôl Sâng-Kran Thmây, ngày Vônabat, 
ngày Lơng Sak, Lễ cúng trăng (Ooc Om Bok), Lễ cúng ông 
bà (Sen Đolta) và còn có đến gần 30 ngày lễ khác nhau bắt 
nguồn từ tín ngưỡng dân gian và Phật giáo…

Cách ăn mặc của người Khmer đặc trưng là chiếc váy 
“xàm pốt” cho nữ và “xà rông” cho nam. Trong âm nhạc, 
người Khmer có dàn nhạc ngũ âm. Ngoài ra còn có các 
nhạc cụ khác: Đôi “chập ngã”; dàn nhạc dây “Plêing 
Khssè”; sáo trúc (Khloy); sân khấu Rôbăm, Yukê, múa 
Ram Vong, Lâm Leev, Saravan; Aday, Chhay Yam, hát ru 
con; sân khấu Rô Băm và Dù Kê…

Trong dòng chảy hội nhập, những di sản văn hóa của 
đồng bào Khmer ngày càng có sự giao thoa, những yếu 
tố văn hóa ngoại lai đang xâm nhập, tác động rất lớn 
đến nền văn hóa cổ truyền. Trừ các dịp lễ, Tết truyền 
thống, phần lớn đồng bào Khmer sử dụng ngôn ngữ, 
trang phục, ẩm thực… như người Kinh. Một bộ phận 
đồng bào Khmer, nhất là giới trẻ rất ít khi sử dụng trang 
phục truyền thống, ngôn ngữ của dân tộc mình.

Với người Khmer, từ khi chào đời đến khi trưởng 
thành rồi về già, mọi sự vui, buồn, sướng, khổ đều gắn 
chặt với ngôi chùa. Ngôi chùa trở thành trung tâm sinh 
hoạt tôn giáo, trung tâm tu luyện của sư sãi, trung tâm 
sinh hoạt cộng đồng, nơi lưu giữ giá trị văn hoá lịch sử 
của người Khmer. Chùa là một không gian “thiêng” đặc 
sắc về văn hóa vùng Nam Bộ Việt Nam.

Các vị chức sắc, sư sãi được nhân dân sùng kính. Bởi 
vì họ là những người trí thức dạy nhân dân học chữ, học 
nghề, tổ chức cuộc sống cho nhân dân.

Vãn cảnh chùa Bút Bi ở Trà Vinh
Ngôi chùa Bút Bi tọa lạc ở ấp Là Ca, xã Nhị Trường, 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Chùa được xây dựng 
từ năm 1856, trong một khuôn viên rộng 18ha. Ngôi chùa 
cổ đã trải qua năm đời trụ trì. Trụ trì đầu tiên là Đại 
đức Thạch Sóc. Hình ảnh đầu tiên là ngôi chánh điện uy 
nghi, sừng sững, đồ sộ với nét đặc thù rất tiêu biểu cho 
kiến trúc Khmer truyền thống được xây, đắp một cách 
công phu từ bàn tay tài hoa của những người thợ vốn là 
những nông dân trong các sóc. Đi dọc theo dãy hành 
lang của chánh điện là những hàng cột dày đặc mà mỗi 

đầu cột đều có gắn tượng Krud (người chim): Một nửa 
thân là chim, nửa là người hoặc là tiên nữ trong tư thế 
đứng dang hai tay đỡ mái, trông rất khỏe khoắn, sinh 
động và thể hiện tính thẩm mỹ tuyệt đẹp đậm chất kiến 
trúc điêu khắc truyền thống của bà con Khmer Nam Bộ.

Chùa Bút Bi là một tổng thể kiến trúc đặc trưng của 
văn hóa Khmer với mái cao thẳng đứng, hoa văn họa tiết 
sơn vàng, hệ thống tượng Phật, thần Kabil Maha Prum, 
nữ thần đất, hung thần Reahu, tiên nữ, vũ nữ Apsara, 
người chim, vua khỉ Hanuaman... Chùa là nơi thực hiện 
nghi lễ của Phật giáo, dạy chữ Khmer, lễ hội, truyền bá 
kinh nghiệm sản xuất; là nơi gìn giữ, bảo tồn và phát 
huy những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc.

Ngôi chùa được cho là có tụ linh khí của đất trời và tuân 
thủ một số nguyên tắc trong triết lý Phật giáo Tiểu thừa, 
cũng như phong tục tập quán của người Khmer. Toàn bộ 
giá trị của nghệ thuật kiến trúc tập trung chủ yếu nhất ở 
ngôi chánh điện, được xây dựng ở vị trí trung tâm và nền 
cao hơn so với các công trình khác.

