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Trong niềm phấn khởi đón mừng Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý 
Mão 2023, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang trân trọng gửi đến quý Mẹ Việt 
Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, chiến sĩ lực lượng vũ trang, toàn 
thể nhân dân trong huyện cùng những người con quê hương đang công tác, 
sinh sống xa quê lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Năm 2022, là năm đầu tiên huyện Hòa Vang triển khai thực hiện  
Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển 
huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tuy đối mặt với tình 
hình kinh tế khó khăn, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh... nhưng với sự đồng 
lòng, quyết tâm của toàn Đảng bộ và sự ủng hộ, đồng hành của nhân dân, huyện 
nhà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực đời sống 
xã hội, kinh tế được phục hồi sau đại dịch Covid-19. Đặc biệt, Thủ tướng Chính 
phủ tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ huyện đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng và đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Xin nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm 
ơn toàn thể nhân dân và hệ thống chính trị các cấp.

Bước sang năm mới với những thời cơ và thách thức đan xen, năm tiếp tục 
phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 
2023 và giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, 
vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân huyện nhà nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ theo hướng phát triển toàn diện, đi vào chiều 
sâu, nâng cao tính bền vững và toàn diện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu để 
Hòa Vang sớm trở thành thị xã.

Thời khắc thiêng liêng đã đến, Xuân mới Quý Mão bắt đầu, mang theo những 
điều tốt lành về tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước. Chúc mọi người, mọi 
nhà chào đón một năm mới dồi dào sức khỏe, an bình, hạnh phúc và thành công! 

Mừng Xuân mới! Khơi nguồn lực, đón tương lai!

HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN HUYỆN HÒA VANG

Thư chúc tết Quý Mão 2023
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Nhìn lại thành tựu  
sau 36 năm đổi mới
Từ vùng quê thuần nông có những 

bước chuyển mình, mang dáng dấp của 
một khu đô thị giàu bản sắc, Hòa Vang 
đang dần “thay da đổi thịt” trên con 
đường xây dựng Nông thôn mới. Điểm 
qua một vài con số để thấy được sự thay 
đổi này. Đó là, cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
đúng hướng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của huyện Hòa Vang thời kỳ 2011-2020 
đạt trung bình 3,54%/năm, trong đó: 
công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 
hàng năm 3,15%/năm, thương mại, dịch 

vụ tăng bình quân 5,27%/năm, nông 
nghiệp tăng bình quân hàng năm là 
0,35%. Đến nay, huyện đã hoàn thành 
xây dựng chương trình Nông thôn mới 
và được Chính phủ công nhận huyện đạt 
chuẩn Nông thôn mới vào năm 2015 và 
tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn 
mới nâng cao giai đoạn 2020-2025, đến 
nay huyện đã có 5 xã đạt chuẩn xã Nông 
thôn mới nâng cao. 

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng được 
đầu tư từng bước đồng bộ, hệ thống công 
trình dịch vụ công cộng được xây dựng 
đáp ứng cơ bản các nhu cầu của người 
dân; nhiều khu dân cư mới hình thành 
cùng với việc cải tạo, chỉnh trang hệ thống 
hạ tầng các khu dân cư hiện hữu diễn ra 
mạnh mẽ. Nông nghiệp phát triển theo 
hướng ứng dụng công nghệ cao theo đó 
kinh tế tập thể được chú trọng gắn với sản 
phẩm chủ lực của địa phương, chương 
trình OCOP như: chả bò Yến Tiên; nấm 
linh chi Nhơn Phước (Hòa Nhơn); rau an 
toàn Túy Loan (Hòa Phong); bánh tráng 
Đại Cường (Hòa Phú)…

Việc chú trọng đến gìn giữ, xây dựng 
và phát triển văn hóa được thể hiện qua 
các đề án, kế hoạch tổng thể, lâu dài 
cho công tác bảo tồn, phát huy các giá 
trị di tích, văn hóa truyền thống gắn 
với phát triển du lịch. Huyện cũng đã 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về đổi mới 
căn bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo, 
đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và 
đã đạt được những thành tựu đáng kể. 
Đi đôi công tác giáo dục đào tạo, Hòa 
Vang tập trung huy động mọi nguồn 
lực, thực hiện nhiều giải pháp để đào 
tạo nghề, giải quyết việc làm cho người 
dân. Nhìn chung, đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân được cải thiện 
và nâng cao đáng kể, nhất là các hộ gia 
đình chính sách, đồng bào vùng núi, 
người dân tộc, vùng đồng bào có đạo; 
lòng dân đồng thuận và tin tưởng vào 
sự lãnh đạo của Đảng. Với những kết 
quả đạt được này, huyện Hòa Vang đã 
được công nhận từ đơn vị hành chính 
cấp huyện loại II lên đơn vị hành chính 
loại I từ ngày 8/2/2021. 

Và còn đó những trăn trở
Bên cạnh những thành quả mà chúng 

ta đã đạt được, cũng dễ dàng nhận ra một 
thực tế rằng, Hòa Vang đang phải đối mặt 
với sự mất cân bằng cần thiết cho việc tạo 
dựng một không gian đô thị xanh, giàu 
bản sắc và hướng tới mục tiêu bền vững. 
Đó là nguy cơ đánh mất sự cân bằng giữa 
yếu tố nhân tạo và tự nhiên, giữa truyền 
thống và hiện đại, giữa cá nhân và cộng 
đồng, giữa phát triển kinh tế và bảo tồn 
văn hóa, giữa những tuyến đường cấp 
quốc gia, cấp đô thị dài rộng và sự chống 
chếnh của không gian làng mạc, kiến trúc 
đô thị còn khá mong manh, giữa khát 
vọng vươn tới tương lai và sự nhìn lại quá 
khứ…

Quá trình đô thị hóa đã đánh mất 
quá nhiều thứ để nhớ và lưu vào ký ức, 
mà khi nhìn lại chúng ta thấy hối tiếc. Là 
sự hối tiếc khi dần đánh mất hình ảnh 
làng quê trù phú với những xóm làng rợp 
bóng tre xanh, cò bay thẳng cánh. Hình 
ảnh ngôi nhà Gươl của đồng bào Cơ Tu 
được tạo nên từ chất liệu bê-tông với mái 

Xây dựng đô thị xanh, giàu bản sắc 
gắn với mục tiêu Hòa Vang  
thành thị xã vào năm 2025

 � TÔ VĂN HÙNG
Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang

Phối cảnh quy hoạch Trung tâm huyện lỵ Hòa Vang - Đô thị loại IV.
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tôn khô cứng (dẫu biết sự đổi thay này 
nhằm ứng phó với thiên tai khắc nghiệt 
của miền Trung); bên cạnh đó, hình thái 
không gian của thôn bản, ngôi nhà ở của 
đồng bào được tạo nên với kiểu dáng quá 
khác lạ so với giá trị nguyên bản vốn cần 
phải có. Hòa Vang giờ đây không khó 
tìm hình ảnh của những khu dân cư mới 
mọc lên theo kiểu nhà ống, nhà hộp từ 
các dự án tái định cư với giải pháp tổ chức 
không gian không phù hợp lẫn chất lượng 
đầu tư xây dựng nhiều hạn chế. Đời sống 
sinh hoạt của người dân cũng từ đó mà 
thay đổi theo, bên cạnh một số phong tục 
tập quán lạc hậu cần thay đổi thì một số 
thói quen sinh hoạt vốn mang nét truyền 
thống của làng quê giờ đây đã dần phai 
nhạt. Những biến đổi đó nếu không sớm 
có một định hướng cụ thể, lâu dài cho sự 
phát triển của Hòa Vang thì trong tương 
lai không xa, mảnh đất Hòa Vang hiền 

hòa, được bao bọc bởi sông núi, văn hóa 
đậm đà nét truyền thống, đặc trưng của 
Hòa Vang sẽ bị mai một theo thời gian.

Và hơn cả, sẽ là sự hối tiếc dai dẳng 
khi nhìn đến hệ sinh thái tự nhiên vốn dĩ 
là một cấu trúc hoàn chỉnh đang dần bị 
chia cắt, biến dạng và nguy cơ suy thoái 
môi trường ngày càng hiện hữu bởi cuộc 
chạy đua của thị trường, của những khát 
vọng chinh phục, nếu không thận trọng 
thì sẽ trở thành lối ứng xử thiếu văn 
minh khi khai thác thiên nhiên một cách 
“không kiểm soát”.

Gợi mở những giải pháp nhằm tạo 
dựng đô thị xanh và giàu bản sắc
Quan điểm tiếp cận mang tính tổng 

quát đó là tạo dựng đô thị Hòa Vang trên 
nguyên tắc kiểm soát không gian luôn 
trong một trạng thái cân bằng, hài hòa 
giữa các yếu tố: Cảnh quan tự nhiên và 

cảnh quan đô thị, giá trị tinh thần và nơi 
chốn, phát triển kinh tế và bảo tồn văn 
hóa truyền thống. Tạo lập không gian đô 
thị xanh, giàu bản sắc gắn với mục tiêu 
Hòa Vang thành thị xã vào năm 2025, 
bên cạnh sự quan tâm ủng hộ, tạo điều 
kiện của Trung ương và thành phố, cần 
sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng thuận của 
của bộ máy chính quyền và đồng lòng 
của người dân huyện nhà. Trước hết, cần 
tập trung vào một số giải pháp cụ thể:

Thứ nhất, xác định việc Quy hoạch 
phát triển huyện Hòa Vang trở thành đô 
thị có bản sắc riêng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045 là hoạt động có tính 
tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi 
mới sáng tạo, trở thành động lực phát 
triển và là nhiệm vụ thường xuyên, quan 
trọng của cả hệ thống chính trị. Tổ chức 
lại không gian, cơ cấu chức năng các khu 
vực đang trong quá trình đô thị hóa tiệm 
cận theo các tiêu chuẩn khu đô thị gắn 
với gìn giữ bản sắc kiến trúc truyền thống 

Cơ cấu sử dụng đất đai trong quy 
hoạch không thể thiếu những mảng 
xanh tự nhiên của núi, của rừng; không 
gian dành cho cộng đồng không thể 
thiếu những khuôn viên cây xanh gắn 
với hình ảnh bụi tre, hồ nước, đền thờ, 
di tích văn hóa - lịch sử…. Khu vực nông 
thôn truyền thống tập trung tại các xã/
phường, bao gồm khu dân cư nông thôn, 
các làng nghề truyền thống, các khu 
nhà vườn gắn kết với các vùng sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết 
hợp du lịch sinh thái, cộng đồng. Quan 
trọng hơn, việc duy trì những không gian 

truyền thống này 
trong cấu trúc của 
đô thị hiện đại sẽ tạo 
nên những khu vực 
trữ nước, góp phần 
quan trọng hạn chế 
ngập lụt đồng thời 
góp phần cải thiện 
môi trường khí hậu 
trước nguy cơ ngày 
càng gia tăng nền 
nhiệt độ chung của 
đô thị.

Đồng thời, phải 
đổi mới tư duy, tiếp cận lý luận và phương 
pháp quy hoạch đô thị mới nhằm vừa 
phát triển đô thị bền vững trên cơ sở sử 
dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, tiết 
kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường sinh 
thái, thích ứng với biến đổi khí hậu vừa 
giữ gìn, tôn tạo những giá trị, bản sắc 
văn hóa riêng mang đặc trưng của Đất và 
Người Hòa Vang. 

Hòa Vang đón nhận Quyết định định điều chỉnh phân loại hành chính từ loại II lên loại I.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cùng với lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra thực tế và làm 
việc với Đảng ủy xã Hòa Bắc về phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Tà Lang và 
Giàn Bí.
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Thứ hai, cần chú trọng giữ gìn và 
phát huy các giá trị kiến trúc, cảnh quan 
truyền thống, đặc trưng. Hình ảnh một 
thành phố hiện đại, văn minh với những 
công trình xây dựng hiện đại song hành 
với những xóm làng truyền thống, bản 
làng dân tộc cùng hòa quyện trong màu 
xanh của nước, của trời và của cánh đồng 
xanh cũng chính là một đặc trưng khó 
tìm thấy ở các đô thị khác hiện nay.

Chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tích 
lịch sử, văn hóa và các loại hình nghệ 
thuật, lễ hội truyền thống đặc trưng, 
các giá trị văn hóa tích cực. Tăng cường 
quản lý di tích lịch sử - văn hóa và thắng 
cảnh trên địa bàn huyện. Xây dựng và 
triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế 
quản lý di tích trên địa bàn; Đề án bảo 
tồn di sản phi vật thể Bài chòi Hòa Vang 
và Kế hoạch Bảo tồn, phát triển văn hóa 

dân tộc Cơ Tu đến năm 2025. Huy động 
nguồn lực của toàn xã hội phục vụ công 
tác bảo vệ và phát huy giá trị các di tích 
trên địa bàn huyện. Khai thác các giá trị 
lịch sử - văn hóa của các di tích, phục vụ 
cho việc giáo dục truyền thống lịch sử 
cách mạng, bảo tồn các giá trị văn hoá 
truyền thống tốt đẹp của nhân dân trong 
huyện cho mọi người dân, cho thế hệ trẻ 
hôm nay và tương lai. 

Thứ ba, khai thác một cách khoa học 
về tiềm năng đất đai, hạ tầng giao thông, 
cụm công nghiệp, khu nông nghiệp công 
nghệ cao, các khu dân cư mới... để tiếp 
tục tạo động lực và cơ hội cho Hòa Vang 
phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Nhất là, trong bối cảnh cách mạng 
công nghiệp 4.0, hội nhập và xu hướng 
tiêu dùng sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ..., đây sẽ là cơ hội để Hòa Vang 

thể hiện tính năng động và sáng tạo, ứng 
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất 
nông nghiệp, nhằm đưa Hòa Vang trở 
thành trung tâm nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao không những tại Đà Nẵng 
mà của cả vùng Kinh tế trọng điểm miền 
Trung. Cùng với đó là sự phát triển các 
hình thức du lịch sinh thái, du lịch trải 
nghiệm nông thôn vốn đang trở thành 
xu hướng mới hiện nay. Hơn nữa, trong 
bối cảnh thành phố Đà Nẵng đang định 
hướng phát triển trở thành “Trung tâm 
về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, 
thương mại, tài chính, logistics, công 
nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông 
tin, công nghiệp hỗ trợ”, Hòa Vang hội 
tụ đầy đủ các điều kiện về tự nhiên và 
nguồn lực để phát triển theo hướng du 

lịch (trọng tâm là du lịch sinh thái), logistics, 
công nghệ cao, công nghệ thông tin và nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Thứ tư, cần tiếp tục nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, 
tổ chức đảng, nhà nước, cơ quan, đơn 
vị, địa phương, cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức trong công tác quản lý 
quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, đất 
đai, khoáng sản, môi trường, tạo bước 
chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong thời 
gian tới. Đây chính là giải pháp mang tính 
then chốt và xuyên suốt cho quá trình lập, 
quản lý, tổ chức triển khai thực hiện các 
đồ án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
trong thời gian đến. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức pháp luật của người 
dân để thực hiện đúng các quyền, nghĩa Suối Vũng Bọt - tiềm năng phát triển du lịch sinh thái xã Hòa Bắc.

Chú trọng bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa và các loại hình nghệ thuật, lễ hội truyền thống đặc trưng. 

Trong ảnh: Lễ rước sắc tại Hội làng Túy Loan, xã Hòa Phong.  
Nguồn: Văn Kỳ Lê
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Lê Văn Thơm

Toàn 
dân 
hợp 
sức 
dựng 
xây 

Trăm 
nguồn 
lực 
khai 
thông 
thêu 
mơ 
ước   

Cả 
huyện 
đồng 
lòng 
phấn 
đấu          
Triệu 
tiềm 
năng 
thức 
dậy 
dệt 
tương 
lai.  

vụ, tuân thủ pháp luật trong các hoạt 
động liên quan có ý nghĩa hết sức quan 
trọng. Nếp nghĩ, cách làm đã đến lúc phải 
thay đổi, văn minh đô thị dần thay thế 
cho những thói quen của cuộc sống nông 
thôn thuần túy. Nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả công tác quản lý nhà nước về quản 
lý quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, đất 
đai, khoáng sản và môi trường của cơ 
quan quản lý nhà nước từ huyện đến cơ 
sở nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 
mới. 

Ngày hôm nay, đón nhận vận hội mới, 
Hòa Vang sẽ mạnh mẽ, vững vàng hơn 
trong công cuộc xây dựng và phát triển, 
sớm trở thành thị xã như điều mà Bác Hồ 
từng ước mong: “Hãy cố gắng làm cho 
Hòa Vang trở thành một chấm son trên 
bản đồ Tổ quốc”. Đây cũng là khát vọng 

của mọi người dân, của bao thế hệ lãnh 
đạo, mục tiêu phấn đấu của cả hệ thống 
chính trị và là định hướng mang tầm 
chiến lược của thành phố trong tương lai. 
Do đó, chúng ta không thể chối từ những 
sự đổi mới, càng không thể đi ngược với 
những tiến bộ của công nghệ thời đại 4.0, 
đô thị sẽ ngày càng hiện đại, tiện ích, đời 
sống người dân ngày càng được nâng cao, 
nhưng giải pháp mang tính định hướng, 
các nguyên tắc cốt lõi cơ bản trên vẫn phải 
được tôn trọng, gìn giữ và phát huy, bởi 
đó là bản sắc, và một khi đã là bản sắc thì 
chắc chắn sẽ không thể mờ nhạt dù trong 
thời đại nào. Và chắc chắn hơn hết, khi 
đã có bản sắc riêng, theo thời gian, Hòa 
Vang sẽ luôn mang hình hài nên thơ của 
một đô thị bên núi, cạnh sông, “một chấm 
son” đậm, đẹp, hài hòa và khó phai.■

Múa Tung tung – Za zá của đồng bào Cơ Tu bên nhà Gươl Tà Lang, Hòa Bắc. 
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Tập trung đồng bộ các giải pháp
Xác định rõ mục tiêu của Nghị quyết, 

là người đứng đầu, tôi cùng Ban Thường 
vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo UBND 
huyện khẩn trương, chủ động, tích cực 
phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành 
thành phố tham mưu HĐND, UBND 
thành phố ban hành các nghị quyết, văn 
bản về các cơ chế, chính sách đặc thù. Đến 
nay, HĐND thành phố đã ban hành 4 
nghị quyết chuyên đề, UBND thành phố 
ban hành Kế hoạch số 178/KH-UBND 
ngày 14-10-2021 để cụ thể hóa mục tiêu, 
nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 07.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện 
ủy Hòa Vang đã ban hành 8 văn bản, 
trong đó đặc biệt là Chương trình số 08-
CTr/HU ngày 14-9-2021 triển khai thực 
hiện Nghị quyết 07; chỉ đạo các cơ quan 
tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 
huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc xây 
dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo 
nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.  Song 
song đó, toàn Đảng bộ huyện tăng cường 
công tác vận động, tuyên truyền đảng 
viên, cán bộ, các tầng lớp nhân dân cùng 
chung sức với Đảng bộ, chính quyền 
huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết 07.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, 
Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung đồng 
bộ các giải pháp trong xây dựng Đảng, 
hệ thống chính trị của huyện; Tập trung 
vào công tác quy hoạch của huyện; Phát 
triển hạ tầng để hướng tới hình thành 
đô thị có bản sắc; Xây dựng cơ chế, phân 

bổ, quản lý, điều hành thu chi ngân sách; 
Xây dựng cơ chế phát triển du lịch gắn 
với nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao; Lựa chọn các vấn đề trọng tâm như 
chính sách xã hội, chính sách dân tộc, y tế 
giáo dục; Đảm bảo quốc phòng an ninh 
gắn với phát triển kinh tế. UBND huyện 
khẩn trương ban hành Kế hoạch triển 
khai thực hiện với 67 nhiệm vụ trọng 
tâm được gắn với trách nhiệm của từng 
ngành, lộ trình thực hiện. 

Qua một năm triển khai Nghị quyết 
07, mặc dù còn nhiều khó khăn song 
dưới sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của 
Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND thành 
phố, UBND thành phố, các sở, ngành 
thành phố cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, 
quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ 
huyện đến cơ sở nên bước đầu đã đạt 
được nhiều kết quả. Trong đó, nổi bật, đã 
hoàn thành lập quy hoạch đánh giá thực 
trạng và định hướng tổ chức không gian 
phát triển kinh tế – xã hội của thành phố 
trên địa bàn huyện thời kỳ 2021 – 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 đề xuất tích hợp 
vào Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời 
kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 
đã thông qua các đồ án quy hoạch phân 
khu đô thị huyện lỵ Hòa Vang, đồ án quy 
hoạch chung các xã đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến 2045; thông qua quy hoạch sử 
dụng đất của huyện Hòa Vang đến năm 
2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023. 
Nhằm khai thác tối đa lợi thế quỹ đất, 
huyện đề xuất thành phố cho chủ trương 

SAU 1 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07-NQ/TU:

Những kết quả khả quan ban đầu

 � PHẠM NAM SƠN
Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 
nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện

Ngày 7-7-2021, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban 
hành Nghị quyết số 07-NQ/TU “Về xây dựng và phát 
triển huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045” (Nghị quyết 07), đây là văn kiện có tính định 
hướng quan trọng, lâu dài, mở ra nhiều cơ hội, cơ chế để 
Hòa Vang phát triển toàn diện, làm thay đổi diện mạo, 
rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn với thành thị.
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lập vệt sử dụng đất 100m hai bên đường 
Vành đai phía Tây (đoạn Hòa Phước-
Hòa Khương) để phát triển thương mại, 
dịch vụ. 

Khởi sắc trên nhiều lĩnh vực
Về đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, 

trong năm 2022, UBND thành phố đã 
bố trí kế hoạch vốn tiếp tục triển khai 
Trung tâm hành chính xã Hòa Bắc, đối 
với Trung tâm hành chính xã Hòa Phong, 
HĐND thành phố đã ban hành Nghị 
quyết số 16/NQ-HĐND ngày 01-3-2022 
phê duyệt chủ trương đầu tư; đồng thời 
đang đề nghị UBND thành phố bố trí 
chuẩn bị đầu tư nâng cấp trung tâm hành 

chính các xã. Huyện đã triển khai lập dự 
án Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng dài 
90km trên địa bàn huyện trước đây do 
“Nhà nước và nhân dân cùng làm” với 
tổng kinh phí dự kiến khoảng 42 tỷ đồng. 

Về phát triển kinh tế, xây dựng nông 
thôn mới, huyện tập trung Quy hoạch 
quỹ đất xây dựng các trung tâm thương 
mại, kêu gọi đầu tư các cụm mua sắm – 
ẩm thực – vui chơi giải trí tại các xã Hòa 
Phong, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa Sơn, 
Hòa Ninh. Giới thiệu khu đất 4.000m2 
mặt tiền quốc lộ 14B tại xã Hòa Nhơn 
để Công ty CP Bất động sản Việt Nhật 
đề nghị chọn làm địa điểm xây dựng siêu 
thị tổng hợp. Xây dựng phương án đầu 

tư, nâng cấp, sửa chữa các chợ trên địa 
bàn huyện đến năm 2025 theo hướng xây 
dựng chợ an toàn thực phẩm, văn minh 
thương mại. Đến nay các chợ Túy Loan, 
Miếu Bông đã được thành phố ra quyết 
định công nhận chợ đủ điều kiện chợ an 
toàn thực phẩm.

Tổ chức khai trương Làng du lịch sinh 
thái cộng đồng thôn Thái Lai và đưa vào 
hoạt động. Tổ chức xét chọn một số dự 
án đầu tư thí điểm khai thác du lịch, dịch 
vụ trên đất sản xuất nông, lâm nghiệp, 
đất nuôi trồng thủy sản. Triển khai Đề án 
phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn 
huyện giai đoạn 2020-2025. Phát triển cơ 
sở hạ tầng cụm Tà Lang – Giàn Bí, cụm 

Túy Loan – Thái Lai, cụm Trung Nghĩa – 
Đông Sơn – Hòa Trung; lập hồ sơ thủ tục 
công bố bến Túy Loan và Thái Lai;… 

Tiếp tục triển khai Chương trình 
“Mỗi xã một sản phẩm”; Hoàn thành 
khảo sát, lựa chọn sản phẩm đảm bảo quy 
định ở các địa phương, trong năm 2022 
có 8 sản phẩm đăng ký thực hiện Chương 
trình OCOP. 

Về phát triển văn hóa xã hội, đã ban 
hành Đề án phát triển giáo dục và đào tạo 
trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 
2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Đề 
án Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ 
thuật các trường học trên địa bàn huyện 
giai đoạn 2022 – 2025. Kế hoạch bảo tồn, 

Hội nghị đối thoại cấp huyện, xã giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân các thôn Tà Lang, Giàn 
Bí, xã Hòa Bắc. 

Ông Phạm Nam Sơn phát biểu tại Lễ Khánh thành Bia chiến tích Gò Hà, xã Hòa Khương.
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phát triển văn hóa Cơ tu giai đoạn 2021 – 
2025; Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di 
sản văn hóa phi vật thể Bài Chòi đến năm 
2025; Đề án Phát triển văn hóa Hòa Vang 
đến năm 2025 và những năm tiếp theo. 

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo 
rà soát, tổng hợp lao động có nhu cầu học 
nghề, giải quyết việc làm giai đoạn 2022 – 
2025; Ban hành Đề án chuyển đổi ngành 
nghề và giải quyết việc làm cho người lao 
động trong vùng dự án giai đoạn 2022 
– 2025. Tiếp tục thí điểm thực hiện đưa 
người lao động đi làm việc thời vụ tại 
Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa 
các địa phương của hai nước. 

Sức mạnh đồng thuận  
và chặng đường phía trước 
Từ những kết quả trên, chúng tôi có 

thể rút ra được một số bài học kinh nghiệm 
quan trọng, đó là tranh thủ sự lãnh đạo, 

chỉ đạo kịp thời của Thường trực, Ban 
Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự Đảng 
và UBND thành phố, sự ủng hộ các sở, 
ban, ngành thành phố; xây dựng và giữ 
gìn sự đoàn kết, phát huy sức mạnh đồng 
thuận để thực hiện các chủ trương, chính 
sách của huyện, xây dựng đội ngũ cán bộ 
có tâm huyết, có quyết tâm chính trị và 
khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm. 
Đặc biệt, sự đổi mới, sáng tạo trong cách 
làm, vận dụng linh hoạt các chủ trương 
của Đảng, phù hợp với tình hình thực 
tiễn của địa phương và các quy định của 
pháp luật trong việc huy động các nguồn 
lực cho đầu tư phát triển huyện; coi trọng 
khâu chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, 
tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc, giải quyết 
dứt điểm, hiệu quả những khâu đột phá, 
then chốt và trọng điểm, nhất là về quy 
hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch, 
đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. 

Hát dân ca tại Lễ 

Khai trương Làng 

du lịch sinh thái 

cộng đồng Thái 

Lai.

Kiệu hương 
OCOP đạt 
chuẩn 4 sao 
được trưng 
bày tại Hội chợ 
Nông nghiệp 
Hòa Vang 2022. 
Nguồn: Thu 
Thảo

Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng 
và phát triển huyện Hòa Vang theo tinh 
thần Nghị quyết 07, toàn Đảng bộ tiếp tục 
quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực 
hiện, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả 
các Nghị quyết của HĐND thành phố về 
cơ chế, chính sách phát triển huyện Hòa 
Vang. Phối hợp các sở ngành thành phố 
đẩy nhanh tiến độ triển khai thủ tục thực 
hiện đầu tư 2 vùng nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao Hòa Khương – Hòa Phong 
và Hòa Phú; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
công tác chuẩn bị đầu tư các công trình 
nông thôn mới trong năm 2022. 

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ 
đạo UBND huyện, các ban, ngành chủ 
động rà soát, phối hợp với Sở Tài chính, 
Cục Thuế thành phố đề xuất cơ chế theo 

hướng phân cấp thêm các nguồn thu phát 
sinh cho huyện Hòa Vang để bảo đảm lộ 
trình đến năm 2025 huyện tự chủ ngân 
sách. Đồng thời kiến nghị Ban Thường 
vụ Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo 
các sở, ngành liên quan sớm triển khai 
thực hiện 13 nhiệm vụ do thiếu nguồn 
lực và một số vướng mắc khác.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Ban 
Thường vụ Thành ủy, việc ban hành các 
cơ chế, chính sách của HĐND, UBND 
thành phố, sự hỗ trợ của các sở, ngành, 
địa phương, sự đồng lòng, quyết tâm của 
toàn Đảng bộ và sự ủng hộ của nhân dân, 
tôi tin toàn Đảng bộ huyện Hòa Vang sẽ 
thực hiện thành công Nghị quyết số 07-
NQ/TU, đưa Hòa Vang phát triển, góp 
phần vào sự lớn mạnh của thành phố. ■



19Xuân
Quê hương

18 Xuân
Quê hương

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ 
đạo các cấp ủy quán triệt, phổ 
biến trong toàn đảng viên nắm 
rõ mục đích, yêu cầu, nội dung 

và phương pháp tổ chức đợt sinh hoạt 
chính trị để xây dựng kế hoạch tổ chức 
thực hiện. Ngay sau khi Ban Thường vụ 
ban hành Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 
26-3-2018 về “Tổ chức đợt sinh hoạt 
chính trị “tự soi, tự sửa””, mỗi Đảng bộ 
cơ sở chọn một đơn vị tổ chức điểm, 
Thường trực Huyện ủy chỉ đạo rút kinh 

nghiệm, triển khai đồng bộ trên phạm vi 
toàn Đảng bộ huyện. 

“Tự soi tư sửa” kịp thời khắc phục  
các biểu hiện 
Để tinh thần Nghị quyết Trung ương 

4 (khóa XII) được triển khai thực hiện 
hiệu quả và lan tỏa trong cán bộ, công 
chức, viên chức không là đảng viên, Ban 
Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND 
huyện ban hành Kế hoạch số 157/KH-
UBND triển khai mở rộng sinh hoạt “tự 

soi, tự sửa” gắn với đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh trong đội ngũ công chức, 
viên chức không là đảng viên trong các 
cơ quan, đơn vị, nhất là đơn vị sự nghiệp 
trường học. 

Từ kết quả 5 năm thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII) của toàn 
Đảng bộ huyện và tiếp tục triển khai có 
hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, Ban 
Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo 
tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng 
“tự soi, tự sửa” năm 2022 là kiên quyết 
đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn 
chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng 

viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” gắn với thực hiện Kết luận 
số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ 
Chính trị (khóa XIII) “Về tiếp tục đẩy 
mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 
ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định 
số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban 
Chấp hành Trung ương “Về những điều 
đảng viên không được làm”. 

Từ những nhận diện các biểu hiện 
mới phát sinh của cán bộ, đảng viên, Ban 
Thường vụ Huyện ủy tập trung các giải 

“Tự soi, tự sửa” 
để hoàn thành tốt  

mọi nhiệm vụ được giao 

“Tự soi, tự sửa” theo các biểu hiện nêu trong 
Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) là một giải 
pháp rất quan trọng, có tính quyết định để ngăn 
chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống góp phần xây dựng tổ 
chức đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong 
sạch, vững mạnh. Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Kế hoạch số 93-KH/HU ngày 26-3-2018 về “Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị  

“tự soi, tự sửa”.
 � LÊ TRUNG THẮNG

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
Chủ tịch HĐND huyện
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pháp khắc phục các hạn chế, qua đó để 
mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần, 
trách nhiệm, thực hiện tốt công việc được 
giao. Theo đó, Ban Thường vụ chỉ đạo 
tiến hành mở các lớp cập nhật kiến thức 
lý luận chính trị; tổ chức định kỳ các buổi 
thông tin thời sự trong nước, quốc tế cho 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện 
đến xã. Đồng thời chỉ đạo, quán triệt cho 
cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc 
Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của 
Bộ Thông tin và Truyền thông. Đến nay, 
100% đảng viên và cán bộ, công chức đã 
khắc phục các biểu hiện đã được nhận 
diện. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện 
ủy chủ trương tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm các nguyên tắc tổ chức của 
Đảng, thiếu trách nhiệm trong công tác; 

nâng cao tính tiên phong, gương mẫu 
của người đảng viên, cán bộ, công chức 
trong công tác, chấp hành chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước...

Dư luận đánh giá cao năng lực  
cán bộ, đảng viên
Để có cơ sở đánh giá một cách trung 

thực, khách quan về tình hình triển khai 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 
XII) và Kết luận số 21-KL/TW, năng lực 
lãnh đạo, điều hành, hiệu quả công việc 
của đội ngũ cán bộ sau Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XVII và kết quả thực 
hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm 
kỳ (2020-2025) đến nay, Ban Thường 
vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo 
Huyện ủy tổ chức cuộc điều tra dư luận 

xã hội nhằm thu 
thập thông tin từ 
nhân dân, qua đó, 
nhìn nhận những 
ưu điểm, hạn chế 
trong quá trình 
thực hiện công vụ, 
năng lực lãnh đạo, 
chỉ đạo, đồng thời 
đề ra những giải 
pháp trong thời 
gian đến.

Cuộc điều 
tra dư luận xã hội 
được thực hiện 
vào tháng 7-2022 
với 2.000 người tham gia thuộc mọi 
thành phần lứa tuổi, nghề nghiệp, chính 
trị. Kết quả điều tra dư luận cho thấy hầu 
hết các tầng lớp nhân dân biết những nội 
dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 
4, chứng tỏ công tác quán triệt, triển khai, 
tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết được 
các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ 
huyện thực hiện khá tốt với nhiều hình 
thức, nhiều kênh thông tin. 

Dư luận đánh giá cao về mức độ 
các cấp ủy Đảng, các ban, ngành, đoàn 
thể trên địa bàn huyện đầu tư cho việc 
quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung 
ương 4, Kết luận số 21-KL/TW cũng như 
sự nghiêm túc, quyết tâm của hệ thống 
chính trị trong thực hiện. 

Về năng lực lãnh đạo, điều hành, hiệu 
quả công việc của đội ngũ cán bộ được 
củng cố sau Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ XVII và kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chính trị từ đầu 
nhiệm kỳ (2020-
2025) đến nay, 
nhìn chung, phần 
đông dư luận đánh 
giá tích cực về 
năng lực lãnh đạo, 
điều hành thực 
hiện nhiệm vụ của 
các tổ chức trong 
hệ thống chính trị; 
năng lực chuyên 
môn, nghiệp vụ, 
tinh thần trách 
nhiệm, thái độ với 
nhân dân của đội 

ngũ cán bộ, công chức, người lao động 
thuộc các cơ quan trong hệ thống chính 
trị; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
công tác xây dựng Đảng; vai trò của cơ 

Đợt sinh hoạt vào tháng 5-2022 đã có 73 
tập thể lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị 
sự nghiệp, các đoàn thể chính trị - xã hội 
thuộc huyện, 29 tập thể cấp ủy cơ sở, 55 
tập thể lãnh đạo các đoàn thể chính trị - 
xã hội cấp cơ sở, 249 chi bộ trực thuộc 
Đảng bộ cơ sở, 4.441/4.911 đảng viên 
trong toàn Đảng bộ (trừ  đảng viên già 
yếu, miễn sinh hoạt) và 1.297/1.341 công 
chức, viên chức không là đảng viên (trừ 
những cán bộ nghỉ ốm đau) tiến hành 
kiểm điểm. Qua đó, đã tập trung đánh 
giá kết quả khắc phục những biểu hiện 
đã nhận diện qua “tự soi, tự sửa” và kiểm 
điểm, nhận diện biểu hiện mới phát sinh.

Chi bộ thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương tổ chức sinh 
hoạt “tự soi, tự sửa”.

Chi bộ Quân sự xã Hòa Nhơn tổ chức sinh hoạt chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.
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quan Mặt trận và các đoàn thể từ huyện 
đến cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm 
vụ trên các lĩnh vực.

Có thể khẳng định đợt sinh hoạt “tự 
soi, tự sửa” và tổ chức cuộc điều tra dư 
luận về tình hình thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-
KL/TW (khóa XIII) và năng lực lãnh đạo, 
điều hành, hiệu quả công việc của đội ngũ 
cán bộ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XVII, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 
từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay là một 
cách làm mới, sáng tạo, qua đó, mỗi cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức trong toàn 
Đảng bộ huyện kịp thời khắc phục, tự điều 
chỉnh hành vi cũng như năng lực lãnh đạo, 
góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
chính trị được giao.

Tầm quan trọng của việc thực hiện 
“tự soi, tự sửa”
Để công tác “tự soi, tự sửa” theo Kết 

luận số 21-KL/TW trong thời gian tới 
đạt được hiệu quả cao, Ban Thường vụ 
Huyện ủy Hòa Vang tiếp tục chỉ đạo, tăng 
cường đổi mới nội dung, phương thức 
và nâng cao chất lượng công tác giáo 
dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển 
biến tích cực trong nhận thức và hành 
động của cán bộ, công chức, viên chức, 
đảng viên toàn Đảng bộ huyện về tầm 
quan trọng của việc thực hiện “tự soi, 
tự sửa” gắn với thực hiện hiệu quả việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, quy định về 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên của mỗi cấp ủy, của cả hệ 
thống chính trị và của mỗi cán bộ, đảng 
viên. Thực hiện nghiêm túc đợt sinh hoạt 
chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần 
Kết luận số 21-KL/TW vào dịp cuối năm, 
trọng tâm là kiên quyết đấu tranh chống 

Công an xã Hòa Nhơn tổ chức sinh hoạt chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử 
lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu 
tranh, không để biểu hiện mới phát sinh

Bên cạnh đó, tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 
số 21-KL/TW, phát huy vai trò, trách 
nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo, người 

đứng đầu trong công tác tự kiểm tra, 
giám sát, đánh giá kết quả khắc phục biểu 
hiện của cán bộ, đảng viên; phát huy vai 
trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong việc giám sát, phát 
hiện, đề xuất với cấp ủy, cơ quan, đơn vị 
những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa”. 

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ 
của toàn Đảng bộ huyện Hòa Vang, sự 
gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, 
đơn vị, địa phương, việc thường xuyên 
“tự soi, tự sửa” của mỗi cán bộ, đảng viên 
thời gian qua đã góp phần quan trọng vào 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp 
phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu 
của toàn Đảng bộ huyện, qua đó chỉ đạo, 
thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, phát triển huyện 
Hòa Vang xứng tầm kỳ vọng của lãnh đạo 
thành phố và nhân dân. ■

Chi bộ Trường Mầm non Hòa Phước tổ chức sinh hoạt chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW kết hợp tổ chức  
kỷ niệm sinh nhật Bác.
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Trong năm 2022, kinh tế huyện 
Hòa Vang phục hồi, phát triển, 
hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ đều đạt so với Nghị quyết 

(NQ) đề ra. Tổng giá trị tăng thêm (VA) 
đạt 2.537 tỷ đồng, đạt 112,5% NQ; giải 
quyết việc làm cho 2.450 lao động, đạt 
106% NQ; giảm 706 hộ nghèo, đạt 140% 
kế hoạch thành phố; thu ngân sách đạt 
536,8 tỷ đồng, đạt 145% dự toán thành 
phố giao; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao 
quân. 

Phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 
các chỉ tiêu chủ yếu 
Vui mừng, phấn khởi với những kết 

quả đã đạt được trong năm 2022, xem 
đây là những kinh nghiệm quý báu, là 
tiền đề, động lực, niềm tin để Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Hòa Vang 
tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 
kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023. Dự báo 
trong thời gian đến tình hình kinh tế - xã 
hội tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách 

thức. Hòa Vang sẽ triển khai đồng bộ các 
giải pháp để thực hiện ba hướng đột phá 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện 
có hiệu quả chủ đề năm, xây dựng nông 
thôn mới, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, 
đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh 
doanh, tập trung phát triển kinh tế - xã 
hội.

Năm 2023, Hòa Vang sẽ trình UBND 
thành phố phê duyệt các nội dung đề xuất 
tích hợp Dự án lập quy hoạch định hướng 
tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã 

hội của thành phố trên địa bàn huyện Hòa 
Vang đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Tập trung hoàn thành Đề án Quy hoạch 
phát triển huyện Hòa Vang trở thành đô 
thị có bản sắc riêng; quy hoạch Khu du 
lịch sinh thái cộng đồng thôn Thái Lai, 
Dự án Khu di tích Đồi Trung Sơn, làng đá 
chẻ Hòa Sơn. Triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 10/NQ-HU của Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, kiểm tra, xử lý trong công 
tác quản lý quy hoạch, xây dựng, trật tự 
đô thị, đất đai, khoáng sản trên địa bàn 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023:

Tạo tiền đề quan trọng  
và nền tảng vững chắc

 � PHAN VĂN TÔN
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

Năm qua, Hòa Vang đã đoàn kết, nỗ 
lực, phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
quốc phòng - an ninh trong bối cảnh có 
nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không 
ít khó khăn, thách thức, nhất là tình 
hình thiên tai, bão lũ và dịch bệnh đã 
ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời 
sống của nhân dân. 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh làm việc với huyện Hòa Vang về tình hình phát triển kinh tế 
- xã hội, quốc phòng – an ninh tại địa phương.

Năm 2023, Hòa Vang phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị 
tăng thêm (VA) trên địa bàn huyện dự kiến đạt 2.708 tỷ đồng, tăng 6,74% so với năm 
2022; Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 3-5% so với dự toán thành phố giao; Thu 
nhập bình quân đầu người ước đạt 59,3 triệu đồng/người/năm; Phấn đấu giảm 
300 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới của thành phố, giải quyết việc làm cho 
2.300 lao động; Tỷ suất sinh thô tăng 0,03‰ so với năm 2022; Gọi công dân nhập 
ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao và đảm bảo chất lượng.
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huyện. Tiếp tục triển khai Đề án “Thực 
hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 
đồng bộ theo hướng đô thị trên địa bàn 
huyện”. Thực hiện hiệu quả đầu tư công, 
đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các 
công trình, dự án đảm bảo đúng tiến độ, 
chất lượng; phấn đấu giải ngân vốn đạt tỷ 
lệ theo chỉ đạo của thành phố. Thực hiện 
tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự 
án và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng 
triển khai thi công các dự án, tạo nền tảng 
cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. 

Khởi sắc trên nhiều lĩnh vực
Năm 2023, Hòa Vang ưu tiên dành 

nguồn lực để phát triển nông nghiệp gắn 
với thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia về xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục 
đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất ngành nông 

nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
nông nghiệp sinh thái, hữu cơ; gắn sản 
xuất nông nghiệp kết hợp với phát triển 
du lịch. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 
phát triển Công nghiệp - TTCN, Thương 
mại dịch vụ trên địa bàn huyện giai 
đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia 
đầu tư phát triển sản xuất trên địa bàn. 
Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng 
thương mại - dịch vụ trên địa bàn. Đầu 
tư nâng cấp mạng lưới chợ nông thôn 
đảm bảo văn minh thương mại, an toàn 
thực phẩm. Triển khai có hiệu quả Đề 
án “Thực hiện thí điểm phát triển nông 
nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản 
kết hợp khai thác du lịch, dịch vụ trên địa 
bàn huyện Hòa Vang”; khai thác hiệu quả 

tiềm năng du lịch trên địa bàn; đẩy mạnh 
các hoạt động xúc tiến đầu tư trên lĩnh 
vực du lịch.

Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành 
thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện. 
Chủ động rà soát khả năng thu ngân sách 
để có biện pháp thu đúng, thu đủ, đi đôi 
với nuôi dưỡng, tạo nguồn thu ổn định, 
bền vững. Tổ chức thực hiện tốt việc 
miễn, giảm, giãn thuế theo quy định của 
pháp luật và các chính sách hiện hành 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển 
sản xuất kinh doanh, kích cầu đầu tư và 
tiêu dùng. Nâng cao hiệu quả vốn đầu tư 
từ ngân sách nhằm góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng. 

Chủ động thực hiện đồng bộ các giải 

pháp phòng chống dịch bệnh, tổ chức 
tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các 
đối tượng theo kế hoạch của thành phố. 
Quan tâm đầu tư phát triển giáo dục, văn 
hóa, thể thao, khoa học công nghệ, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân. Thực hiện hiệu quả Đề án Xây dựng 
đời sống văn hóa huyện Hòa Vang đến 
năm 2025 và những năm tiếp theo. Quan 
tâm chăm lo đời sống của nhân dân, đảm 
bảo an sinh xã hội; chú trọng công tác 
đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo đa chiều; 
giải quyết việc làm cho người lao động; 
quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực 
hiện tốt các bước chuẩn bị để tiếp tục đưa 
lao động nông nghiệp sang làm việc có 
thời hạn tại Hàn Quốc.

Hòa Vang ưu tiên dành nguồn lực để phát triển nông nghiệp. 

Trong ảnh: Bế mạc Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang năm 2022.

Lễ rước sắc tại Hội làng Phước Thuận, xã Hòa Nhơn.  
Ảnh: V.T.L
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Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng 
dụng công nghệ thông tin; thực hiện 
chuyển đổi số; nâng cao năng lực tổ chức 
thực hiện và hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước. Thực hiện tốt công tác quân 
sự, quốc phòng địa phương; hoàn thành 
100% chỉ tiêu thành phố giao về công tác 
tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 
2023. Phát huy hiệu quả phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là 
trong dịp lễ, Tết.