Qua cổng chùa, chúng ta có cảm giác như đã bước 
sang một thế giới khác. Đó là thế giới tâm linh, hoàn 
toàn khác hẳn với thế giới trần tục. Cho ta có cảm giác 
nhẹ nhõm, vơi đi những phiền não cực nhọc, những 
ganh đua tranh giành, bởi những vườn hoa khoe sắc, 
hàng cây xanh bóng mát, hài hòa với các công trình kiến 
trúc, tạo thành không khí thoáng mát trong lành. Cách 
trang trí những phù điêu, chạm khắc chìm nổi nhiều 
đề tài mà chủ đề chính là Tam Bảo. Đặc biệt là tiếng 
tụng kinh cao thấp, đôi lúc hài hòa với nhạc lễ (ngũ âm) 
cất lên giữa bầu không khí trong lành, làm cho tâm hồn 
ta như bay bổng theo giọng kinh và điệu nhạc ngũ âm. 
Những quần thể kiến trúc thường bố trí theo phương 
pháp ngũ điểm. Người Khmer quan niệm những gì lớn 
nhất, trân trọng nhất phải được đặt ở trung tâm, chọn 
đó là công trình chính, làm chủ đạo, chi phối tất cả công 
trình còn lại, 

Chánh điện chùa quay mặt về hướng Đông. Sư trụ trì 
Son Sa Mit cho biết: Người Khmer quan niệm rằng, Đức 
Phật ngự ở hướng Tây mặt nhìn về hướng Đông để cứu 
độ chúng sinh, ban phúc. Chánh điện còn là nơi tiêu 
biểu của nghệ thuật kiến trúc, chạm khắc trang trí của 
người Khmer. Vì vậy, chánh điện được xây dựng theo 
đúng quy cách, kích thước nhất định. Chánh điện chùa 
với bộ mái ba lớp, các góc đầu đao đuôi rồng cao vút uốn 
lượn cho ta cảm giác uyển chuyển linh hoạt, tạo nhiều 
ánh sáng bên trong chùa.

Nghệ thuật kiến trúc chùa Khmer rất phong phú đa 
dạng, rất đặc sắc về hình lẫn hồn. Mỗi hình khối, mỗi 
họa tiết trang trí đều toát lên triết lý Phật giáo, Bà La 
Môn kết hợp hài hòa với dân gian. Rõ nhất là sự liên kết 
mật thiết giữa đạo với đời nhưng không hề đối lập. Mỹ 
thuật trang trí không chỉ làm cho đẹp để chiêm ngưỡng, 
hình khối không chỉ tạo ra không gian, công năng sử 
dụng mà còn là một minh chứng lịch sử, minh chứng sự 
tiến hóa của đồng bào Khmer. 

Từ những ngày lễ hội thuần tuý Phật giáo như: Lễ Phật 
Đản, lễ nhập Hạ, lễ xuất Hạ, lễ Ban hành giáo lý, lễ cầu 
siêu, lễ hội dân tộc đến việc biểu diễn văn nghệ, sinh 
hoạt vui chơi và cả sinh hoạt cộng đồng phum, sóc cũng 
diễn ra ở chùa. Chùa không chỉ đơn thuần là nơi sinh 
hoạt tôn giáo mà còn là trung tâm sinh hoạt văn hoá, xã 
hội. Thông qua các hoạt động này giúp người dân sống 
gần gũi và thân thiện, đoàn kết, có trách nhiệm và luôn 
thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Dường như, hương xuân, nắng xuân trong một sáng 
ngày đầu năm mới, tiết trời hơi se lạnh, nhưng vẫn có 
những tia nắng sớm lung linh tỏa khắp sân chùa, đã làm 
cho các ngôi chùa trở nên đẹp hơn, thanh bình hơn.

Ở các ngôi chùa cửa lúc nào cũng rộng mở để mọi 
người có thể đi viếng, dịp lễ Tết cũng vậy mà ngày 
thường cũng vậy. Người ta đi chùa để lễ Phật, thưa hỏi 
đạo lý, hay chỉ để tìm sự thanh thản ở tâm hồn mình. n
 BÁ VƯƠNG

Chùa Bút Bi của cộng đồng người Khmer Nam Bộ ở Trà Vinh

Sư trụ trì và vị sư trẻ tâm huyếtChánh điện chùa Bút Bi
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