Phấn đấu đến năm 2025  
huyện Hòa Vang trở thành thị xã 
Thời gian đến, Hòa Vang tiếp tục huy 

động nguồn lực để tập trung thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TU của 
Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng 
và phát triển huyện Hòa Vang đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục 
triển khai thực hiện các Nghị quyết của 
HĐND thành phố đã ban hành về cơ chế 
chích sách cho Hòa Vang. Rà soát các tiêu 
chí mà huyện chưa đạt về đô thị loại IV 
và thị xã để tập trung đầu tư xây dựng 
hoàn thành trong thời gian sớm nhất. 
Tập trung hoàn thành Đồ án Quy hoạch 
chung đô thị Hòa Vang; đồng thời triển 
khai lập Chương trình phát triển đô thị 
Hòa Vang để có cơ sở triển khai lập Đề án 
đề nghị công nhận huyện Hòa Vang đạt 
tiêu chí đô thị loại IV và lập Đề án rà soát 
trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đối với 
khu vực dự kiến thành lập phường; tiến 
đến xây dựng Đề án thành lập thị xã Hòa 

Vang. Tham mưu trình HĐND thành 
phố ban hành cơ chế, chính sách tạo điều 
kiện cho đồng bào dân tộc trên địa bàn 
huyện phát triển toàn diện, ổn định kinh 
tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, hòa 
nhập phát triển cùng địa phương.

Phối hợp đầu tư hình thành Khu công 
nghiệp Hòa Nhơn, Khu công nghiệp Hòa 
Ninh, Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công 
nghệ cao, Khu công nghiệp công nghệ 
thông tin. Quy hoạch chỉnh trang một 
số khu dân cư hiện hữu, quy hoạch, xây 
dựng hệ thống các công viên cây xanh, 
vườn dạo trên địa bàn huyện. Đề xuất xây 
dựng và cải tạo các điểm dân cư tập trung 
nằm ở khu vực nông thôn đảm bảo yêu 
cầu tập trung dân cư cao với hạ tầng kỹ 
thuật hiện đại, đồng bộ theo tiêu chuẩn 
đô thị. Phối hợp đầu tư hạ tầng kỹ thuật 
vệt sử dụng đất 2 bên đường Vành đai 
phía Tây 2. Đầu tư, nâng cấp Trung tâm 
hành chính các xã trên địa bàn huyện. 
Quy hoạch quỹ đất xây dựng các trung 
tâm thương mại, kêu gọi đầu tư các cụm 
mua sắm - ẩm thực - vui chơi giải trí tại 
Hòa Phong, Hòa Tiến, Hòa Phước, Hòa 
Sơn, Hòa Ninh. Phối hợp chặt chẽ với 
các sở ngành thành phố, chủ đầu tư dự 
án tập trung thực hiện tốt công tác giải 
phóng mặt bằng, triển khai thi công và 
hoàn thành các dự án trọng điểm, các dự 
án giao thông huyết mạch tạo động lực 
phát triển trên địa bàn.

Có thể nói, Nghị quyết 07-NQ/TU 
của Ban Thường vụ Thành ủy được ban 
hành đã mở ra cho Hòa Vang thời cơ để 
phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết đã 

đề ra các mục tiêu cho từng giai đoạn cụ 
thể, các cơ chế, chính sách do thành phố 
ban hành riêng cho huyện, tạo thuận lợi 
trong việc huy động các nguồn lực đầu tư 
xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo 
hướng đô thị, duy trì và nâng cao các tiêu 
chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, thành 
phố đã tăng cường phân cấp tối đa nguồn 
thu cho huyện quản lý tạo điều kiện để 
huyện từng bước đảm bảo cân đối ngân 
sách thực hiện các mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, 
cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn 
huyện quyết tâm, ưu tiên tập trung nguồn 
lực để xây dựng, phấn đấu đến năm 2025 
huyện Hòa Vang trở thành thị xã. 

Trước thềm năm mới 2023, với khí 
thế mới và phong trào thi đua sôi nổi đón 
chào Xuân Quý Mão, Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân huyện Hòa Vang tiếp 
tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng 
động, sáng tạo, tranh thủ mọi thời cơ và 
điều kiện thuận lợi, khắc phục mọi khó 
khăn, thách thức, tiếp tục nỗ lực, quyết 
tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các 
chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 
XVII đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng và 
nền tảng vững chắc thực hiện nhiệm vụ 
chính trị giai đoạn tiếp theo, góp phần 
xây dựng huyện Hòa Vang phát triển 
toàn diện, giàu đẹp, văn minh. ■ 

Trung tâm hành chính xã Hòa Nhơn vừa được xây mới.
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Phát huy nội lực, thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu
Tập trung làm tốt công tác vận động, 

tập hợp, phát huy quyền làm chủ của nhân 
dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết 
toàn dân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong 
sạch, vững mạnh, thời gian qua Mặt trận 
Tổ quốc các cấp của huyện đã thường 
xuyên đổi mới phương thức hoạt động 
theo hướng sát thực tiễn, hướng về cơ sở, 
lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể 
tuyên truyền, vận động thực hiện. Cùng 
với đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng 
cường các giải pháp tiếp cận, nắm bắt tâm 
tư, nguyện vọng của nhân dân; tổng hợp, 
phản ánh kịp thời với cấp ủy, đề xuất với 
chính quyền xem xét, giải quyết những 

phản ánh, kiến nghị, bức xúc của nhân 
dân, tạo đồng thuận cao trong xã hội. 

Đặc biệt, trong chiến dịch phòng, 
chống đại dịch Covid-19, với sự phát 
động, vận động kịp thời của Mặt trận Tổ 
quốc, các tầng lớp nhân dân trong huyện 
đã luôn đồng hành với chính quyền, tuân 
thủ nghiêm các nguyên tắc, quy định 
phòng, chống dịch, tích cực tham gia 
các tổ, nhóm phòng, chống dịch ở khu 
dân cư, tích cực ủng hộ xây dựng quỹ 
Vắc-xin,... nhân dân đã tích cực hưởng 
ứng tham gia hiệu quả phong trào “San 
sẻ yêu thương vượt qua đại dịch”, phong 
trào “Giảm tiền trọ” do Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam thành phố phát động. 

Sau đợt lũ lụt do ảnh hưởng của cơn 
bão số 5 vừa qua, nhân dân huyện Hòa 

Vang bị thiệt hại, tổn thất nặng nề về nhà 
cửa, tài sản, hoa màu. Chia sẻ với những 
khó khăn, mất mát đó, Mặt trận các cấp 
của huyện đã vận động các tổ chức, cá 
nhân đồng hành, hỗ trợ cho hàng ngàn 
hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ với tổng 
số tiền và hàng hóa quy tiền gần 3 tỷ 
đồng, góp phần giúp cho người dân sớm 
ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, 
kinh doanh.

Với những việc làm cụ thể, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp của huyện 
ngày càng thể hiện rõ nét vai trò nòng cốt 
trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn 
dân, tăng cường sức mạnh tổng hợp, phát 
huy nội lực để thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - 
an ninh, xây dựng huyện Hòa Vang ngày 
càng phát triển giàu đẹp và văn minh.

Tạo sự đồng thuận, đoàn kết  
trong nhân dân
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hòa 

Vang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 
đã xác định mục tiêu “Phát triển Hòa Vang 
theo hướng đô thị có bản sắc riêng, có kết 
cấu hạ tầng tương đối hiện đại. Phấn đấu 
xây dựng huyện Hòa Vang trở thành thị 
xã trực thuộc thành phố”. Để thực hiện 
mục tiêu đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các cấp của huyện sẽ tập trung phát huy 
hơn nữa vai trò nòng cốt trong vận động, 
khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng 
lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn 
giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư 
tưởng và hành động để thực hiện hiệu 
quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã 
hội, xây dựng Đảng, Chính quyền, góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

Khơi dậy, phát huy sức mạnh 
  khối đại đoàn kết toàn dân

 � BÙI NAM DŨNG
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, 
Chủ tịch UBMTTQVN huyện

Với vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, 
những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hòa 
Vang luôn bám sát Nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ 
chính trị hằng năm của huyện để xây dựng chương 
trình phối hợp và thống nhất hành động phù hợp. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến.
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hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII. Trong 
đó tập trung vào các nhiệm vụ trong tâm 
như sau:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục 
lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc 
và CNXH, truyền thống anh hùng, ý chí 
tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống 
tốt đẹp của dân tộc. Từ đó, mỗi cán bộ, 
đoàn viên, hội viên và nhân dân ý thức 

rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, ra 
sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Hòa 
Vang ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt 
động theo hướng thiết thực, hiệu quả, 
hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, 
địa bàn dân cư; đa dạng hóa các hình 
thức tập hợp, động viên nhân dân tích 

Nét nổi bật nhất của Mặt trận Tổ quốc 
các cấp ở Hòa Vang là thực hiện tốt 
vai trò cầu nối giữa những tấm lòng 
nhân ái với người nghèo. Năm 2022, 
Quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện đã 
huy động được hơn 5 tỷ đồng, hỗ trợ 
xây mới và sửa chữa 142 nhà Đại đoàn 
kết cho hộ nghèo với tổng giá trị hơn 
4 tỷ đồng và nhiều hoạt động hỗ trợ 
khác cho người nghèo, người có 
hoàn cảnh khó khăn. 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 
kết xây dựng nông thôn mới, đô thị 
văn minh” đã góp phần tạo nên cho 
huyện một diện mạo mới, ngày càng 
khang trang, sạch, đẹp, đời sống của 
người dân ngày càng nâng lên, tỷ lệ 
hộ nghèo của huyện ngày càng giảm; 
11/11 xã, 113/113 thôn đều đã hoàn thành 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới, 
từng bước xây dựng nông thôn mới 
kiểu mẫu với các tiêu chí nâng cao. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong.

Thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ khắc phục sạt lở do lũ gây ra tại Nghĩa trang Hòa Sơn.

cực tham gia các phong trào thi đua 
yêu nước. Thực hành dân chủ ở cơ sở, 
tạo dựng sự đồng thuận xã hội và đề cao 
trách nhiệm công dân, bảo đảm quyền 
và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân 
dân. Chủ động đấu tranh phản bác các 
luận điệu xuyên tạc, kích động, những 
hành vi tà đạo, mê tín, dị đoan, lợi dụng 
dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, 
phản động nhằm chia rẽ khối đại đoàn 
kết toàn dân.

Tập trung xây dựng tổ chức Mặt trận 
các cấp thực sự vững mạnh cả về chính 
trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên 
bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ Mặt trận các cấp có đủ năng lực, 
bản lĩnh, có uy tín, có trách nhiệm, gần 
dân, sát dân, gắn bó mật thiết với nhân 
dân. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 
ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu 
tư cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ 
sở, nhằm tạo sự đồng thuận, đoàn kết 
trong nhân dân trên các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. 

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu 
quả hoạt động giám sát và phản biện xã 
hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền theo tinh thần Quyết 
định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 
218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; trong đó 
tập trung giám sát đối với việc tu dưỡng, 
rèn luyện đạo đức, lối sống của người 
đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng 
viên, công chức, viên chức và đại biểu 
dân cử gắn với đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh.

Phát huy truyền thống vẻ vang của 
Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 
huyện Hòa Vang tiếp tục nâng cao vai 
trò của mình trong giai đoạn cách mạng 
mới, chủ động khắc phục khó khăn, vượt 
qua thử thách, xây dựng vững chắc khối 
đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
Hòa Vang lần thứ XVII đề ra. ■
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Từ biên soạn các chuyên đề  
đến ấn hành các tập sách
Năm 2002, Ban Bí thư đã ban hành 

Chỉ thị số 15-CT/TW về tiếp tục tăng 
cường và nâng cao chất lượng nghiên 
cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục 
lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Thực 
hiện chủ trương của Trung ương, đến 
năm 2010, Hòa Vang đã xuất bản tập 
sách Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện 
Hòa Vang giai đoạn 1928 – 1975, các xã 
hoàn thành tập sách Lịch sử Đảng bộ xã 
đến năm 1975, riêng đảng bộ các xã Hòa 
Tiến, Hòa Sơn và Hòa Bắc đã hoàn thành 
tập sách Lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 
1975 - 2010. 

Năm 2015, Huyện ủy tiếp tục xuất 
bản tập sách Lịch sử Đảng bộ huyện giai 
đoạn 1975 – 2015 vào dịp Đại hội Đảng 
bộ huyện lần thứ XVI. Bước vào nhiệm 
kỳ mới, Huyện ủy ban hành Chỉ thị 10-
CT/HU ngày 28-6-2016 về tăng cường 
sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công 
tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền 
lịch sử Đảng và phát huy truyền thống 
cách mạng huyện Hòa Vang. Trên cơ sở 
đó, đến năm 2020, đã có 8 xã hoàn thành 
và phát hành tập sách Lịch sử Đảng bộ 
xã giai đoạn 1975 – 2015 vào dịp Đại hội 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 như là 
một công trình chào mừng đại hội Đảng 
các cấp.

CÔNG TÁC LỊCH SỬ ĐẢNG:

Củng cố vững chắc  
mặt trận Tư tưởng – Văn hóa
 � LÊ VĂN HÙNG VƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Lịch sử dân tộc là một bộ phận của văn hóa dân tộc, 
trong đó lịch sử Đảng là yếu tố cấu thành quan trọng. 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, các thế 
lực thù địch tăng cường chống phá, xuyên tạc lịch sử 
dân tộc – đặc biệt là lịch sử Đảng – với nhiều thủ đoạn 
thâm độc, Huyện ủy Hòa Vang đã có nhiều chủ trương 
đúng đắn, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện bài bản và đã đạt 
được nhiều kết quả khá toàn diện. 

Lễ khánh thành Khu di tích Căn cứ Huyện ủy Hòa Vang.
Tập sách Căn cứ Huyện ủy Hòa Vang được hình thành từ một trong những chuyên đề quan trọng về tuyên truyền 
lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn huyện.
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Song song với việc nghiên cứu, biên 
soạn các công trình lịch sử Đảng bộ các 
cấp từ huyện đến xã, huyện cũng căn 
cứ trên cơ sở dữ liệu từ các tập sách xác 
định các sự kiện tiêu biểu để đầu tư xây 
dựng các công trình di tích cách mạng, 
tiêu biểu như công trình di tích Khu căn 
cứ Huyện ủy Hòa Vang, Bia chiến thắng 
Gò Hà, Bia chi bộ Phổ Lỗ Sĩ, Bia chiến 
thắng Nam Thành, Bia chiến thắng đồn 
Lệ Sơn, Bia chứng tích Giáng Đông, Bia 
trận đánh Giáng Đông, Bia di tích Cồn 
Chiêm Chiêm, Tượng đài Hòa Vang – 
Quảng Xương thắm tình kết nghĩa. 

Trên cơ sở các công trình di tích cách 
mạng đã được xây dựng, Huyện ủy tiếp 
tục ban hành Kế hoạch số 34-KH/HU 
ngày 13-4-2021 về tuyên truyền lịch sử 

Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách 
mạng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 
– 2025, giao Ban Tuyên giáo chủ trì cùng 
với hội Cựu Chiến binh, Phòng Văn 
hóa – Thông tin thu thập tư liệu, gặp gỡ 
nhân chứng, nghiên cứu chuyên sâu và 
biên soạn các chuyên đề cho từng Công 
trình di tích cách mạng. Theo kế hoạch, 
sẽ biên soạn 25 chuyên đề, bắt đầu thực 
hiện từ năm 2020, phấn đấu hoàn thành 
và in thành sách vào năm 2025. Đến nay 
đã hoàn thành các chuyên đề quan trọng 
như tập sách Khu căn cứ Huyện ủy Hòa 
Vang, thuyết minh Khu căn cứ Huyện ủy 
Hòa Vang, chuyên đề chiến thắng đèo 
Đại La, chuyên đề chứng tích Cồn Chiêm 
Chiêm, chuyên đề Trung đội nữ Lê Thị 
Hồng Gấm. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, 
giáo dục lịch sử Đảng
Đặc biệt, ngay sau khi Huyện ủy ban 

hành Chỉ thị 10-CT/HU, Ban Tuyên giáo 
đã phối hợp cùng với các phòng, ban liên 
quan tham mưu Huyện ủy ban hành Kế 
hoạch số 53-KH/HU ngày 22-5-2017 về 
đưa lịch sử Đảng bộ huyện Hòa Vang vào 
giảng dạy trong các trường THCS trên địa 
bàn huyện. Huyện ủy đã thành lập Ban 
biên soạn tài liệu giảng dạy, rút gọn từ 2 
tập sách Lịch sử Đảng bộ huyện thành 4 
chuyên đề để dạy cho các khối lớp 6, 7, 8, 
9; mỗi khối lớp học 1 chuyên đề trong 1 
tiết trong một năm học. Ban Tuyên giáo 
đã phối hợp cùng với Phòng Giáo dục 
và Đào tạo dự giờ tại các trường theo kế 
hoạch ban hành từ đầu mỗi năm học. 

Kết quả, cả giáo viên lẫn học sinh 
đều rất hứng thú vì nội dung bài học đã 
giúp cho thầy và trò tường tận hơn về 
các địa danh, con người rất gần gũi với 
mình nhưng lâu nay chưa được biết đến. 
Các trường còn tổ chức hoạt động ngoại 
khóa tại trường như thi kể chuyện, diễn 
văn nghệ dựa trên các tài liệu chuyên đề 
do Ban Tuyên giáo biên soạn, tổ chức cho 
các em tham quan các công trình di tích 
cách mạng trên địa bàn và nghe nhân 
chứng thuyết minh về sự kiện lịch sử liên 
quan. 

 Ngoài những việc làm cụ thể trên đây, 
Huyện ủy Hòa Vang còn chỉ đạo tổ chức 
nhiều hội thảo khoa học; đưa lịch sử Đảng 
bộ huyện vào giảng dạy cho các lớp đảng 
viên mới; thu thập tư liệu, hiện vật trưng 

Ra mắt tập sách Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Nhơn. Ra mắt tập sách Lịch sử Đảng bộ xã  Hòa Liên.
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bày tại nhà trưng bày Khu căn cứ Huyện 
ủy, Nhà truyền thống Huyện ủy. Các đoàn 
thể duy trì thường xuyên hoạt động hành 
quân về địa chỉ đỏ để tìm hiểu các công 
trình di tích cách mạng trên địa bàn huyện, 
Đoàn thanh niên và Cựu chiến binh duy 
trì hoạt động dâng hương và kể chuyện 
về gương anh hùng liệt sĩ; tổ chức nhiều 
chương trình nghệ thuật, hội thi, hội diễn 
văn nghệ được dàn dựng công phu với nội 
dung về lịch sử Đảng bộ huyện. 

Các hoạt động trên đã góp phần thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền và giáo dục 
lịch sử Đảng. 

Giải pháp quan trọng  
trong công tác xây dựng Đảng
Từ những kết quả đạt được, có thể 

khẳng định Huyện ủy Hòa Vang đã nhận 

thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của 
công tác lịch sử Đảng trong bối cảnh hiện 
nay, đồng thời đã có những chủ trương 
đúng đắn, những chỉ đạo sáng tạo, có 
bước đi, lộ trình cụ thể, chặt chẽ mang 
tính hệ thống. Huyện ủy đã tổ chức thực 
hiện đồng bộ, thống nhất các việc nghiên 
cứu, biên soạn các tập sách, đầu tư xây 
dựng các di tích cách mạng; biên soạn các 
chuyên đề chuyên sâu, đưa nội dung các 
tập sách vào giảng dạy chính khóa trong 
nhà trường và các lớp bồi dưỡng công tác 
đảng, kết hợp với hoạt động ngoại khóa, 
tham quan dã ngoại cùng với các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ,... tất cả đã tạo 
ra sự đa dạng về hình thức, phong phú 
về nội dung, đem đến sự hứng thú, hiệu 
quả trong việc tuyên truyền, giáo dục lịch 
sử Đảng cho cán bộ đảng viên, hội đoàn 

Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh tổ chức hoạt động ngoại khóa tặng học bổng và trao giải Cuộc thi tìm hiểu 170 năm 
xây dựng Văn Chỉ La Châu.  Nguồn: Tuấn Ngọc

“Tưởng nhớ Văn chỉ La Châu” - tranh tham gia Cuộc thi tìm hiểu 170 năm xây dựng Văn Chỉ  
La Châu của tác giả Lê Kiều Thiên Ân lớp 9/3 Trường THCS Đỗ Thúc Tịnh.

viên và nhân dân, học sinh, qua đó phát 
huy hết giá trị của các tập sách lịch sử, các 
chuyên đề đã phát hành, các công trình di 
tích cách mạng đã được xây dựng. 

Việc làm tốt công tác phát huy truyền 
thống cách mạng đã góp phần nâng cao 
bản lĩnh chính trị, tăng cường tình yêu 
quê hương đất nước cho cán bộ, đảng 
viên, hội đoàn viên; ngăn chặn đẩy lùi 
những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức lối sống, những biểu 
hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội 
bộ; xây dựng đảng bộ và hệ thống chính 
trị huyện trong sạch vững mạnh hoạt 
động hiệu lực hiệu quả... Những kết quả 
khả quan này đã góp phần làm phong 
phú thêm lịch sử dân tộc, xây dựng nền 
văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, 
thật sự đã trở thành động lực quan trọng 

cổ vũ động viên quân và dân toàn huyện 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 
của huyện trong thời gian qua.

Định hướng lớn của Huyện ủy trong 
thời gian tới là tiếp tục thực hiện tốt công 
tác lịch sử Đảng như là một giải pháp 
quan trọng trong công tác xây dựng Đảng 
và hệ thống chính trị về chính trị, tư 
tưởng, là bộ phận cấu thành nền văn hóa 
tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc mang 
bản sắc riêng của Hòa Vang. Qua đó củng 
cố vững chắc mặt trận Tư tưởng – Văn 
hóa, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn 
biến hòa bình của các thế lực thù địch, 
giữ vững môi trường hòa bình, ổn định 
để xây dựng và phát triển đất nước nói 
chung và huyện Hòa Vang nói riêng theo 
tinh thần nghị quyết đại hội Đảng các cấp 
đã đề ra.   ■ 
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1.

Trong tiềm thức của già làng Bùi Văn 
Siêng, thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, cuộc 
sống của bà con đồng bào Cơ Tu quê ông 
trước đây cơ cực với bao nhiêu thiên tai, 
bệnh tật cùng với hủ tục lạc hậu, lấy việc 
đốt nương, làm rẫy, săn bắt thú rừng làm 
bản năng sinh tồn. Từng là người lính 
quân giải phóng vào sinh ra tử, về lại quê 
hương đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi 
bộ thôn Giàn Bí gần 20 năm, già Siêng 
luôn đau đáu nỗi khó khăn của bà con 
quê mình. Ước mong giản đơn của ông 
là làm sao để nghị quyết của Đảng đi vào 
thực tiễn cuộc sống bằng việc bà con có 
cơm ăn áo mặc hằng ngày.

Giờ thì cuộc sống của bà con quê 
ông đã khác xưa rất nhiều, vượt quá tầm 
suy nghĩ của người cựu binh già. Hôm 
gặp Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc Hồ 
Phú Thanh tại Liên hoan Văn hóa - Thể 
thao và Lễ hội truyền thống người Cơ 
Tu tháng 8-2022 vừa qua, ông chia sẻ: 
“Cán bộ Thanh à, tâm lý của đa số bà con 
mình bây giờ không còn trông chờ vào 
quà tặng của các ban, ngành thành phố, 
huyện, xã vào các dịp lễ, Tết nữa đâu. Nhờ 
Đảng, Nhà nước mà bà con mình đã có 
cái đường thông thoáng để đi lại, có cái 
rừng để phát triển kinh tế, đau ốm có cái 
bảo hiểm y tế do Nhà nước cấp. Cái mà 
bà con mình ưng cái bụng là được tổ chức 
các hoạt động văn hóa, thể thao như thế 
này để đời sống tinh thần của người dân 
ngày càng thêm phong phú và phát triển”.

Với già làng Siêng, cuộc sống bây 

giờ đã khác xưa nhiều lắm, chuyện đói 
cơm lạt muối vĩnh viễn không còn đeo 
bám trong từng bữa cơm hàng ngày. Bộ 
mặt thôn làng đổi thay một cách diệu kỳ. 
Người Cơ Tu đã biết tận dụng hình sông 
thế núi để phát triển du lịch sinh thái cộng 
đồng. Chuyện mà hơn 20 năm về trước, 
ông không bao giờ nghĩ tới. 

2.

Chị Hồ Thị Thanh Tỏa, thế hệ 9X, 
Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tà 
Lang nhớ lại những ngày tháng khó nhọc 
của tuổi thơ quê mình. Chị dặt dẹo trên 
lưng mẹ để lên nương rẫy, mẹ nhai vội hạt 
ngô xay thay sữa, mớm cho chị đỡ khóc 
nấc. Chị ăn đọt sắn nhồi thay cơm, phong 
phanh chiếc áo công nhân dài quá gối, 
ngồi co ro trong lớp học tranh tre nứa lá 
mỗi độ đông về... Hình ảnh xưa giờ chỉ là 
hoài niệm, là chất xúc tác để thế hệ thanh 
niên Cơ Tu như chị nỗ lực vươn lên tiệm 
cận với tri thức, vận dụng vào thực tiễn 
để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia 
đình và xã hội. 

Các bạn trẻ Cơ Tu giờ có lòng tự trọng 
và khát vọng làm giàu rất cao. Thanh Tỏa 
cho biết: “Cuộc sống mới mở ra nhiều cơ 
hội để chúng tôi nắm bắt. Những năm 
qua, Đảng, Nhà nước đã giành nhiều 
chính sách ưu đãi cho bà con vùng cao, 
trong đó có đồng bào Cơ Tu quê tôi, từ 
điện-đường-trường-trạm đến chất lượng 
cuộc sống. Học sinh Cơ Tu đi học không 
những không đóng học phí mà còn được 
nhận tiền trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. 

Làng Cơ Tu 
        mùa xuân về

 � CHÍ VIÊN

Về xã miền núi Hòa Bắc nói chung, thôn Tà Lang, Giàn Bí nói riêng, điều ta dễ dàng 
cảm nhận là sức sống mới đang dần đổi thay từng ngày nơi miền sơn cước này 
như nắng xuân ấm áp xua tan cái giá lạnh ngày đông. Từng đoàn xe đưa khách 
du lịch lên đây trải nghiệm, nhiều người xúng xính trong bộ trang phục thổ cẩm để 
lưu lại những tấm hình bên cô thiếu nữ Cơ Tu tuổi trăng tròn căng tràn nhựa sống.

Văn hóa truyền thống được các bạn trẻ Cơ Tu ngày nay giữ gìn và phát huy thông qua các hoạt động lễ hội hằng 
năm. 

* Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện
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Năm học nào, hai thôn Tà Lang và Giàn 
Bí cũng có học sinh thi đỗ đại học, điều 
mà các thế hệ người Cơ Tu trước đây 
không bao giờ nghĩ tới”. 

Người dân được giao đất rừng trồng 
cây gỗ lớn để làm giàu và bảo vệ tài 
nguyên rừng. Chỉ riêng việc phát triển du 
lịch sinh thái cộng đồng đã kéo đời sống 
bà con vùng cao lại gần hơn với đời sống 
văn minh đô thị, cơ hội để tuổi trẻ người 
Cơ Tu hội nhập với cộng đồng ngày một 
nhiều hơn, các bạn tự tin giao tiếp với du 
khách trong và ngoài nước, kể cả người 
nước ngoài thông qua sự hiểu biết của 
mình. Thanh Tỏa còn là đội trưởng đội 
văn nghệ của thôn, không chỉ phục vụ 
cho các đoàn khách du lịch khi có nhu 

cầu thưởng thức lời ca, điệu múa truyền 
thống của đồng bào Cơ Tu, nhất là điệu 
múa Tung tung - Za zá, chị còn điều hành 
tổ hợp tác Dệt thổ cẩm để bán cho khách 
du lịch. 

3. 

Tuổi trẻ Cơ Tu đang tự thân vươn lên 
trong phát triển kinh tế gia đình mà người 
lĩnh “ấn tiên phong”, tạo sự cảm hứng và 
lan tỏa phong trào làm du lịch sinh thái 
cộng đồng hai thôn Giàn Bí và Tà Lang 
không ai khác là đảng viên trẻ Đinh Văn 
Như, Bí thư Chi bộ thôn Giàn Bí. 

Theo ông chủ trẻ homestay Đinh 
Văn Như, mô hình du lịch sinh thái cộng Dệt thổ cẩm Cơ Tu đã góp phần làm phong phú các sản phẩm của du lịch sinh thái cộng đồng ở Hòa Bắc. Ảnh: V.T.L

 Bánh Sừng trâu, một đặc sản không thể thiếu trong các lễ hội của đồng bào Cơ Tu.

đồng ra đời đã góp phần giải quyết đầu 
ra của bài toán an sinh cho hơn 50 thành 
viên với các nhóm ngành nghề như dệt 
thổ cẩm, đan lát, ẩm thực, cồng chiêng. 
Trước đây, cuộc sống của bà con rất khó 
khăn, chủ yếu đi làm nương rẫy, đốn keo 
thuê. Từ khi tham gia làm du lịch cộng 
đồng, bà con có thêm công việc mới để 
đời sống đỡ vất vả hơn. Các sản phẩm 
dệt thổ cẩm, đồ lưu niệm; con gà nuôi 
trong vườn, con ốc, con cá bắt dưới suối; 
các loại rau dớn, tàu bay, sen núi, ớt sim 
rừng,... được bà con thu hái bán cho du 
khách vừa tăng thêm thu nhập, vừa giữ 
gìn nét văn hóa, khôi phục nghề truyền 
thống ngày xưa, tạo thêm sinh kế cho bà 
con. 

“Có được như hôm nay, tôi không 
bao giờ quên ơn cấp ủy, chính quyền các 
cấp đã tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho 
tôi trong những ngày đầu chập chững 

làm du lịch, tổ chức các lớp học nghề cho 
thành viên trong nhóm để họ có được 
sinh kế như hôm nay”, Bí thư Chi bộ thôn 
Giàn Bí chia sẻ.

Về xã miền núi Hòa Bắc nói chung, 
thôn Tà Lang, Giàn Bí nói riêng, điều ta 
dễ dàng cảm nhận là sức sống mới đang 
dần đổi thay từng ngày nơi miền sơn cước 
này như nắng xuân ấm áp xua tan cái giá 
lạnh ngày đông. Từng đoàn xe đưa khách 
du lịch lên đây trải nghiệm, nhiều người 
xúng xính trong bộ trang phục thổ cẩm 
để lưu lại những tấm hình bên cô thiếu 
nữ Cơ Tu tuổi trăng tròn căng tràn nhựa 
sống. Dùng qua những món ăn đặc sản 
địa phương, nhâm nhi ly chè dây thanh 
mát, thảnh thơi ngắm nhìn dòng suối rì 
rào quanh năm,... khách hòa mình với 
thiên nhiên tươi đẹp, với cuộc sống của 
bà con Cơ Tu đang đổi thay từng ngày nơi 
xa nhất của vùng Tây Bắc thành phố... ■



47Xuân
Quê hương

46 Xuân
Quê hương

Khó khăn và giải pháp tháo gỡ
Hiện nay, sự phát triển của nền kinh 

tế thị trường, công nghệ thông tin cùng 
với tốc độ đô thị hóa nhanh đã tác động 
rất lớn đến đời sống của người dân; một 
bộ phận thanh niên ở địa bàn khu dân cư, 
công nhân trong các doanh nghiệp chủ 
yếu lo làm kinh tế tạo thu nhập, chưa thật 
sự quan tâm và tham gia sinh hoạt trong 
các tổ chức chính trị - xã hội. Có những 
trường hợp thanh niên sinh sống tại địa 
phương, tham gia tốt hoạt động phong 
trào nhưng phần lớn hiện học tập tại 
các trường đại học, học nghề, hợp đồng 
dài hạn trong các doanh nghiệp có tổ 
chức đảng nên không thể xem xét kết 
nạp đảng tại địa phương. Ở các tổ chức 
đảng trong cơ quan chuyên môn, đơn 
vị sự nghiệp, các đoàn thể thuộc huyện 
trong thời gian dài thực hiện tinh giản 
biên chế nên nguồn phát triển đảng 
ngày một ít đi... 

Bên cạnh đó kết quả tạo nguồn phát 
triển đảng viên ở một số chi bộ chưa 
tương xứng với tiềm năng, đặc biệt là 
các chi bộ cơ quan, trường học, y tế với 
đội ngũ quần chúng ưu tú có năng lực, 
trình độ cao. Công tác phát triển đảng 
viên trong hệ thống chính trị ở khu dân 
cư tuy có đạt được nhiều kết quả nhưng 
vẫn còn những khó khăn nhất định. Hoạt 
động phong trào của các đoàn thể tuy có 
tổ chức nhưng chưa thường xuyên, còn 
theo đợt phát động của ngành cấp trên, 
chưa chủ động nghiên cứu các mô hình 
mới phù hợp với đặc điểm, tình hình 
của địa phương nên dẫn đến phong trào 

chưa thực sự đi vào chiều sâu, chưa thu 
hút được hội viên, đoàn viên và rộng rãi 
các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trước những khó khăn thách thức 
đó, hằng năm Ban Tổ chức Huyện ủy 
đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ 
Huyện ủy triển khai nhiều giải pháp, 
cách làm mới mang lại những kết quả 
trong công tác tạo nguồn phát triển đảng 
viên; xây dựng kế hoạch phát triển đảng 
viên mới để tập trung lãnh đạo thực hiện. 
Riêng đối với năm 2022, đã đưa chỉ tiêu 
phát triển đảng viên mới từ 2,5 - 3% tổng 
số đảng viên từ đầu năm vào Nghị quyết 
năm và giao 296 chỉ tiêu tham gia bồi 

Tạo nguồn  
phát triển đảng viên mới

 � BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY HÒA VANG 

Xác định công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ của 
công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát 
triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới của Đảng, trong những 
năm qua Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực 
hiện nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác tạo nguồn cũng như đảm bảo số 
lượng đảng viên phát triển mới hằng năm theo kế hoạch được giao.

Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới theo hướng cụ thế hóa những giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng và đặt ra những mục tiêu cụ thể như: phát triển đảng viên trong hệ thống chính trị ở thôn phấn đấu đạt 70% trưởng các tổ chức chính trị ở thôn là đảng viên; phát triển đảng viên trong đội ngũ viên chức, đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế phấn đấu đạt ít nhất 45% so với tổng số cán bộ, viên chức của từng cơ quan; kết nạp đảng viên mới trong lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên; phát triển đảng viên mới trong các doanh nghiệp, đồng bào có đạo, dân tộc thiểu số, quan tâm bồi dưỡng đối tượng đảng là học sinh THPT... 

Kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ thôn Tà Lang, Đảng bộ xã Hòa Bắc.
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dưỡng cảm tình Đảng, 160 chỉ tiêu phát 
triển đảng viên mới cho 29 chi đảng bộ 
trực thuộc Huyện ủy. 

Nâng cao chất lượng tạo nguồn, 
phát triển đảng viên mới
Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu 

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên 
tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn về 
công tác phát triển đảng viên mới, các 
buổi tọa đàm, đối thoại với bí thư chi bộ 
khu dân cư, quần chúng ưu tú, đoàn viên 
thanh niên với nhiều chủ đề khác nhau: 
“Đảng trong cuộc sống của tôi”, “Nâng cao 
nhận thức, động cơ phấn đấu vào Đảng”, 
“Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng 
viên”;  tập trung tham mưu chỉ đạo công 
tác nhân sự bầu cử trưởng thôn, phấn 
đấu đạt tỷ lệ trưởng thôn đảng viên theo 
chỉ tiêu đề ra... 

Về phía các cấp ủy, các đoàn thể 
chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã 
có nhiều giải pháp, cách làm mới thực 
hiện tốt nhiệm vụ giới thiệu nguồn, cử 
quần chúng bồi dưỡng đối tượng Đảng. 
Cấp ủy cơ sở chỉ đạo chi bộ xây dựng 
kế hoạch tạo nguồn, các đoàn thể xây 
dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên, hội 
viên (Đảng ủy xã Hòa Phong); ban hành 
Nghị quyết chuyên đề, Đề án tạo nguồn 
kết nạp Đảng (Đảng ủy xã Hòa Khương, 
Đảng ủy xã Hòa Phú). Các Đảng bộ trực 
thuộc chỉ đạo các chi bộ đưa chỉ tiêu phát 
triển đảng viên mới theo Nghị quyết số 
07-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện 
ủy vào Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm 
kỳ 2022-2025 để tập trung lãnh đạo thực 

hiện; xây dựng kế hoạch liên tịch giữa 
Tuyên giáo Đảng ủy, Hội Cựu chiến binh, 
Đoàn thanh niên trong tuyên truyền, 
giáo dục truyền thống cách mạng, hình 
thành động cơ phấn đấu vào đảng trong 
thế hệ trẻ (Đảng ủy xã Hòa Sơn). Tổ chức 
đối thoại với chủ đề “Thanh niên với 
Đảng, Đảng với thanh niên”, “Thanh niên 
làm theo lời Bác”, “Đoàn viên phấn đấu 
trở thành đảng viên”, gặp mặt đối tượng 
Đảng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, động 
viên phấn đấu vào Đảng (Đảng ủy các xã 
Hòa Phong, Hòa Nhơn…); chỉ đạo giao 
chỉ tiêu mỗi đoàn thể thôn mỗi năm giới 
ít nhất 1 đối tượng đảng, giới thiệu kết 
nạp ít nhất một đảng viên (Đảng ủy xã 
Hòa Nhơn). Tăng cường các hoạt động 
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước 
những luận điệu xuyên tạc của các thế lực 
thù địch.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Huyện ủy đã 
tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy 
Ban hành Chỉ thị số 43-CT/HU ngày 26-
2-2019 về  kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí 
Minh nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày 
sinh nhật Bác (19-5-1890 – 19-5-2020); 
Đề án số 05-ĐA/HU ngày 28-11-2017 
về “nâng cao chất lượng hoạt động của 
hệ thống chính trị dưới cơ sở từ nay đến 
năm 2020 và sau năm 2020” trong đó, 
đặt mục tiêu phấn đấu 70% trưởng các 
tổ chức chính trị ở thôn là đảng viên và 
Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 6-5-2022 
về tăng cường công tác tạo nguồn, phát 
triển đảng viên mới giai đoạn 2022-2025, 
đề ra 6 mục tiêu cụ thể trong công tác 
phát triển đảng viên mới.

Những văn bản trên không chỉ thể 
hiện được sự quyết tâm trong công tác 
nâng cao chất lượng tạo nguồn, phát 
triển đảng viên mới mà còn hết sức phù 
hợp với những chủ trương lớn của Đảng 
trong thời gian qua như: Chỉ thị số 28-
CT/TW của Ban Bí thư về “nâng cao chất 
lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng 
lọc, đưa những đảng viên không còn đủ 
tư cách ra khỏi Đảng”, Chỉ thị số 04-CT/
TU ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ 
Thành ủy Đà Nẵng “về tăng cường công 
tác quản lý đảng viên và nâng cao chất 
lượng đảng viên trong tình hình mới” và 
gần đây nhất là Nghị quyết số 21-NQ/
TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành 
Trung ương (Khóa XIII) về “tăng cường 
củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng 
cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong 
giai đoạn mới”.

Tiếp tục các cách làm mới, sáng tạo, 
giải pháp hiệu quả hơn 
Nhờ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, 

công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên 
mới, từ năm 2020 đến nay cấp ủy cơ sở 
đã giới thiệu 562 quần chúng bồi dưỡng 
đối tượng Đảng, phát triển 272 đảng viên 
mới nâng tổng số đảng viên của Đảng 
bộ lên 5.036 người. Số lượng đảng viên 

từ đầu nhiệm kỳ đến nay tăng theo hằng 
năm: năm 2020 phát triển mới 70 đảng 
viên, năm 2021 phát triển mới 86 đảng 
viên, năm 2022 đã phát triển 160 đảng 
viên mới, tăng 53,75% so với năm 2021. 
Chất lượng đảng viên mới kết nạp cũng 
tiếp tục được nâng lên cả về trình độ học 
vấn, về trình độ chuyên môn và phát triển 
đảng viên đối với người có đạo, người 
theo tôn giáo.

Những kết quả đạt được là rất đáng 
ghi nhận, tuy nhiên, trong bối cảnh tình 
hình kinh tế xã hội nước nhà phát triển 
nhanh, mạnh sẽ đặt ra nhiều bài toán đối 
với công tác xây dựng Đảng nói chung và 
công tác tạo nguồn phát triển đảng viên 
mới nói riêng. Nhưng cho dù thế nào đi 
nữa, công tác chăm lo, tạo nguồn kế cận 
của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan 
trọng, ảnh hưởng đến sinh mệnh của 
Đảng ta nên cần phải được đặc biệt quan 
tâm thực hiện trong thời gian đến. Với vai 
trò, trách nhiệm của cơ quan tham mưu 
chính trong công tác tạo nguồn, phát 
triển đảng viên mới, Ban Tổ chức Huyện 
ủy xác định phải thường xuyên bám sát 
thực tiễn để kịp thời tham mưu thực hiện 
các cách làm mới, sáng tạo, giải pháp hiệu 
quả hơn, phù hợp với tình hình thực tế 
của huyện nhà trong thời gian đến. ■
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Tết là dịp để mọi nhà, mọi 
người đoàn tụ, sum vầy cùng 
gia đình, bạn bè, người thân. 
Nhưng với những cán bộ, 

chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện 
Hòa Vang vui Xuân đón Tết tại đơn vị 
cũng chính là thời khắc cần cảnh giác cao 
độ, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến 
đấu, bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, cho 
Nhân dân được đón Tết trong sự vui tươi, 
phấn khởi. Chính vì vậy, Ban Chỉ huy 
quân sự (CHQS) huyện đã làm tốt công 
tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận 
thức cho cán bộ, chiến sĩ duy trì nghiêm 

chế độ sẵn sàng chiến đấu, nề nếp chính 
quy và chấp hành kỷ luật. Trên tinh thần 
“Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, 
Ban CHQS huyện chỉ đạo, triển khai cơ 
quan, địa phương, đơn vị chủ động, tích 
cực luyện tập các phương án đáp ứng yêu 
cầu khi có tình huống diễn ra.

Những ngày cuối năm 2022, cán bộ, 
chiến sĩ trong đơn vị đều chủ động đẩy 
mạnh việc chỉnh trang khuôn viên, cắt 
tỉa cây xanh tạo cảnh quan môi trường 
xanh-sạch-đẹp; củng cố doanh trại, tổ 
chức sơn sửa, làm mới bảng tin, pa-nô, 
khẩu hiệu; tích cực gieo trồng, chăm sóc 
các loại hoa, cây cảnh đảm bảo phục vụ 
tốt cho việc trang trí Tết. Bên cạnh đó, 

nhằm tiếp tục phát huy mối quan hệ giữa 
quân đội và nhân dân, mối quan hệ được 
ví như “Cá với nước”, Ban CHQS huyện 
đã làm tốt các hoạt động chăm lo cho các 
đời sống nhân dân như tổ chức “Ngày hội 
bánh chưng xanh”, “Tết trồng cây”, “Gian 
hàng 0 đồng” giúp đỡ cho bà con nhân 
dân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết một 
cách đầy đủ nhất. Đồng thời, nhằm góp 
phần giữ gìn và phát triển bản sắc văn 
hóa dân tộc, cổ vũ động viên tinh thần 
cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, đơn vị cũng đã triển khai phát 
động hội thi trang trí bàn thờ Tổ quốc và 
cảnh quan môi trường đón Xuân Quý 
Mão năm 2023 đến các xã, từ đó giúp các 

 � HUỲNH BÁ LÂN(*)

Những ngày cuối tháng Chạp, khi mà người 
người nhà nhà đang tất bật chuẩn bị trang 
hoàng nhà cửa để sẵn sàng đón một cái Tết 
Nguyên Đán Quý Mão ấm no bên người thân 
sau một năm làm việc đầy vất vả thì cán 
bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang vẫn ngày đêm 
miệt mài hoàn thành tốt các nhiệm vụ được 
giao, thể hiện được phẩm chất tốt đẹp của 
“Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững sự bình an cho nhân 
dân, giúp mọi người đón một năm mới trọn 
vẹn nhất.

Xung kích trên tuyến đầu chống dịch Covid-19, lực lượng vũ trang huyện Hòa Vang phối hợp tổ chức phiên chợ 
0 đồng tại xã Hòa Sơn. 

* Trung tá, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự huyện

Vui xuân mới  
không quên nhiệm vụ
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chiến sĩ cảm nhận được không khí vui 
tươi, đầm ấm, đoàn kết trong những ngày 
Tết xa gia đình.

Để bảo đảm tốt cho bộ đội vui xuân 
đón Tết, ngoài quan tâm, chăm lo đời 
sống tinh thần cho bộ đội, công tác bảo 
đảm hậu cần được cấp ủy, chỉ huy đơn 
vị hết sức quan tâm. Theo đó, đơn vị tổ 
chức phổ biến, quán triệt công khai toàn 
bộ các chế độ tiêu chuẩn tết cho bộ đội, 
trích từ quỹ tăng gia sản xuất đưa vào chế 
độ ăn thêm 120.000 đồng/người/ngày 
trong 5 ngày Tết. Ban Hậu cần của đơn vị 
cũng đã xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu 
cần cho Tết Nguyên đán một cách chặt 
chẽ; đơn vị chủ động liên hệ, tổ chức khai 
thác vườn rau, khu chăn nuôi tạo nguồn 
bảo đảm lương thực, thực phẩm trước, 
trong và sau Tết… Bên cạnh đó, toàn 

đơn vị thực hiện tốt nếp sống vệ sinh 
khoa học, phòng chống dịch bệnh, kiểm 
tra chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm, 
quyết không để phát sinh các vấn đề liên 
quan đến mất an toàn thực phẩm trong 
dịp Tết Nguyên Đán.

Đặc biệt, mỗi dịp Tết đến Xuân về, 
Ban CHQS huyện đều đến thăm và chúc 
Tết các gia đình Bà mẹ Việt Nam anh 
hùng; thăm và tặng quà cho các gia đình 
chính sách, dân quân tự vệ có hoàn cảnh 
khó khăn; tổ chức gặp mặt, tặng quà 
quân nhân xuất ngũ và thanh niên sẵn 
sàng nhập ngũ năm 2023; động viên giao 
nhiệm vụ cho Ban CHQS các xã vui xuân 
không quên nhiệm vụ.

Năm 2022 là năm ghi dấu rõ rệt sự nỗ 
lực cố gắng không ngừng nghỉ của cán bộ, 
chiến sĩ LLVT huyện để hoàn thành xuất 

Lực lượng vũ trang Hòa Vang đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao Dân quân cơ động do UBND thành phố tổ chức. 

Ban CHQS huyện chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị đứng chân trên địa bàn kịp thời huy động lực lượng 
với trên 30.000 ngày công để giúp nhân dân khắc phục hơn 16.170m3 đất đá với diện tích 22.334m2 tại Nghĩa 
trang Hòa Sơn; phối hợp sơ tán nhân dân tránh bão, ra khỏi vùng ngập lụt hậu quả do bão, lũ gây ra... 

sắc nhiệm vụ kép, vừa thực hiện nhiệm 
vụ chính trị trung tâm, vừa phát huy tốt 
vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu 
chống dịch Covid-19, giúp đỡ nhân dân 
ứng phó và nhanh chóng khắc phục hậu 
quả do bão, lũ gây ra. Ban CHQS các cấp 
chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương triển khai và thực hiện 
vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, 
như phát triển Đảng trong các lực lượng. 

Năm qua, Ban CHQS huyện đã chỉ 
đạo diễn tập chiến đấu trong khu vực 
phòng thủ cho 4 xã bảo đảm an toàn 
tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy 
trì thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng 
chiến đấu, xây dựng đơn vị “mẫu mực, 
tiêu biểu”; tham gia các hội thi, hội thao 
từ cấp Bộ Quốc phòng, Quân khu, thành 
phố và Bộ CHQS thành phố tổ chức đạt 
kết quả cao,...

Với những kết quả của cán bộ, chiến 

sĩ, dân quân tự vệ, dự bị động viên toàn 
huyện trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ 
Tư lệnh Quân khu 5 đã khen tặng danh 
hiệu Đơn vị Quyết thắng năm 2022 cho 
LLVT huyện Hòa Vang, 4 đơn vị Tiên 
tiến, 18 danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 
nhiều bằng khen, giấy khen. Đây chính 
là nguồn động viên to lớn để LLVT 
huyện Hòa Vang nỗ lực hơn nữa trong 
thực hiện phong trào thi đua quyết thắng 
năm 2023.

Một mùa xuân nữa lại về trên quê 
hương Hòa Vang anh hùng, trong sự yên 
bình và ấm áp. Vui xuân mới không quên 
nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện 
nguyện ra sức thi đua, viết tiếp trang sử 
hào hùng của truyền thống quê hương, 
quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống 
LLVT huyện (28-3-1948 – 28-3-2023). ■
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“Nếu dân đói, Đảng và 
Chính phủ có lỗi; 
nếu dân rét, Đảng và 
Chính phủ có lỗi; nếu 

dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi”. 
Nhận thức sâu sắc tư tưởng, tấm gương 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khi 
Người chỉ ra một cách rõ ràng trách 
nhiệm, nghĩa vụ của Đảng, Nhà nước đối 
với nhân dân, hơn 09 thập kỷ qua, Đảng 
ta đã kiên trì nhất quán và vận dụng linh 
hoạt Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong lãnh đạo và điều hành 
đất nước trên cơ sở “lấy dân làm gốc”. 

Từ tư tưởng này, Đảng ta đã lãnh đạo 
toàn dân đứng lên giành chính quyền từ 
tay thực dân đế quốc, làm nên các cuộc 
chiến tranh vệ quốc vĩ đại, thu non sông 
về một mối. Bản lĩnh ấy lại thêm một lần 
nữa tỏa sáng trong thời bình qua hàng 
loạt quyết sách linh hoạt, nhạy bén, đi 
trước thời đại trong công cuộc phòng 
chống đại dịch Covid-19 mà trong đó, 
chiến lược “ngoại giao văc-xin” là điểm 
cộng của một chính đảng biết lo cho dân 
với phương châm “không để một ai bị bỏ 
lại phía sau”!

 Những ngày cuối tháng 5 năm 2022, 
sau khi cả nước đã bước sang trạng thái 
bình thường mới và thanh âm của kỳ Đại 
hội Thể dục - Thể thao Đông Nam Á 31 
(SEA Games 31) do Việt Nam đăng cai tổ 
chức khép lại với thành công rực rỡ, tất cả 
đã gây ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè năm 
châu. Ông Trần Công Khuê, thôn Thạch 
Nham Tây, xã Hòa Nhơn, cởi chiếc khẩu 
trang để tiếp chúng tôi với câu nói vui: 

“Bữa ni hết dịch rồi, thôi thì tháo chiếc 
khẩu trang để trò chuyện cho thoải mái”. 

Theo ông Khuê, để có được ý niệm 
trạng thái xã hội bình thường mới như hôm 
nay, gần 100 triệu người dân Việt Nam đều 
thầm cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước trong việc chăm lo sức khỏe cũng 
như tính mạng của nhân dân. Đứng trước 
vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi 
tóc vì cơn đại dịch toàn cầu mỗi ngày cướp 
đi sinh mệnh của hàng trăm ngàn người 
dân khắp các châu lục, Đảng ta đã xác 
định phương châm hành động, đó là hy 
sinh một phần lợi ích về kinh tế để bảo vệ 
sức khỏe người dân, phát động cuộc chiến 
chung tay phòng chống đại dịch Covid-19 
với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống 
chính trị từ Trung ương đến tận cơ sở mà 
ở đó, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi 
người dân là một chiến sĩ trên mặt trận này, 
kêu gọi sự chung tay góp sức của toàn xã 
hội trong việc thành lập quỹ văc-xin phòng 
chống Covid-19. 

Trong muôn vàn gian khó và nguy 
nan ấy, bản lĩnh vững vàng của Đảng 
ta như “Ngọc càng mài càng sáng, vàng 
càng luyện càng trong”, được trui rèn 
trong các cuộc lãnh đạo nhân dân đấu 
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, thêm một lần nữa tỏa sáng hơn 
bao giờ hết qua các hoạt động ngoại giao 
con thoi bằng nhiều hình thức trực tiếp 
hay gián tiếp với các nước có mối quan 
hệ truyền thống tốt đẹp với Việt Nam để 
họ hiểu và rộng mở tấm lòng, xuất kho 
dự trữ, hỗ trợ cho ta hàng trăm lô hàng 
văc-xin nhằm chia lửa với nhân dân Việt 
Nam trong thời khắc mà cả thế giới đều 
rơi vào trạng thái cam go nếu không nói 
là tồi tệ nhất. 

“Hữu xạ tự nhiên hương”. Thành tựu 
mà Đảng ta đạt được trong cuộc chiến 
sinh tử với đại dịch Covid-19 là Lòng 
Dân. “Đảng lo cho dân, dân tin Đảng” 
là hai mặt của một vấn đề “ý Đảng lòng 
Dân” hòa nguyện trong hành trình dựng 

Chiến lược ngoại giao văc-xin – 
bài học lấy dân làm gốc

 � CÔNG CHIẾN(*)

Nhờ đặt sức khỏe và tính mạng của nhân dân 
lên trên hết, trước hết nên Đảng, Nhà nước 
ta đã có những quyết sách sáng suốt, đúng 
đắn trong tình huống “nước sôi lửa bỏng”, 
tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế 
thông qua chiến lược “Ngoại giao văc-xin”. Nỗ 
lực ngoại giao này đã góp phần đưa đất nước 
chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, 
linh hoạt, từng bước “bình thường hóa” với 
dịch bệnh, được cộng đồng quốc tế ghi nhận 
và đánh giá cao. 

Huyện Hòa Vang triển khai quyết liệt công tác tiêm phòng văc-xin phòng dịch Covid-19 cho người dân.

* Chuyên viên Trung tâm VHTT&TT Hòa Vang 
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xây đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ 
có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín 
như hôm nay”. Đó là do đường lối, chủ 
trương của Đảng luôn tuân theo lời Bác 
dạy “Gốc có vững, cây mới bền/ Xây lầu 
thắng lợi trên nền Nhân dân”. 

Thật tiếc là trong thời đại toàn cầu 
hóa thế giới như hiện nay, mọi thông tin 
đến từng ngóc ngách đời sống xã  hội lan 
truyền với tốc độ ánh sáng, vậy mà có 
nhiều tổ chức, cá nhân vì một lý do chính 
trị ảo tưởng nào đó đã cố tình đi ngược 
lại lợi ích quốc gia, dân tộc, phủ nhận 
một cách trắng trợn những thành quả mà 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta dày công 
vun đắp. Từ đám ăn tàn bởi những đồng 
đô-la bẩn thỉu của những tổ chức lưu vong 
tự xưng, thông qua các nền tảng xã hội, 
chúng cố tình bu lu bu loa, bêu rếu vai trò 

lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước 
ta, đặc biệt là chiến lược ngoại giao văc-
xin. Hành động của những kẻ phá bĩnh 
này chẳng khác gì hành động của những 
kẻ “ăn cháo đá bát”, là vô ơn, bội nghĩa, 
trái với đạo lý dân tộc Việt Nam. Chúng 
không hề biết được rằng, những chiêu trò 
tiểu nhơn ấy đã được cộng đồng mạng 
chứ chưa nói đến phương tiện truyền 
thông chính thống bóc mẽ vở kịch do đạo 
diễn dở, diễn viên tồi dàn dựng. Thất bại 
thảm hại ấy là do chúng đụng phải bức 
tưởng lửa lòng dân đã được Đảng Cộng 
sản Việt Nam xây nên từ đạo lý “lấy nhân 
nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay 
cường bạo”, “lấy dân làm gốc” trong lãnh 
đạo đất nước. Chiến lược ngoại giao văc-
xin chính là dựa trên nền tảng vững chắc 
của đạo lý đó. Bởi, Đảng ta là đạo đức là 
văn minh! ■

Người già, người mắc bệnh lý nền luôn là đối tượng được quan tâm hàng đầu trong công tác tiêm ngừa văc-xin 
Covid-19.

Hòa 
chung  

ý 
Đảng 

lòng 
dân

Lê Văn Thơm

Dang 
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thân  
ái  
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tấc  
dạ 
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thành 
chào 
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tình  
làng 
nghĩa 
xóm
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Tham mưu trong lĩnh vực kiểm tra, 
giám sát
Qua một năm, dưới sự chỉ đạo và 

hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) 
Thành ủy, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban 
Thường vụ Huyện ủy, UBKT Huyện ủy 
đã tham mưu Huyện ủy tiếp tục đổi mới 
mạnh mẽ, tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát (KTGS), kỷ luật của Đảng theo 
tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 
6-7-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy 
về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong 
Đảng” và Đề án “Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong 

Đảng giai đoạn 2021-2026 và những năm 
tiếp theo tại Đảng bộ huyện Hòa Vang”. 

UBKT Huyện ủy tham mưu tổ 
chức quán triệt, triển khai cụ thể hóa 
kịp thời các Nghị quyết, Quy định, Kết 
luận của Trung ương và Thành ủy về 
công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; xây 
dựng chương trình và tiến hành KTGS 
toàn diện trên các lĩnh vực công tác xây 
dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn 
thể đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an ninh, nhất là đẩy mạnh KTGS 
lĩnh vực đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự 
xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng 
các dự án; tăng cường kiểm tra quy chế 

làm việc, giám sát cấp ủy viên và cán bộ 
thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý trong 
việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được 
giao, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối 
sống gắn với việc thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận 21-
KL/TW (khóa XIII) về đẩy mạnh xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Trong năm qua, UBKT Huyện ủy đã 
tiến hành KTGS 10 tổ chức đảng (TCĐ) 
và 21 đảng viên; các cuộc KTGS đều 
được triển khai chặt chẽ và đạt kết quả. 
Sau KTGS, ngoài việc tham mưu Ban 
Thường vụ Huyện ủy ban hành thông 
báo kết luận theo quy định, UBKT chủ 
động tham mưu ban hành công văn chỉ 
đạo rút kinh nghiệm chung cho các TCĐ, 

đơn vị trực thuộc để chỉ đạo các cơ quan 
có liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn 
đốc, hướng dẫn thực hiện được tốt hơn. 

Ngoài ra, UBKT Huyện ủy còn tham 
mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 
Kế hoạch tổ chức KTGS việc lãnh đạo, chỉ 
đạo, rà soát, thực hiện các kết luận, kiến 
nghị của các Đoàn kiểm tra, giám sát, 
thanh tra, kiểm toán của cấp trên đối với 
huyện và của huyện đối với các xã, đơn vị 
trực thuộc. Qua đó, giúp cho cấp ủy các 
cấp nâng cao hơn vai trò trách nhiệm 
trong công tác lãnh chỉ đạo việc rà soát 
và triển khai thực hiện các kết luận, kiến 
nghị được kịp thời và đề ra các giải pháp 
chỉ đạo dứt điểm những tồn tại, vướng 
mắc.  

 � ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY HÒA VANG

Những người làm công tác kiểm tra của huyện Hòa Vang luôn đoàn kết thống nhất, 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình đề ra từ đầu năm cũng 
như những nhiệm vụ phát sinh, với một ý chí sẽ góp phần cùng với cả hệ thống chính 
trị của huyện, quyết tâm xây dựng Hòa Vang thành đô thị mang bản sắc riêng và phấn 

đấu đến năm 2025, huyện Hòa Vang trở thành thị xã.
Đoàn Kiểm tra họp triển khai nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới, tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát  
và kỷ luật của Đảng
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Xử lý kỷ luật đúng nguyên tắc,  
thẩm quyền, quy trình, thủ tục
Bên cạnh công tác tham mưu, UBKT 

từ huyện đến cơ sở nỗ lực trong thực 
hiện 6 nhiệm vụ theo quy định tại Điều 
32, Điều lệ Đảng. Trong năm, ngoài việc 
tập trung công tác kiểm tra, giám sát 
thường xuyên, UBKT các cấp tập trung 
KTGS chuyên đề, đã kiểm tra 1 TCĐ và 3 
đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 
30 TCĐ trong việc thực hiện nhiệm vụ 
KTGS; giám sát 8 TCĐ và 10 đảng viên 
là cấp ủy viên và cán bộ thuộc diện cấp 
ủy quản lý công tác ở các lĩnh vực thường 
xuyên tiếp xúc, giải quyết hồ sơ cho công 
dân. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp 
ủy và UBKT từ huyện đến cơ sở đã xem 
xét, xử lý kỷ luật 24 đảng viên vi phạm, 
(21 trường hợp khiển trách, 3 cảnh cáo). 
Trong đó, có 2 trường hợp qua kiểm 
tra dấu hiệu vi phạm đều xử lý kỷ luật 
cảnh cáo (1 trường hợp cán bộ diện Ban 
Thường vụ Huyện ủy quản lý, lãnh đạo 
chủ chốt xã vi phạm tiêu chuẩn đảng 
viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên về phẩm 
chất đạo đức, lối sống và các quy định 
nêu gương của Đảng; 1 trường hợp cán 
bộ diện Đảng ủy xã quản lý vi phạm liên 
quan trong công tác tham mưu lĩnh vực 
đất đai). Các trường hợp xử lý kỷ luật đều 
đảm bảo đúng nguyên tắc, thẩm quyền, 
quy trình, thủ tục, không có trường hợp 
khiếu nại kỷ luật đảng. 

Song song công tác KTGS chung, 
UBKT Huyện ủy thường xuyên tham 

mưu cấp ủy xử lý giải quyết các vụ việc 
phát sinh cũng như chỉ đạo UBKT cơ sở 
xử lý kịp thời  các vụ việc, đơn thư phản 
ánh, kiến nghị liên quan đến cán bộ thuộc 
diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, 
không để tồn đọng, kéo dài. Bên cạnh đó, 
UBKT Huyện ủy phối hợp chặt chẽ, thực 
hiện tốt KTGS công tác cán bộ thông qua 
công tác thẩm định, đã thực hiện thẩm 
định 568 hồ sơ nhân sự phục vụ công tác 
quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 
động, luân chuyển và khen thưởng của 
huyện, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy 
trình trong công tác cán bộ, góp phần xây 
dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ 
phát triển của huyện trong giai đoạn mới. 

Ở chi bộ, công tác kiểm tra, giám 
sát có nhiều chuyển biến rõ rệt, từ việc 
còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ 
kiểm tra, giám sát của Đảng, thì nay, hầu 
hết các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, 
nhất là Đảng bộ 11 xã đã xây dựng kế 
hoạch KTGS, nhiều chi bộ thực hiện nề 
nếp, thuần thục, điển hình có các chi bộ: 
Nhơn Thọ 2 (Hòa Phước), Công an xã 
Hòa Nhơn, thôn Phú Hòa 1 (Hòa Nhơn), 
Trường Mầm non Hòa Ninh.

Kỳ vọng những kết quả cao hơn nữa 
trong thời gian đến
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 

đạt được, vẫn còn hạn chế đó là việc theo 
dõi kịp thời vấn đề phát sinh, phát hiện 
còn chậm, có trường hợp chưa thực hiện 
tốt “tự soi, tự sửa” qua kiểm điểm hàng 

năm theo tinh thần Nghị quyết TW4, 
để đến khi phát hiện dấu hiệu vi phạm 
tiến hành kiểm tra thì vi phạm đến mức 
phải xem xét, xử lý kỷ luật; việc thực hiện 
KTGS ở một vài đảng ủy, UBKT đảng ủy 
cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ trong tình hình mới.

Trong những năm đến, tốc độ đô thị 
hóa của Hòa Vang sẽ nhanh hơn nữa, 
khối lượng công việc phải giải quyết của 
cấp ủy, các ngành và của cả hệ thống 
chính trị khá lớn, cán bộ, công chức ở 
các lĩnh vực nhạy cảm rất dễ phát sinh vi 
phạm, nhất là khi huyện tập trung quyết 
liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-
NQ/TU ngày 7-7-2021 của Ban Thường 
vụ Thành ủy “về xây dựng và phát triển 
huyện Hòa Vang đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045”. Vì thế, yêu cầu đặt 
ra là công tác kiểm tra, giám sát cần phải 
được cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan 

tâm nhiều hơn nữa, UBKT các cấp phải 
có quyết tâm chính trị, tiếp tục đổi mới 
công tác tham mưu, nâng cao chất lượng, 
hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám 
sát để góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ 
luật của Đảng và xây dựng Đảng bộ ngày 
càng trong sach, vững mạnh.

Bước sang năm Quý Mão 2023, bằng 
những kinh nghiệm từ thực tiễn, những 
kết quả qua hơn 2 năm thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện, đội ngũ cán 
bộ làm công tác kiểm tra từ huyện đến cơ 
sở luôn nỗ lực, đồng thời, mong muốn 
tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo của Ngành cấp trên, của cấp ủy 
các cấp và sự phối hợp tạo điều kiện của 
các Ngành hữu quan, chắc chắn công tác 
KTGS của huyện sẽ có được những kết 
quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng quê 
hương Hòa Vang giàu đẹp, văn minh và 
phát triển bền vững. ■

UBKT Huyện ủy Hòa Vang tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.
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Ra đời vào năm 2014, sản phẩm 
rượu cần Phú Túc của ông Lê 
Văn Nghĩa (69 tuổi) đã đạt 
danh hiệu “Cúp vàng thương 

hiệu chất lượng cao năm 2016”, được 
công nhận là sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu năm 2021. Loại rượu kết 
tinh văn hóa ẩm thực của đồng bào Cơ 
Tu này là một trong những sản phẩm 
đại diện của huyện Hòa Vang được chọn 
trưng bày tại gian hàng trưng bày của của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thành phố Đà Nẵng, đang được xây dựng, 
đề xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. 

Sản phẩm đặc thù  
và cơ hội phát triển
Thế nhưng hiện nay công tác bảo 

tồn, phát triển nghề nấu rượu cần Phú 
Túc đang đặt ra nhiều thách thức và đứng 
trước nguy cơ bị mai một nếu không có 
một giải pháp hữu hiệu kịp thời. Trăn 
trở về vấn đề này đã thôi thúc tôi tìm đến 
nhà ông Lê Văn Nghĩa – người duy nhất 
“giữ lửa” rượu cần Phú Túc, để lắng nghe 
những trải lòng của người làm nghề nấu 
rượu cần nơi đây.

Nhà ông Nghĩa là một ngôi nhà cấp 
4 với mảnh sân rộng, màu khói lam, mùi 
nếp lan trong màn mưa. Tay ôm bó lá từ 
rừng về, vừa bước vào sân, ông vui vẻ chia 
sẻ: “Ché rượu thơm ngon, đậm đà bản 

sắc dân tộc Cơ Tu là sản phẩm của một 
quá trình dài đúc kết kinh nghiệm, tâm 
huyết, từ khâu chọn lọc nguyên liệu đến 
nấu, ủ rượu và bảo quản. Lá rừng phải 
vừa độ già tới, không sâu, không lủng, 
công đoạn quan trọng và phức tạp nhất 
là ủ men rượu bởi nó phụ thuộc vào thời 
tiết, nóng hay lạnh, mưa hay nắng và tâm 
trạng người ủ men. Đôi khi làm đúng 
theo công thức nhưng có lúc mẻ rượu lại 
không đạt vị ngon, đành phải bỏ đi để giữ 
chữ tín trong nghề”.

Được biết giá thành rượu cần Phú 
Túc cao so với các loại rượu công nghiệp, 
bởi đây là sản phẩm nông nghiệp thủ 
công và đa số nguyên vật liệu như ché, 
ống cần, nhãn mác, giỏ tre, cũi đốt… phải 
nhập về và chịu ảnh hưởng của giá cả thị 
trường ngày một tăng. Ông cũng đã tìm 
nhiều cách để giảm chi phí đầu vào như 
việc sử dụng chai thủy tinh, chai nhựa 
thay thế ché gốm Bát Tràng, nhưng rượu 
lại bị biến chất, không bảo quản được 
lâu. Ông đang thử nghiệm dùng loại ché 
1,5 lít nhằm giảm giá thành và dễ dàng 
vận chuyển, trước mắt cũng đã mang lại 
hiệu quả tích cực, chỉ có một hạn chế nhỏ 
là hạn sử dụng của rượu trong ché nhỏ 
ngắn hơn loại ché lớn.

Khó khăn của rượu cần Phú Túc còn 
nằm thị trường tiêu thụ. Ông Nghĩa cũng 
đã từng đến đặt gian hàng sản phẩm của 

Cơ hội  
   cho rượu cần Phú Túc

 � PHAN THỊ HOÀI THƯƠNG(*)

Cùng với sự ưu đãi về cảnh quan thiên nhiên, mảnh đất phía tây huyện Hòa Vang còn 
lưu giữ nhiều giá trị văn hóa bản địa đặc sắc. Trong đó phải nói đến rượu cần Phú Túc 
– kết tinh văn hóa ẩm thực của đồng bào Cơ Tu đã và đang góp thêm vào “Bảo tàng 
văn hóa” của người dân Hòa Phú nói riêng, huyện Hoà Vang nói chung. 

Thưởng thức rượu cần Phú Túc tại Lễ khai trương Điểm du lịch cộng đồng thôn Tà Lang – Giàn Bí (xã Hòa Bắc) 
tháng 10-2019.  Ảnh: V.T.L

* Trường Mầm non Hòa Phú
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mình tại các điểm du lịch khác như Ngũ 
Hành Sơn, Sơn Trà, các nhà hàng lớn, sân 
bay, nhà ga, bến xe… nhưng lại không 
bán được nhiều, mà người tiêu dùng từ 
các địa điểm đó khi tham quan các khu 
du lịch tại địa phương đã đến điểm bán 
ở thôn Phú Túc để mua. Từ đó thấy rằng 
đây là một sản phẩm nông nghiệp đặc 
thù, nên cạnh tranh trên thị trường rất 
khó, không chỉ là giá thành mà còn là khu 
vực bán. Nó chỉ mang giá trị trọn vẹn nhất 
khi gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc 
người Cơ Tu tại đây. Vậy nên muốn phát 
triển rượu cần Phú Túc thì phải dựa vào 
phát triển du lịch sinh thái ở địa phương, 
cùng với đó là giữ gìn và phát huy truyền 

bá văn hóa của dân tộc Cơ Tu, có như 
thế thì giá trị của ché rượu cần mới còn 
nguyên vẹn. 

Ngoài ra, theo ông Lê Văn Thọ (con 
trai ông Nghĩa), rượu cần Phú Túc được 
quảng bá và tiêu thụ mạnh tại các hội chợ, 
khu triển lãm sản phẩm nông nghiệp. Thế 
nhưng hội chợ thì một năm chỉ được vài 
lần, mà thông tin hai chiều về thời gian, 
quy định của các hội chợ còn rất hạn chế, 
khiến gia đình không chủ động được 
trong quá trình chuẩn bị và vận chuyển 
đến khu trưng bày sản phẩm. 

Mặc dù rượu cần Phú Túc chủ yếu 
bán cho khách du lịch, nhưng có một hạn 
chế là các khu du lịch trên địa bàn Hòa 

Phú như: Lái Thiêu, Suối Hoa, Hòa Phú 
Thành, Núi Thần Tài lại không có gian 
hàng để trưng bày, quảng bá sản phẩm. 
Tất cả những vấn đề này cần được nhìn 
nhận, quan tâm và khắc phục để rượu 
cần Phú Túc có nhiều cơ hội phát triển 
mạnh hơn nữa.

Sản phẩm của lòng tự tôn dân tộc
Người dân Cơ Tu quanh vùng coi 

rượu cần Phú Túc là biểu tượng của niềm 
vui, tình đoàn kết, là một nét sinh hoạt 
văn hóa cộng đồng mang đậm dấu ấn của 
núi rừng và thiên nhiên hoang dã, gắn kết 
người dân lại với nhau. Vì vậy, ông Nghĩa 
luôn muốn chia sẻ kinh nghiệm, công 

thức nấu rượu cần đến toàn thể bà con 
để phát triển thành một làng nghề truyền 
thống, vừa tạo việc làm cho bà con, vừa 
khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa 
của dân tộc Cơ Tu. 

Thế nhưng, thanh niên Cơ Tu hiện 
lại không mặn mà với nghề nấu rượu cần, 
bởi nhận thấy nghề này rất vất vả, đòi hỏi 
sự kiên trì nhưng thu nhập lại chưa cao so 
mặt bằng chung của các công việc khác 
tại địa phương. Bản thân ông Nghĩa cũng 
khẳng định: “Thu nhập từ rượu cần vẫn 
còn thấp và khá bấp bênh, chính con trai 
tôi cũng phải đi làm tại các khu du lịch để 
tăng thu nhập, công việc nấu rượu cũng 
chỉ “tranh thủ” và “phụ” giúp cho tôi thôi”.  

Rượu cần Phú Túc chỉ mang giá trị trọn vẹn nhất khi gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc 
người Cơ Tu tại đây.

Ông Lê Văn Nghĩa (thứ hai, từ trái qua) giới thiệu rượu cần Phú Túc tại Ngày hội “Nét đẹp Văn hóa Cơ Tu” do Bảo 
tàng Đà Nẵng tổ chức ngày 29-3-2017.  Ảnh: V.T.L
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Ông Nghĩa rất mong muốn cấp ủy 
Đảng và chính quyền địa phương quan 
tâm, hỗ trợ mở các lớp dạy nghề nấu rượu 
miễn phí cho thanh niên Phú Túc. Người 
học được tuyên truyền, giáo dục về những 
nét truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc 
Cơ Tu, cùng với việc được trải nghiệm 
những lần lên rừng hái lá, ủ men, nấu 
rượu… Tuy sẽ phải trải qua nhiều lần thất 
bại rồi mới ra được mẻ rượu ngon, nhưng 
đó là lúc bản năng dân tộc của mỗi con 
người được đánh thức, tìm về cội nguồn 
và mong muốn lưu truyền nghề truyền 
thống của dân tộc mình. 

Với ông Nghĩa, rượu cần Phú Túc 
không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là tình 
yêu, sự đam mê của một người Cơ Tu đối 

với văn hóa truyền thống dân tộc mình. 
“Còn rượu cần là còn văn hóa Cơ Tu”, dù 
khó khăn thế nào ông vẫn quyết tâm bám 
trụ với nghề.

Trong thời kỳ công nghệ 4.0 và công 
cuộc chuyển đổi số quốc gia, việc ứng 
dụng công nghệ thông tin sẽ rất cần thiết, 
hữu ích đối với lòng tự tôn dân tộc và tâm 
huyết của ông Nghĩa. Với kỹ năng của 
một cô giáo mầm non, tôi đang cộng tác 
với người nhà ông Nghĩa để tạo các trang 
web, fanpage, trang mạng xã hội chuyên 
đề về rượu cần. Từ đó, có thể chủ động 
đăng tải hình ảnh, video trong quá trình 
sản xuất rượu cần (hái lá, nấu, ủ rượu,...) 
nhằm quảng bá sản phẩm đến khách 
hàng, để họ thấy được nỗi vất vả, kỳ công 

Rượu cần Phú Túc được trưng bày bên các nông sản của xã Hòa Phú tại Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang năm 
2022.

của một sản phẩm nông nghiệp truyền 
thống và hiểu được giá trị tương ứng với 
giá thành sản phẩm. 

Phát triển nghề nấu rượu cần truyền 
thống ở Phú Túc không phải là chuyện 
một sớm một chiều và không phải riêng 
một ai có thể cáng đáng được mà cần có 
thời gian và cần đến sự chung tay góp 
sức của chính quyền địa phương và cả 
cộng đồng. Chính quyền địa phương đã 
tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi để cùng với “Rượu cần 
Phú Túc” xây dựng thương hiệu nông sản 
Hòa Phú. Dành một không gian cho việc 
sử dụng và trưng bày rượu cần Phú Túc 
tại lễ hội do các ban, ngành, cơ quan địa 
phương tổ chức sẽ không chỉ góp phần 
đẩy mạnh tuyên truyền “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mà còn mở 
ra cơ hội để sản phẩm biểu trưng lòng tự 
tôn dân tộc của đồng bào Cơ Tu này phát 
triển... ■

Hy vọng một ngày không xa, rượu cần Phú Túc sẽ 
sớm trở thành sản phẩm OCOP để thương hiệu 

đặc sản của quê hương ngày càng được nhiều du 
khách trong và ngoài nước biết đến. Và tôi có một 
niềm tin vững chắc rằng, cùng với sự lãnh đạo của 
Đảng, những chính sách hỗ trợ của chính quyền thì 
mơ ước về một làng nghề truyền thống của ông Lê 
Văn Nghĩa sẽ sớm thành hiện thực. Để mỗi ché rượu 
cần không chỉ mang trên mình trọn vẹn giá trị cả về 
kinh tế lẫn truyền thống mà còn sóng sánh bản sắc 
văn hóa của người đồng bào Cơ Tu.
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Xuân về mang theo bao 
chồi non lộc biếc, lòng 
người hòa cùng đất trời 
với bao niềm vui, hạnh 

phúc giữa cái nắng hanh hao trước 
thềm năm mới. Ai ở phương xa 
cũng thu xếp hành trang về sum 

họp cùng gia đình, ăn bữa cơm ấm 
áp chiều 30 tháng Chạp.

“Chưa chi anh đã vội về/ Hay 
là xuân giục anh về với xuân”. “Dù 
ai buôn bán nơi đâu/ Nhớ ngày Tết 
đến rủ nhau mà về”,... những câu ca 
xoắn vào lòng người những ngày 
cuối năm một nỗi đợi mong, nhung 
nhớ. Sau những tháng ngày cần lao 
vất vả, gác lại tất cả những nhọc 
nhằn, mọi người mọi nhà xúm 
xít chăm hoa, sửa soạn cửa nhà và 
không quên trang hoàng, bày biện 
sao cho gian nhà chính sáng đẹp, 
trang nghiêm. 

Vui Tết cổ truyền đã trở thành 
truyền thống tốt đẹp trên khắp quê 

hương Việt Nam. Với tôi, dù đã mấy 
mươi năm trôi qua nhưng vẫn không 
sao quên được không khí làng quê 
vào dịp cuối năm. Phải chăng, lúc ấy 
đời sống còn chật vật nên mọi người, 
nhất là trẻ con, háo hức chờ đón giây 
phút được vui xuân đón Tết? Quanh 
năm khoai sắn, rau cà, mắm muối,... 
chỉ dịp đám chạp, lễ Tết mới được 
ăn ngon, xúng xính bộ quần áo mới. 
Không khí bắt đầu rộn ràng sau Rằm 
tháng Chạp. Người lớn tất bật lo 
đình đám còn đám trẻ chúng tôi vui 
sướng vì được ăn cỗ: từ chạp mả đến 
đưa ông Táo về trời 23 tháng Chạp, 
sau lễ cúng tất niên là rước ông bà 29 
- 30 Tết.

Nhưng vui và thú vị nhất có 
lẽ là đi chợ Tết và làm bánh Tết. 
Cả xóm làng rộn rã tiếng nói cười. 
Người rang gạo nếp, đậu, mè. 
Người chẻ lạt, phơi lá. Người nhóm 
bếp… Hương Tết lan tỏa khắp đầu 
làng cuối xóm. Mái nhà đơn sơ trở 
nên ấm áp lạ thường trong khói lam 
chiều. Hình ảnh ấy khắc ghi vào ký 
ức tôi ngọt ngào, sâu lắng. 

Ấn tượng hơn là cảnh chợ Tết 
chiều cuối năm: kẻ bán người mua 
đông vui, nhộn nhịp. Đủ loại hàng 
hóa, sản vật tràn ngập từ các gian 
hàng ra đến ngoài khu chợ.  Người 
Việt Nam bao đời, dù nghèo đến 
mấy ngày Tết cũng phải chuẩn bị 

Nỗi nhớ  
Tết quê xưa

 � LÊ THỊ TUYẾT

Mỗi độ Tết đến xuân về, đất trời giao hòa, 
lòng người rộn rã, tôi lại thấy lòng mình bâng 
khuâng một cảm xúc khó tả. Lại thấy nhớ quá 
chừng quá đỗi không khí làng quê thời thơ ấu 
vào những ngày cuối Chạp đầu Giêng.

Vui hội Bài chòi.  Ảnh: V.T.L
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tươm tất cho “ba ngày Tết bảy ngày 
xuân”. Ai cũng vội vã sắm sửa và trở 
về nhà lo việc bếp núc, nấu bánh 
tét bánh chưng, bày biện bàn thờ 
gia tiên và chuẩn bị lễ cúng ông bà 
ngày Tết. 

Mỗi khi đi chợ Tết, bà và mẹ 
tôi luôn dặn “Đầu năm mua muối, 
cuối năm mua vôi”. Bởi vôi là tượng 
trưng cho sự bạc bẽo, kém may 
mắn nên phải tống tiễn những điều 
không hay đó để nghinh xuân vui 
vẻ, an lành. Nhưng đầu năm phải 
mua muối, mua trầu lộc để cả năm 
mặn mà, có nhiều tài lộc. Dù biết 
đó chỉ là quan niệm dân gian nhưng 
nó đã ăn sâu vào nếp nghĩ của bao 
thế hệ người Việt.

Đêm 30 bên bếp lửa bập bùng 
chị em tôi canh nồi bánh chưng, 
bánh tét. Trẻ con quây quần chờ 
đón giao thừa còn ông bà ba mẹ 
soạn mâm lễ cúng đầu năm. Hạnh 

phúc tuổi thơ chúng tôi ngày ấy 
giản đơn mà nồng đượm biết bao! 
Tâm hồn chân chất mộc mạc như 
cây lúa ngoài đồng!

Ngày nay khi xã hội phát triển, 
người lớn bộn bề công việc, trẻ nhỏ 
đua chen học hành, cuộc sống đầy 
đủ tiện nghi, chẳng bao nhiêu gia 
đình còn giữ được không gian ấm 
áp bên bếp lửa đón giao thừa. Đau 
đáu nỗi nhớ về cái Tết tuổi thơ, tôi 
chỉ biết kể cho các con nghe trong 
niềm say mê, háo hức lạ thường.

Khi thời khắc giao thừa vừa 
điểm, ba tôi bắt đầu lễ cúng đón 
năm mới. Cả làng quê thức giấc. 
Đất trời giao hòa cùng lòng người 
hân hoan với nhịp sống tươi vui. 
Đâu đó vang lên câu hát thiết tha, 
sâu lắng: “Đêm giao thừa nghe một 
khúc dân ca. Bài dân ca tha thiết 
đậm đà... Nghe nôn nao như chiều 
Ba mươi Tết. Bếp than hồng mẹ nấu 

bánh chưng xanh”... Mỗi giao thừa 
nghe bài hát của nhạc sĩ Võ Đông 
Điền tôi lại thấy man mác nỗi nhớ 
Tết quê xưa. Nhớ đường làng ngõ 
xóm rợp cờ hoa, già trẻ gái trai cùng 
vui chúc tân xuân mong hạnh phúc, 
ấm no đến với mọi nhà.

Chị em tôi rủ nhau đi chúc Tết 
nội ngoại, bà con xóm làng. Không 
hẳn để được lì xì đầu năm mà đó 
là truyền thống gia đình – điều mà 
tôi luôn trân quý và biết ơn. Gần 
như Tết nào làng cũng tổ chức hội 
Bài chòi ở nhà thờ làng. Hồi đó tôi 
tuy chưa biết chơi loại bài dân dã 
này nhưng những câu hát lên bổng 
xuống trầm của các “nghệ sĩ của 
nhân dân” thì khó mà quên được.

Ngày nay, cuộc sống hiện đại 
mở ra thế giới rộng lớn, vật chất 
đủ đầy, trẻ con không còn háo hức 
trông chờ “thịt mỡ dưa hành” hay 
bánh mứt ngày Tết. Các hoạt động 

vui xuân thấm đượm hồn quê xưa 
đã lùi vào quá khứ nhường chỗ cho 
những trò chơi hiện đại. Điện thoại 
thông minh, cà phê và nhạc xập 
xình, tiệc tùng và vũ hội linh đình 
trở nên thịnh hành và được giới 
trẻ chào đón nồng nhiệt như một 
trào lưu tân thời. Kể cả người lớn, 
ít ai còn mặn mà với việc thăm Tết, 
chúc nhau đầu năm trong tình làng 
nghĩa xóm.

Phải chăng tôi đã quá nặng lòng 
với phong vị Tết xưa, phải chăng tôi 
thuộc tuýp người hoài cổ nên tiếc 
nuối và trăn trở khi những giá trị 
tốt đẹp đã dần phai nhạt theo thời 
gian?! Dẫu biết đó là quy luật cuộc 
sống không ai có thể cưỡng cầu, 
nhưng với tôi và có lẽ với một bộ 
phận người Việt, phong vị Tết quê 
nhà đã sống trọn vẹn trong tâm 
thức với tình yêu đằm thắm và sâu 
nặng… ■ 
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Ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, 
ông Mạc Như Pháp ở thôn 
Thạch Nham Tây, xã Hòa 
Nhơn, không giấu được 

niềm vui khi chứng kiến sự đổi thay từng 
ngày trên quê hương ông. Ông nói: “Chỗ 
tui ngồi trò chuyện với phóng viên đây 
vốn dĩ là một vạt đất màu bỏ hoang do 
canh tác không hiệu quả. Vì cách xa nơi ở 
nên trong suy nghĩ của vợ chồng tôi, thôi 
thì cứ để đó, coi như của để dành...”. 

Vậy mà, khi con đường ĐH2 đoạn 
Hòa Nhơn - Hòa Sơn phóng tuyến đi qua, 
khi dự án tái định cư Trung tâm hành 
chính xã đi vào giai đoạn nước rút, nhiều 

hộ dân háo hức rủ nhau đi nhận đất tái 
định cư, mảnh đất của vợ chồng ông 
cũng trở mình vì giá trị riêng có của nó. 
Nay, trung tâm hành chính xã đi vào hoạt 
động, nhà cao tầng của người dân mọc 
lên san sát, quán xá thi nhau mở mang 
với nhiều loại hình kinh doanh, đáp ứng 
nhu cầu người tiêu dùng, chẳng khác chi 
phố thị. Bám thời cơ đó, gia đình ông xin 
phép chính quyền các cấp xây dựng 2 cái  
ki-ốt cho con cái kinh doanh lương thực 
và văn phòng phẩm. Tuy chỉ là “vạn sự 
khởi đầu nan”, nhưng hứa hẹn nhiều tiềm 
năng lớn khi khu tái định cư lấp đầy các 
hộ dân đến xây nhà để ở.  

Chị Nguyễn Thị Đào, cũng thôn 
Thạch Nham Tây, không nghĩ rằng, ở 
tuổi “tam thập nhi lập”, vợ chồng chị sở 
hữu một lô đất nền được cha mẹ cho tại 
khu tái định cư Thạch Nham Tây nay 
có giá hàng tỷ đồng. Chị kể, nhà chị ở 
Xóm Gò, bản thân làm công nhân lương 
hướng tạm ổn định, song không có điều 
kiện chăm nom con cái vì chồng đi làm 
ăn xa. Thật may mắn, sau khi được nhà 
nước cấp 4 lô đất tái định cư, gia đình bên 
chồng cho vợ chồng chị một lô mặt tiền. 
Đây cũng là cơ sở để chị quyết định nghỉ 
hẳn làm công nhân ở khu công nghiệp về 
nhà kinh doanh. Tuy doanh thu từ các 
mặt hàng nhu yếu phẩm, nước giải khát 
chưa cao vì dân cư còn thưa thớt, nhưng 

chị có niềm tin tuyệt đối về sự sầm uất 
của khu dân cư mới nơi chị ở, bởi lẽ con 
đường ĐH2 sắp hoàn thiện giai đoạn 
cuối sẽ là cú hích lớn cho việc thúc đẩy sự 
vươn mình mạnh mẽ của vùng đất trung 
du phía Tây Hòa Vang.

Bà Ngô Thị Nhiệm, ở thôn Phú Hạ, xã 
Hòa Sơn, tay lăng xăng, líu xíu trộn món 
da heo đậu phộng cho khách, miệng cười 
tươi khoe với chúng tôi rằng: “Gia đình 
tui cứ tưởng an phận ở trong kiệt ấy chớ. 
Vậy mà, như một giấc mơ, thấy xã mời lên 
công bố qui hoạch, vận động người dân 
nhận kinh phí đền bù, giải tỏa phần đất 
nằm trong dự án, rứa là nhà tui ra được 
mặt tiền. Từ nguồn tiền đền bù, tui mới 
có điều kiện nâng cấp nhà cửa, mở quán 

Cú hích  
giúp Hòa Vang  

chuyển dịch cơ cấu kinh tế
 � CÔNG CHIẾN(*)

Xác định hạ tầng là nền tảng cho sự phát
 triển, thời gian qua, huyện Hòa Vang đã t

ập trung 

lồng ghép, sử dụng, đầu tư hiệu quả các n
guồn vốn vào lĩnh vực này. Đến nay, các c

ơ sở hạ 

tầng trên địa bàn được đầu tư đồng bộ, n
hững dự án, công trình mọc lên hàng ngày đã tạo 

nên dấu ấn mới cho vùng nông thôn Hòa Vang trên bướ
c đường đô thị hóa, là nền tảng sức 

bật mới làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần
 của nhân dân.

Một góc của khu tái đinh cư Thạch Nham Tây (Hòa Nhơn) hôm nay.

* Chuyên viên Trung tâm VHTT&TT Hòa Vang
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sáng bán bún, chiều bán mồi nhậu cho bà 
con xung quanh, ngày kiếm được vài trăm 
ngàn đồng, kinh tế gia đình nhờ đó mà 
dần đi vào ổn định”. Rồi bà khẳng định, 
đường ĐH2 nay khang trang, rộng rãi 
quá chừng, kéo theo đó là nhà cửa khang 
trang, bề thế; chẳng bù cho vài ba năm 
trước đây, chật hẹp, nắng bụi mưa bùn. Bà 
là dân địa phương, nhưng mỗi lần bước 
chân ra khỏi nhà là mỗi lần thấy lạ lẫm 
vì nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều, 
chẳng khác chi dưới phố, thậm chí còn 
đẹp và sang trọng hơn nhiều nơi nữa là... 

 Ông Trần Văn Thu, Chủ tịch UBND 
xã Hòa Nhơn nhớ lại, đường ĐH2 đi qua 
địa bàn các thôn phía tây của xã vốn dĩ 
nằm trong vùng trũng thấp. Mỗi khi mùa 
mưa lũ về là nước sông dâng cao quá đầu 

người, việc đi lại của người dân lệ thuộc 
hoàn toàn vào ghe thuyền. Hơn nữa, 
đa phần người dân nơi đây quanh năm 
chỉ sản xuất, chăn nuôi các loại cây, con 
truyền thống, mang tính manh mún, nhỏ 
lẻ nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. 

Từ khi đường ĐH2 hình thành, 
trung tâm hành chính xã được xây dựng, 
người dân từ vùng dự án lục tục kéo nhau 
lên khu tái định cư để nhận đất, xây nhà 
nhằm an cư lạc nghiệp, đời sống kinh tế 
từ đó cũng bắt đầu thay đổi rõ rệt nhờ 
có hạ tầng đồng bộ, thuận lợi cho việc 
kinh doanh. Nhận ra hướng làm ăn mới, 
không ai bảo ai, bà con đầu tư kinh phí 
hàng tỷ đồng xây dựng nhà cửa theo 
hướng hiện đại, mở mang cửa hàng cửa 
hiệu, hình thành những khu phố buôn 

bán sầm uất, đầy đủ các mặt hàng thiết 
yếu. Nói như ông Mạc Như Pháp, cách 
đây hơn một năm, muốn đặt một bộ cửa  
nhôm Xingfa, ăn một đĩa thịt bò thui, 
uống ly cà phê đen,... phải xuống tận thôn 
Phú Hòa 2 hay qua chợ Túy Loan, thì nay 
tất cả đã có ngay trước mắt. Cuộc sống 
quả là đổi thay từng ngày. 

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của 
Đảng bộ huyện Hòa Vang trong xây dựng 
cơ bản là tập trung đẩy mạnh nguồn lực 
hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội đồng bộ theo hướng đô thị có bản sắc 
riêng, đảm bảo kết nối với kết cấu hạ tầng 
toàn thành phố, ưu tiên cho các xã phía 
Tây Bắc của huyện. 

Huyện sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp, 
hoàn thiện thiết chế từ huyện đến xã, 

trường chuẩn quốc gia theo hướng hiện 
đại, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển 
khai các dự án khu đô thị phía Tây nam, 
trung tâm hành chính huyện, trung tâm 
thương mại các xã, siêu thị mi ni... nhằm 
đẩy nhanh cơ cấu kinh tế huyện Hòa 
Vang chuyển dịch phù hợp theo định 
hướng chung của thành phố. Tất cả sẽ 
tạo đà phát triển công nghiệp – tiểu thủ 
công nghiệp và thương mại dịch vụ, góp 
phần giải quyết việc làm, nâng cao thu 
nhập cho người dân vùng nông thôn 
theo hướng đô thị, mà trong đó, việc đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, khớp 
nối với qui hoạch chung thành phố là cú 
hích để người dân Hòa Vang chủ động 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm giàu cho 
bản thân, gia đình, xã hội. ■

Nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều khi mạng lưới giao thông phát triển.

Trong 5 năm (2017 - 2021), huyện Hòa Vang đã  huy 
động trên 1.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ 
tầng, góp phần rất lớn thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, Hòa Vang đã 
thực hiện công tác quy hoạch, giải tỏa đền bù, 
tái định cư hơn 150 dự án; phối hợp xây dựng 
các dự án trọng điểm về hạ tầng như đường cao 
tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đường Vành đai phía 
Nam, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, Khu công 
nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ thông 
tin, tuyến đường ĐH2; tuyến đường Vành đai phía 
Tây, Nhà máy nước Hòa Liên… 
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Nặng lòng với quê hương
Cảm nhận sức sống hiện tại, khó ai 

nghĩ vùng đất thôn 14, xã Hòa Bình trước 
đây (nay là thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa 
Phong) cũng đã trải qua bao giai đoạn bị 
tàn phá, hết cuộc chiến chống Pháp đến 
cuộc chiến chống Mỹ. Làng quê chìm 
trong khói lửa chiến tranh, những tưởng 
người dân thôn 14 sẽ bỏ làng, bỏ xứ ra đi. 
Nhưng không, họ vẫn nặng lòng với quê 
hương và không ít người đã ngã xuống 
trên mảnh đất đã sinh ra mình. Thời ấy, 
dân làng trên trăm hộ, phần lớn là những 
gia đình có con em, người thân đi bộ đội, 
du kích. Họ bám trụ để sản xuất, giữ mối 
liên hệ giúp đỡ người nhà đồng thời cũng 

là những cơ sở cách mạng kiên trung. 
Bà Trần Thị Nhiễu (80 tuổi) nhớ lại, 

để chuẩn bị cho cuộc tiến công Tết Mậu 
Thân, từ tháng 7-1967, người dân trong 
thôn đã được cán bộ Khu ủy khu 2 Hòa 
Vang về vận động chuẩn bị công tác hậu 
cần, nhà nào, nhà nấy cũng đào từ 2 đến 4 
hầm bí mật để bộ đội về trú ẩn. Mọi người 
đều có kế hoạch dự trữ một phần lương 
thực, thực phẩm cho gia đình và ủng hộ 
nuôi quân. Bà con đưa gạo muối lên căn 
cứ và tải súng đạn về bằng nhiều con 
đường khác nhau trong niềm hân hoan 
phấn khởi. Súng AK của bộ đội chủ lực 
được tháo rời giấu vào các bao than củi, 
các bó lá gói bánh tét; lựu đạn thủ pháo 

được giấu vào ruột quả bí, quả bầu, kíp nổ 
được giấu trong cạp quần... 

Trên các bãi đất ven sông Yên, người 
dân các thôn La Châu (Hòa Lương, nay 
thuộc xã Hòa Khương), La Bông (Hòa 
Lợi, nay thuộc xã Hòa Tiến) phải nhọc 
nhằn “đấu tranh” với địch mới vun trồng 
được hàng khoai, luống sắn để đến đêm 
có chỗ ẩn náu cho lực lượng cơ sở về trụ 
bám theo dõi, nắm tình hình địch. Chưa 
bao giờ các khu căn cứ “lõm” lại tập trung 
một bộ phận cán bộ lãnh đạo và bộ đội 
đông đảo như những ngày chuẩn bị chiến 
dịch tết Mậu Thân. 

Để phục vụ cho các trận địa pháo 
của bộ đội 575 chiến đấu, từ giữa tháng 
Chạp âm lịch, các mẹ, các chị ở các khu 
căn cứ “lõm” đã tham gia vào đoàn quân 

đấu tranh chính trị kéo xuống các đồn 
địch lân cận, yêu sách binh lính trong 
đồn giảm hành quân càn quét để người 
dân được tự do vui xuân đón Tết. Cùng 
thời điểm đó, hằng đêm, hàng chục thanh 
niên khỏe mạnh xung phong cắt đường 
rừng lên núi gùi từng bộ phận pháo tháo 
rời về chôn giấu, ngụy trang trong các 
rẫy khoai sắn che mắt địch. Đúng như kế 
hoạch, giờ giao thừa, các trận địa pháo 
đặt tại Gò Thông (La Châu), Gò Phật 
(La Bông) đồng loạt khai hỏa. Hòa trong 
tiếng súng tiến công đó, quân và dân Hòa 
Vang nổi dậy đánh thẳng vào các cứ điểm 
địch trong khu vực.

Hào khí Mậu Thân
Trong ký ức của các cụ cao niên xã 

T ết Mậu T hân  
trong lòng dân

 � VY HẬU(*)

Ký ức về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 mãi đọng lại trong lòng người dân 
huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. 55 năm sau, chúng tôi có dịp gặp lại những con người 
từng tham gia chiến đấu, phục vụ góp phần làm nên chiến thắng lịch sử đó và nghe họ kể lại 
những chiến công với bao cảm xúc bồi hồi… Bia chiến tích trận đánh Mỹ Tết Mậu Thân (xã Hòa Nhơn) được xây dựng từ “Ý Đảng, lòng dân”.

* Nhà báo
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Hòa Thịnh (nay là xã Hòa Nhơn), năm 
1967, vùng đất này là vành đai bảo vệ các 
khu quân sự của Mỹ tại Đà Nẵng. Người 
dân địa phương bị áp bức, đưa vào khu 
dồn, các cơ sở hoạt động của ta luôn bị 
địch theo dõi nhằm tiêu diệt. 

Những ngày cuối năm đó, các cơ sở 
trụ bám thầm lặng chuẩn bị công tác hậu 
cần, vận chuyển vũ khí… nhằm phục vụ 
tốt cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy. 
Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy Hòa Vang, 
Chi bộ xã Hòa Thịnh đã tăng cường xây 
dựng các tổ chức và hoạt động vũ trang, 
chính trị binh vận, củng cố làng chiến 
đấu. Xây dựng lực lượng binh vận tiếp cận 
với lính nghĩa quân đóng tại địa phương 
làm công tác binh vận, tìm hiểu kế hoạch 

mai phục của địch để dẫn đường cho các 
đơn vị bộ đội hành quân vào vị trí trí tập 
kết an toàn. 

Đêm 29 tháng Chạp, hầu như mọi 
người dân các làng Thái Lai, Phước Thái, 
Thạch Nham đều không ngủ, khắp mọi 
nhà bà con chuẩn bị bánh tét, cơm vắt, 
thịt heo… trao tận tay bộ đội hành quân 
tấn công các khu quân sự Mỹ - ngụy. 
Một không khí rạo rực lan nhanh trong 
xã, nhân dân quên ăn, quên ngủ chờ giờ 
nổ súng, chờ đón nghe thơ chúc Tết Mậu 
Thân của Bác Hồ. 

Thời điểm đó, cán bộ, du kích địa 
phương do ông Lê Tham - Bí thư Chi bộ 
xã Hòa Thịnh chỉ huy có nhiệm vụ phối 
hợp tác chiến với Tiểu đoàn 9, Trung 

đoàn 31, Sư đoàn 2 để tiến đánh Trung 
tâm Huấn luyện Hòa Cầm, Sân bay Đà 
Nẵng. Trong lúc các lực lượng triển khai 
phòng thủ chờ nhận lệnh tấn công thì 
địch phát hiện, nổ súng. Trận đánh kéo 
dài hơn 1 ngày, các hướng triển khai của 
ta đều thuận lợi, đánh tan sự chi viện của 
địch từ Hòa Thượng xuống, Túy Loan 
qua. Pháo địch từ đồi Dương Mẹo (xã 
Hòa Bình), Gò Cao (xã Hòa Lương) liên 
tục dội đến cùng với máy bay, thiết giáp 
yểm trợ để một đại đội bộ binh Mỹ tiến 
vào khu vực Chỉ huy sở đặt tại đình làng 
Phước Thái. 

Từ chiều mồng 6 Tết, địch tăng cường 
thêm một đại đội lính Nam Triều Tiên, 
trận chiến giáp lá cà giữa địch và bộ đội 
chủ lực diễn ra ác liệt. Được người dân 
trong các khu dồn phá tan hàng rào ra trợ 
giúp, bộ đội, du kích tăng thêm khí thế 
tấn công, địch nao núng trước nhiều thế 
lực nên đành phải rút lui… 

“Có thể nói, Hòa Vang lúc đó đã huy 
động đến mức cao nhất tinh thần yêu 
nước và ý chí tiến công tiêu diệt giặc của 
Đảng bộ và nhân dân toàn huyện. Các 
cán bộ, đảng viên, du kích và những cơ 
sở trung kiên nơi đây đã bất chấp mọi 
hy sinh, gian khổ, hỗ trợ đắc lực cho kế 
hoạch tổng tiến công và nổi dậy tại Đà 
Nẵng, góp phần đưa cuộc chiến tranh 
cách mạng vào thời kỳ phát triển mới: 
thời kỳ kết hợp tổng tiến công và nổi dậy 
trên khắp cả ba vùng chiến lược: rừng núi, 
đồng bằng và đô thị”, ông Nguyễn Quang 
Tiển - nguyên Trưởng ban An ninh Khu 
2 Hòa Vang trải lòng.

55 năm trôi qua, khí thế nổi dậy của 
quân và dân Hòa Vang trong cuộc Tổng 
tiến công mùa xuân 1968 vẫn còn vang 
vọng mãi. “Ý Đảng, lòng dân” đã tạo nên 
một hào khí Mậu Thân, tạo một dấu son 
hùng tráng vào lịch sử chống giặc ngoại 
xâm của dân tộc. Bài học “sức dân” và 
“lòng dân” vẫn còn nguyên giá trị trong 
công cuộc đổi mới hôm nay và ngày càng 
ngời sáng một chân lý mà Bác Hồ kính 
yêu đã đúc kết: “Dễ trăm lần không dân 
cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng 
xong”. ■

Nhiều căn hầm bí mật đã được gia đình bà Trần Thị Nhiễu (xã Hòa Phong) đào trong vườn để bộ đội trú ẩn trong 
cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
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Năm 2022 là một năm đặc 
biệt với ngành Giáo dục Hòa 
Vang khi phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, từ việc gián 

đoạn đến trường do giãn cách xã hội trước 
diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 
đến những trận bão, lụt triền miên. Tuy 
nhiên đây cũng là cú hích để ngành Giáo 
dục huyện thay đổi tư duy quản lý, phát 
huy sự sáng tạo trong mỗi cá nhân, gia 
đình, nhà trường và toàn ngành, nâng 
cao khả năng thích ứng với hoàn cảnh 
mới và là cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số, 
đổi mới trong giáo dục. 

Chủ động thích ứng an toàn với dịch 
bệnh, thiên tai
Có thể nói, dù khó khăn đến đâu, 

ngành Giáo dục – trong đó các thầy, cô 
giáo chính là lực lượng nòng cốt – đã chủ 
động, linh hoạt chuyển đổi sang phương 
thức dạy học. Các thầy, cô đã khắc phục 
khó khăn, thách thức để việc học tập của 
học sinh không bị gián đoạn; ngay khi 
dịch bệnh, thiên tai ở thời điểm căng 
thẳng nhất vẫn biến nguy cơ, thách thức 
thành cơ hội và động lực để đổi mới giáo 
dục. Ngành Giáo dục Hòa Vang đã tích 
cực thực hiện Chuyển đổi số, ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT), hướng dẫn 
các trường chủ động xây dựng kế hoạch 
phương án học trực tuyến và trực tiếp và 
triển khai các hoạt động giáo dục linh 
hoạt theo tình hình diễn biến của dịch 
bệnh, thiên tai trên địa bàn và căn cứ sự 
chỉ đạo của cấp trên. 

Ngành Giáo dục Hòa Vang đã triển 

khai linh hoạt nhiều giải pháp trong dạy 
và học, nỗ lực tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ đã đề ra và đạt được nhiều kết 
quả tiêu biểu. Đơn vị đã chủ động tham 
mưu cho UBND huyện các phương án 
dạy và học thích ứng với dịch Covid-19: 
các mô hình dạy 2 trong 1 (trực tiếp và 
trực tuyến); dạy học trực tiếp ở các vùng 
xanh (xã Hòa Bắc); ứng dụng CNTT 
trong dạy và học; lan tỏa và tạo hiệu ứng 
tích cực về chương trình “Sóng và máy 
tính cho em” với nguồn huy động hỗ trợ 
lên đến gần 2,3 tỷ đồng cho 990 học sinh 
trên địa bàn toàn huyện. 

Hưởng ứng chiến dịch cao điểm của 
thành phố phát động tiêm chủng vắc-xin 
phòng Covid-19 cho trẻ em, Hòa Vang là 
đơn vị đi đầu trong việc phát động tiêm 
vắc-xin từ huyện đến xã, tổ chức tiêm 
cuốn chiếu theo đơn vị trường. Tỷ lệ tiêm 

GIÁO DỤC HÒA VANG:

Thích ứng, đổi mới  
và phát triển

 � LÊ VĂN HOÀNG (*) 

Năm qua ngành Giáo dục huyện Hòa Vang đã chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn với thiên 
tai, dịch bệnh, chuyển đổi số trên con đường hội nhập, bước sang năm mới lại tràn đầy hy 
vọng, nỗ lực gặt hái nhiều thành công mới.

* Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện

Một lớp học theo mô hình lớp học 2 trong 1 (trực tiếp và trực tuyến).

Một lớp học tại vùng xanh Hòa Bắc khi đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp.
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vắc-xin mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 
tuổi của huyện tính đến thời điểm hiện 
tại cao nhất: 83,6% (đang dẫn đầu toàn 
Đà Nẵng). 

Không chỉ chủ động linh hoạt đối với 
dịch bệnh, ngành Giáo dục Hòa Vang 
còn ứng phó, khắc phục với thiên tai 
một cách kịp thời. Trong trận ngập lụt 
đi vào lịch sử của Đà Nẵng vào ngày 14-
10-2022, huyện Hòa Vang đã bị thiệt hại 
nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống xã hội 
trong đó có ngành Giáo dục. Mặc dù các 
trường đã chủ động lên phương án ứng 
phó, nhưng do mức nước quá cao và bất 
ngờ đã khiến một số trường bị ngập sâu 
và hư hỏng trang thiết bị. Ngành Giáo 
dục huyện tập trung toàn bộ lực lượng 
và phương tiện, cùng với sự hỗ trợ của 
các lực lượng vũ trang địa phương nhanh 
chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ gây 
ra, đảm bảo an toàn, vệ sinh trường học. 
Ngoài ra, đơn vị còn chỉ đạo các trường 
chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng 
kế hoạch dạy học sau bão, lụt đảm bảo 
chương trình theo khung thời gian năm 
học; nắm tình hình gia đình cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và trẻ mầm non, học sinh, 
học viên bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ để 
có giải pháp và kêu gọi các tổ chức, đơn 
vị, mạnh thường quân kịp thời hỗ trợ. 

Khát vọng chào xuân mới
Tết đến xuân về, lòng người hân 

hoan, song không vì thế mà thầy và trò 
quên tập trung vào nhiệm vụ chính – 
dạy và học. Năm học 2022-2023, ngành 
Giáo dục tiếp tục triển khai nhiều nhiệm 
vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện, trong đó trọng tâm 
là tiếp tục triển khai có hiệu quả chương 
trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ 
thông 2018 ở các bậc học;  đồng thời 
cũng là năm tiếp tục triển khai thực hiện 
việc chuyển đổi số, ngành Giáo dục khai 
trương Trung tâm Điều hành Giáo dục 
thông minh (IOC Edu) với mục tiêu xây 
dựng hạ tầng CNTT cho công tác giáo 
dục theo hướng hiện đại, thiết thực và 
hiệu quả.

Trong chuyển đổi số, đơn vị sẽ đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT số và các nền 
tảng số để đổi mới nội dung phương pháp 

Chất lượng giáo dục ở Hòa Vang có nhiều chuyển biến tích cực ở các bậc học: tỷ lệ 
huy động trẻ đến trường, trẻ được ăn bán trú trong trường mầm non tăng, chất lượng 
học sinh bậc tiểu học được duy trì ổn định, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,85% 
(tăng 0,55% so với năm trước). Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập đạt 72,93% 
(tăng 0,84% so với năm trước). Không có học sinh bỏ học. Cơ sở vật chất, mạng lưới 
trường lớp đảm bảo và ngày càng đạt chuẩn: Toàn huyện duy trì 43/45 trường công 
lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó năm học 2021-2022 có 2 trường 
(Mầm non số 2 Hòa Phong và Mầm non Hòa Sơn) được thành phố công nhận lại . 

dạy và học; số hóa tài liệu, giáo trình, xây 
dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng 
dạy và học tập theo hình thức trực tiếp và 
trực tuyến. Toàn ngành phấn đấu 100% 
cơ sở giáo dục, đào tạo thực hiện chuyển 
đổi số, 100% các trường học được kết nối 
đường truyền băng thông rộng, có trang 
thông tin điện tử, ứng dụng CNTT trong 
quản lý quản trị, học sinh được tiếp cận 
Internet và kho học liệu trực tuyến. 

Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, 
ngành Giáo dục huyện tích cực chuyển 
mạnh từ quá trình giáo dục chủ yếu trang 
bị kiến thức sang phát triển toàn diện 
năng lực và phẩm chất người học theo 
hướng mở. Các hoạt động thể dục - thể 
thao, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công 
tác giáo dục lịch sử địa phương, nội dung 
đưa dân ca vào trường học được duy trì 
và ngày càng phát huy hiệu quả. Đội ngũ 

nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp 
tục được quan tâm, phát triển cả về số 
lượng và chất lượng, bảo đảm đồng bộ về 
cơ cấu. Cơ sở vật chất trường, lớp được 
tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng, cơ 
bản từng bước được kiên cố hóa, chuẩn 
hóa và hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập 
của con em nhân dân Hòa Vang.

Mùa xuân đến trên muôn nơi, mang 
yêu thương đến với muôn người, mang 
niềm hy vọng và sức sống mới cho toàn 
xã hội và cả với ngành Giáo dục huyện. 
Trong xuân mới hân hoan này, dẫu còn 
nhiều khó khăn ở phía trước nhưng ở 
mỗi chặng đường của sự nghiệp “trồng 
người”, với sự quan tâm của lãnh đạo và 
nhân dân địa phương, nhất định ngành 
Giáo dục huyện sẽ có thêm niềm tin, sức 
mạnh và động lực để gặt hái những thành 
công mới. ■

Ngành Giáo dục Hòa Vang phát động chuyển đổi số.
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Kế thừa kết quả đạt được 
những năm qua, đặc biệt kết 
quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 
09-CT/TW ngày 1-12-2011 

của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với phong trào Toàn 
dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc (ANTQ) 
trong tình hình mới, thực hiện sự chỉ đạo 
của Huyện ủy Hòa Vang về xây dựng thí 
điểm xã Hòa Phong thành xã điển hình 
về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ 
và kế hoạch của UBND huyện, xã Hòa 
Phong xác định đây là thuận lợi rất lớn 
để thực hiện phong trào này và chọn đây 
là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm đăng 
ký với Huyện ủy năm 2022. Chủ đề năm 
2022 của Đảng ủy xã Hòa Phong cũng 
bao hàm nội dung đó: “Năm thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
Covid-19 gắn với phát triển kinh tế và xây 
dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân 
bảo vệ ANTQ”.

Để chủ động thực hiện, Đảng ủy xã 
đã tổ chức quán triệt những văn bản chỉ 
đạo, quán triệt các tiêu chí về xây dựng xã 
điển hình và kế hoạch của Đảng ủy đến 
toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ 
chủ chốt xã, thôn; UBND, Mặt trận và các 
đoàn thể xã xây dựng kế hoạch thực hiện. 
Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã xây dựng 
Kế hoạch thực hiện và tổ chức lễ phát 
động, ký kết thực hiện xây dựng xã điển 
hình. Tiến hành rà soát, đối chiếu 20 tiêu 
chí về xây dựng xã điển hình để xây dựng 
giải pháp thực hiện, trong đó UBND xã 
tăng cường chỉ đạo Công an xã tăng tần 

XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN  BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC:

Hòa Phong đạt 17/20 tiêu chí
 � BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ HÒA PHONG

Xác định nhiệm vụ xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò hết sức 
quan trọng đối với phát triển của xã, những năm qua xã Hòa Phong luôn chú trọng thực hiện 
với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, được cán bộ và nhân dân hưởng ứng tích cực, góp 
phần kìm hãm sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo được phong trào bền vững và sự ổn 
định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hòa Phong năm 2022.
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suất công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn 
để kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề nổi 
lên.

Cùng với đó, UBND xã chỉ đạo thông 
tin tuyên truyền qua Đài truyền thanh 
xã, cấp phát tờ rơi đến hơn 5.000 hộ dân, 
công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử 
lý phản ánh về an ninh trật tự. Thành lập 
nhóm Zalo tuyên truyền phòng, chống 
tội phạm; tổ chức diễn tập về công tác 
phòng cháy chữa cháy. Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã xây dựng, phát động mô 
hình Tộc họ giáo dục con cháu ứng xử 
văn hóa và không vi phạm pháp luật, tổ 
chức cho các tộc họ ký cam kết. Hội Liên 
hiệp Phụ nữ với mô hình “Tổ tự quản về 
an ninh trật tự” nhằm huy động sự vào 
cuộc của phụ nữ tham gia trong công tác 

tuyên truyền, phản ánh thông tin. Hội 
Nông dân với mô hình “Chi hội Nông 
dân không có hội viên vi phạm pháp luật”. 
Đoàn thanh niên xã xây dựng mô hình 
“Đội thanh niên xung kích hỗ trợ - Tuyên 
truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 
hội”. Hội Cựu chiến binh xã xây dựng 
mô hình “Tuyên truyền lưu động phòng 
chống tội phạm và tệ nạn xã hội”. Công an 
xã xây dựng và thực hiện mô hình “Công 
an xã trả hồ sơ tại nhà cho Nhân dân”. 
Các chi bộ, các thôn tổ chức triển khai, 
quán triệt nội dung tuyên truyền đến cán 
bộ, đảng viên và nhân dân ở 13/13 thôn, 
đồng thời tăng cường tuyên truyền ở các 
nhóm “Zalo phòng chống tội phạm” của 
mỗi thôn.

Có thể nói, từ sự tập trung, chỉ đạo và 

Xã Hòa Phong với diện tích tự nhiên khoảng 19km2, dân số 19.593 
nhân khẩu, khoảng 60% hộ gia đình sống bằng nông nghiệp. Trên 
địa bàn có 5 trường học, 3 cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê lưu 
trú, 5 cơ sở kinh doanh gas, 4 cơ sở kinh doanh karaoke, Trung tâm 
hành chính huyện Hòa Vang được xác định là khu vực trọng yếu 
về an ninh - quốc phòng của huyện. Trên địa bàn còn có chợ Túy 
Loan là trung tâm trao đổi hàng hóa; khu phố đêm Túy Loan được 
đầu tư để phát triển thương mại, dịch vụ; tuy nhiên đây cũng là nơi 
tụ tập của nhiều nhóm thanh, thiếu niên, tiềm ẩn nguy cơ gây mất 
an ninh, trật tự. Địa bàn xã có dự án giải tỏa tái định cư dẫn đến tình 
hình dân số gia tăng cơ học, có nguy cơ gây phức tạp về trật tự an 
toàn xã hội.

thực hiện quyết liệt của cả hệ thống chính 
trị, việc thực hiện xây dựng xã điển hình 
bước đầu mang lại kết quả rất tích cực; 
nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân 
dân toàn xã được nâng lên trong việc xây 
dựng xã điển hình về phong trào Toàn 
dân bảo vệ ANTQ. Từ khi bắt đầu triển 
khai thực hiện xã điển hình, Hòa Phong 
đã đạt được những kết quả khả quan như: 
tuyên truyền 35 văn bản pháp luật liên 
quan công tác phòng, chống Covid-19, 
phòng, chống tội phạm; nhân dân đã cấp 
hơn 100 tin, trong đó 25 tin có giá trị, góp 
phần quan trọng bảo đảm an ninh trật 
tự. Các mô hình được triển khai mang 
lại hiệu quả cao, được đông đảo quần 
chúng nhân dân hưởng ứng. Tình hình 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được ổn định, có 2 vụ phạm pháp hình 
sự (giảm 1 vụ so với năm 2021), 2 vụ sử 
dụng trái phép chất ma túy (giảm 7 vụ so 
với năm 2021); 20 vụ vi phạm hành chính 
khác (giảm so năm 2021). Đến nay, xã đã 
hoàn thành 17/20 tiêu chí xây dựng “Xã 
điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ 
ANTQ”. 

Với mong muốn xây dựng và hoàn 
thành xã điển hình, xã Hòa Phong tập 
trung tiếp tục triển khai quán triệt, tổ chức 
thực hiện nghiêm túc các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng 
phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xác 
định đây là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, thường xuyên, là trách nhiệm 
của hệ thống chính trị và toàn xã hội; 

Hội nghị triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Hòa Phong năm 2022.
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nêu cao tinh thần trách nhiệm của người 
đứng đầu và của cán bộ, đảng viên. 

Đặc biệt, Hòa Phong huy động sự 
vào cuộc của nhân dân với phương châm 
“Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt 
trận bảo vệ ANTQ” góp phần xây dựng 
nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh 
nhân dân. Bên cạnh việc tăng cường 
công tác tuyên truyền, phát huy vai trò 
của nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội 
phạm, phản bác các quan điểm sai trái, 
xuyên tạc của các thế lực thù địch, xã 
tăng cường vận động các cơ quan, doanh 
nghiệp ký cam kết đảm bảo ANTT, vận 
động người dân tiếp tục hưởng ứng thực 
hiện việc lắp đặt camera. 

Thời gian tới, xã Hòa Phong tiếp tục 
duy trì và nhân rộng các mô hình nâng 
cao nhận thức của quần chúng nhân dân 
trong phòng chống tội phạm; thực hiện 
tốt việc giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục đối 
với người vi phạm pháp luật, người chấp 
hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng 
đồng; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuần 
tra, nắm bắt địa bàn, kịp thời xử lý những 
vấn đề về an ninh trật tự nổi lên; lồng 
ghép việc xây dựng phong trào Toàn dân 
bảo vệ ANTQ với việc thực hiện các cuộc 
vận động, phong trào thi đua yêu nước, 
các chương trình phát triển kinh tế, văn 
hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an 
ninh của xã.  ■

Hòa Phong tổ chức Lễ ra quân đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Từ thôn Đông Lâm (xã Hòa 
Phú), chúng tôi men theo con 
đường gồ ghề vắt qua triền 
đồi đến thôn An Tân (xã Hòa 

Phong), bên trái là dòng sông Túy Loan 
êm ả chảy về xuôi. Đi bộ gần 2 tiếng đồng 
hồ, qua mấy mép rừng, cánh đồng và 
những đoạn sông, bầu trời trong xanh, 
hai bên đường hoa dại đua nở. Trời vào 
xuân, cảnh trí tươi đẹp, dù mệt và mỏi 
chân nhưng anh em chúng tôi phấn kích 
quá chừng.

Cuối cùng rồi cũng đến nhà thờ tộc 
Lê, rêu phong cổ kính bên những cây 
xoài cổ thụ. Sau nghi lễ thắp hương ông 
bà, cậu tôi đưa chúng tôi đến thăm từng 

nhà bà con. Nhà nào cũng sạch sẽ từ cổng 
đến vườn, sân. Nhà nào trên bàn thờ gia 
tiên cũng chưng các loại quả trên chiếc 
đĩa lớn, bên dưới đặt nải chuối mốc xanh, 
bên trên thêm quả bòng (bưởi) màu vàng 
với cái lá xanh thẫm. Cùng với chiếc độc 
bình chưng đủ loại hoa Tết.

Trên bàn thờ còn có các loại bánh 
như bánh tét, bánh in, bánh khô,… Có 
một loại bánh rất lạ, đựng trong cái giỏ 
tre to bằng cái tô, sực nức hương gừng, xa 
trông như một cái tổ chim. Mà đúng vậy 
thật, người lớn gọi đó là bánh tổ. Thấy 
con nít chúng tôi ra vẻ thèm thuồng đòi 
ăn, người bà con bèn đem bánh vào bếp 
xắt ra và chiên với dầu phộng thứ thiệt. Ôi 
những lát bánh tổ thơm, nóng, ngọt ngào 
với hương vị thanh thoát, hòa quyện với 
mùi hương trầm và hương hoa vạn thọ 
nở rộ trong tiết xuân se lạnh của những 
ngày đầu năm quê nội.

Sáng mồng Mười, chú đưa chúng tôi 

Quê nội mùa xuân 
 � TIÊN SA

Quê nội tôi ở làng cổ Túy Loan, xã Hòa Phong. 
Thời thơ ấu, cứ vào sáng mồng 9 tháng Giêng 
âm lịch, chú tôi dẫn anh em con chú, con bác 
chúng tôi về làng thắp hương ông bà và chúc 
Tết bà con bên nội. 
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xem Lễ hội Đình làng Túy Loan nằm bên 
dòng sông thơ mộng cùng tên. Chú cho 
hay, đình làng Túy Loan là nơi thờ tự năm 
vị tiền hiền Đặng, Lâm, Nguyễn, Trần, Lê. 
Khi xưa, năm vị tuân chiếu vua Lê Thánh 
Tôn đi mở mang bờ cõi về phương Nam 
(năm Hồng Đức nguyên niên, 1470), 
thấy nơi đây phong cảnh hữu tình, đất 
đai màu mỡ, chư vị đã dừng chân để lập 
nghiệp khai khẩn làm ăn, đặt tên là làng 
Túy Loan. Trải qua bao thăng trầm của 
thời gian, đình Túy Loan được xây dựng 
lần cuối cùng vào năm Thành Thái thứ 
nhất (1889) và vẫn giữ được nét uy nghi 
trầm mặc, cổ kính rêu phong cho tới chừ. 

Trước mắt tôi, người người nô nức 
kéo về đây trẩy hội, đông vui trên bến 
dưới thuyền. Đẹp nhất là lễ rước sắc 
phong đi quanh cánh đồng, làng mạc sau 
đó rước kiệu về đình để tế lễ đầu xuân, 
cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió 

hòa, mùa màng tươi tốt. Dưới dòng sông 
thì tổ chức đua ghe, hai bên bờ vang tiếng 
trống giục người reo; trong sân đình còn 
có nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như 
bịt mắt bắt vịt, đẩy gậy, kéo co...; thi chế 
biến các món ăn đặc sản như mì Quảng, 
bánh tét, bánh tráng, bánh khô, bánh tổ... 
thơm ngon nổi tiếng. Buổi tối, mọi người 
nô nức kéo về đình xem hát Bội, xem mọi 
người chơi hội Bài chòi. 

Ngày nay, xa quê biền biệt, cứ mỗi 
lần Tết đến xuân về, tôi lại nhớ về quê 
nội yêu dấu với những mùa xuân xưa 
cũ. Có đêm, trong giấc mơ chập chờn 
hiện về đoàn người rước kiệu trên cánh 
đồng làng; nghe tiếng chiêng trống đánh 
vang rền khi tế lễ, nghe tiếng trống đua 
ghe thúc dục dưới sông xưa; được ăn 
lát bánh tổ chiên ngọt ngào thơm ngát 
hương gừng trong tiết xuân se lạnh hay 
tô mì Quảng thơm ngon, đậm đà đầy 
hương vị làng quê… Những hình ảnh đó 
đã theo tôi suốt cả cuộc đời với mấy câu 
thơ trong bài Đám hội của Đoàn Văn Cừ: 
“Mùa xuân ấy, ông tôi lên tận tỉnh/ Đón 
tôi về xem hội ở làng bên/ Suốt ngày đêm 
chiêng trống đánh vang rền/ Người lớn 
bé mê man về hát Bội…”.

Các năm 2020 và 2021, Lễ hội Đình 
làng Túy Loan chỉ đơn sơ tổ chức phần 
lễ nhằm phòng chống đại dịch Covid-19. 
Biết vậy nhưng trong lòng chúng tôi cảm 
thấy như thiếu vắng một cái gì khó tả. 
Mùa xuân  Quý Mão (2023) lại về, hy 
vọng Lễ hội Đình làng Túy Loan lại sôi 
động, rộn ràng, đông vui “trên bến dưới 
thuyền” như trước...  ■

Chơi Bài chòi trước Nhà thờ chư phái tộc Túy Loan.

Về công tác ở Hòa Bắc mười 
mấy năm nay, đi đây đi đó 
cũng nhiều, len lỏi vào từng 
con khe, con suối, xuống 

từng nhà hộ dân để nghe bà con trải lòng, 
tâm sự… biết bao nhiêu chuyện sướng, 
khổ trên đời. Cái sướng thì khỏi nói, ít 

lắm, bà con xã miền núi, nông dân tối 
ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” 
thì mấy khi an nhàn mà sung sướng. Còn 
khổ, thì cũng lắm cái khổ. Khổ vì kinh tế 
eo hẹp, mưa gió thất thường, mùa màng 
lúc được lúc mất, khi này khi kia…

Sau khi cơn lũ đi qua, bà con thôn quê lại lượm lặt, 
nhặt nhạnh những thứ còn sót lại, dọn dẹp nhà cửa, 
ruộng vườn để tiếp tục xây dựng cuộc sống mới. Tôi 
gọi đó là nghị lực phi thường của những người dân 
quê nghèo, sinh ra và lớn lên ở miền khó, miền lũ. 

Người Hòa Bắc ví sông Cu Đê như người mẹ.

* Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bắc

Lũ  
nơi thượng nguồn Cu Đê

 � LÊ THỊ THU HÀ(*)
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1. Hòa Bắc nằm ở đầu nguồn sông 
Cu Đê, con sông hiền hòa men 

theo sườn núi chảy qua biết bao nhiêu 
thế hệ, bao nhiêu đời người. Người Hòa 
Bắc yêu quý sông Cu Đê bởi sông được ví 
như người mẹ - người mẹ phù sa, người 
mẹ chở từng dòng nước mát trong, như 
những giọt sữa nuôi nấng ruộng đồng, tái 
tạo một màu xanh mới. Gọi là hiền hòa, 
nhưng đôi lúc “mẹ phù sa” cũng đùng 
đùng nổi giận; bằng chứng là đều răm 
rắp, năm nào cũng có một hai trận lũ, tuy 
không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng đều 
tràn khắp ruộng đồng, ngập hết các lối 
đi. Mấy ngày lũ, học sinh miền núi được 
nghỉ học đôi ba ngày, như một thông lệ. 

Lũ nhiều, nhưng năm nào cũng y 
năm nào nên chẳng có gì để nhớ. Tôi chỉ 
nghe người ta kể nhiều về trận “đại hồng 

thủy” năm 1999 như một minh chứng 
điển hình về trận lũ “siêu kinh điển”. Đã 
hơn 20 năm trôi qua, ký ức dường như đã 
phôi pha, vì ai cũng phải gác lại quá khứ 
để bước tiếp. Rồi đúng 23 năm sau, “đại 
hồng thủy” 1999 đã có “truyền nhân” nối 
gót: trận lũ tháng 10-2022 đã đi vào lịch 
sử lũ lụt ở Đà Nẵng.

Lũ đi qua và để lại nhiều tàn tích chưa 
từng thấy. Xưa nay, người dân Hòa Bắc 
chạy bão nhiều, tai nghe mắt thấy quen 
rồi, chứ chạy lũ thì rất hiếm khi. 

Nước lên nhanh, nhanh đến nỗi 
không kịp trở tay, chỉ vài ba phút đã lên 
tới hiên, vào nhà, rồi tất cả đều ngụp 
lặn trong biển nước. Lũ “đánh” nhanh, 
rút cũng nhanh, để lại một quang cảnh 
hoang tàn chưa từng thấy. Trận lũ, đã 
mang theo tất cả! Kẻ mất trâu, người mất 

Hòa Bắc sau trận lũ lịch sử hôm 14-10-2022

bò, mất gà, mất vịt, mất cái này, cái kia, 
rất nhiều… nhưng cũng có người, có nhà 
mất hết. Lũ để lại một nỗi buồn sâu thẳm, 
hiện rõ lên trên khung cảnh u buồn, tối 
tăm hiếm thấy của xóm làng những ngày 
sau lũ. Dân quê nghèo khổ, lại càng thêm 
khổ. “Nhưng thôi, của đi thay người. Còn 
người là con tất cả”.

Bằng chứng của tinh thần lạc quan ấy 
chính là nghị lực phi thường của người 
dân Hòa Bắc sau mỗi mùa lũ, mùa bão 
đi qua. Thiệt hại đó, khó khăn đó, cũng 
có những giọt nước mắt của sự tiếc nuối, 
đau xót, vì chúng ta cũng là con người 
mà! Nhưng sau tất cả, người dân quê vẫn 
động viên, chia sẻ, dành cho nhau những 
lời chân tình từ đáy lòng để tiếp lửa, cùng 
nhau bước tiếp. 

2. Tinh thần “Bầu ơi thương lấy bí 
cùng” như một giá trị nhân văn 

cao đẹp mà bao đời nay dân ta vẫn thường 
truyền nhau, dạy nhau. Điều này làm tôi 
bất chợt nhớ đến một kỷ niệm khó quên 
ở khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 
bùng phát mạnh mẽ. Giữa thời điểm khó 
khăn nhất, nhân dân cả nước ta, thành 
phố ta đã cùng vực dậy tinh thần “chống 
dịch như chống giặc”, cùng nhau quyết 
tâm, đoàn kết vượt qua đại dịch, và thực 
tế là chúng ta đã chiến thắng dịch bệnh 
như một phép màu kỳ diệu, một điều 
mà không phải quốc gia nào trên thế giới 
cũng làm được. Thật tự hào!

Đối mặt với trận lũ lịch sử ngay giữa 
lòng thành phố, một lần nữa, tinh thần 
dân tộc lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ 

hơn bao giờ hết. Những hình ảnh đẹp, 
những câu chuyện cảm động về việc xả 
thân cứu người, giúp người gặp nạn, 
chia nhau từng gói mì tôm, từng chiếc 
áo ấm… và nhiều hơn thế nữa được chia 
sẻ, ca ngợi trên mạng xã hội đã củng cố 
trong tôi một niềm tin: cuộc sống luôn 
hiện hữu những điều tốt đẹp, dù ở bất kỳ 
nơi đâu!

Hòa Bắc, ngày nắng nhưng không 
ráo, con đường dẫn vào làng vàng sánh, 
còn tanh lắm mùi sình, trơn lầy, ngổn 
ngang và lổm chổm, đoạn có ổ gà, ổ vịt, 
có cả ổ voi nơi nước chảy siết trước đó. 
Cột điện, cây cối ngã đổ, rác rến chất 
chồng, đan chéo vào nhau, rối rắm và 
bụi bặm, khung cảnh miền quê tiêu điều 
chưa từng thấy. “Sức một, hai chục người 
mà kham hết mớ này thì kham không 
xuể”, một lão nông cởi trần, giọng khàn 
đặc, vừa dọn dẹp, vừa ngao ngán thở một 
hơi dài như muốn trút hết bầu tâm sự. 

Nhưng thật may mắn, sau khi lũ qua, 
cán bộ và nhân dân Hòa Bắc đã đón hàng 
trăm cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng, 
Sư đoàn Vận tải 683, Lữ đoàn Phòng 
không 375… cùng nhiều chiến sĩ từ các 
đơn vị khác đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm 
việc. Các anh đã dốc hết tâm, hết sức, hết 
lòng cùng với cán bộ, nhân dân Hòa Bắc 
khắc phục hậu quả sau lũ.

Có đôi bàn tay, bàn chân rắn rỏi, cứng 
cỏi của những người chiến sĩ mang nghị 
lực “sỏi đá cũng thành cơm”, Hòa Bắc 
như được tiếp thêm hơi thở, thêm một 
sức sống mới, bừng sáng và quang rạng. 
Từ đầu làng đến cuối xóm, trong nhà đến 
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ngoài sân, đâu cần, đâu khó đều có các 
anh hỗ trợ, tiếp ứng kịp thời với tấm chân 
tình đầy nhiệt huyết. 

3. Trong những ngày đó, những 
chuyến xe thiện nguyện lần lượt 

nối đuôi nhau ngược về Hòa Bắc, mang 
theo những nhu yếu phẩm, quần áo, 
những vật dụng thiết yếu để hỗ trợ, tiếp 
tế cho bà con. Từ những tấm lòng thơm 
thảo ấy, hàng trăm, hàng ngàn suất quà 
lớn nhỏ đã được trao tận tay đến những 
người nghèo, người khó, những nhà bị 
thiệt hại sau trận lũ. Một nguồn động 
viên hết sức kịp thời và to lớn đối với bà 
con nhân dân miền núi, nơi xưa nay vốn 
đã nghèo, nay lại càng khó. 

Ông bà ta có câu “lửa thử vàng, gian 
nan thử sức”, có khó khăn mới thấy được 
sức mạnh của tình yêu thương, lòng trắc 
ẩn, tinh thần dân tộc là quan trọng và to 
lớn đến nhường nào. Tôi nghĩ, tình yêu 
thương ấy như một ngọn lửa mà khi cần 
sẽ bùng cháy, rực sáng để lan tỏa hơi ấm 
đỡ nâng, đùm bọc đến với mọi người, 
mọi nhà. Tình yêu thương còn đọng lại 
trong tình làng nghĩa xóm, là cái cách mà 
người dân miền núi Hòa Bắc đã, đang 
và sẽ động viên, giúp đỡ lần nhau trong 
những lúc khó khăn, hoạn nạn. 

Tình yêu thương đó từ lâu vốn đã 
trở thành “bản năng sinh tồn” ở một nơi 
vốn đã nghèo, còn lắm cái khó, cái khổ,...             
■

Cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ

Hòa 
Vang 
nhộn 
nhịp 
chuyển 
mình

Trường 
Định 
hiền  
hòa  
soi 
bóng

Hoa 
thắng  
lợi  
nở  
bừng 
khắp 
chốn

Đuốc 
thành 
công  
tỏa 
sáng 
mọi  
nhà

Lê Văn Thơm
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1. 
Ngày nhỏ, ông nội vẫn hay kể cho 

chúng tôi về lịch sử làng Thái Lai được 
hình thành cách đây gần 500 năm vào 
thời nhà Lê, với tên gọi là làng Bàu Trai. 
Đến năm Gia Long năm thứ 10 (1818) 
được đổi thành làng Thái Lai - với mong 
muốn cuộc sống thanh bình, tươi sáng 
cho dân làng, tên gọi này được sử dụng 
đến ngày nay. 

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Thái 
Lai cũng như bao làng quê khác bị chiến 
tranh tàn phá và dấu tích thời gian in hằn 
trên những mái ngói rêu phong. May 
mắn thay, làng vẫn giữ được ngôi đình 
cổ kính, xây dựng cách đây gần 300 năm, 
được xếp hạng là Di tích Lịch sử - văn hóa 
cấp thành phố. Ngoài ra còn có một số 
nhà cổ, trong đó đặc biệt nhất là nhà cổ 
Tích Thiện Đường, có tuổi đời trên 150 

năm, mang kiến trúc đặc trưng của nhà ở 
cư dân Miền Trung xưa thể hiện qua từng 
nét chạm trổ tinh xảo trên hệ thống kèo 
cột, mái ngói âm dương cổ kính,… đã 
thu hút nhiều nhà nghiên cứu cũng như 
khách du lịch đến tìm hiểu, khám phá.

Lợi thế về địa lý trải dài bên bờ Bắc 
sông Túy Loan, hệ sinh thái sông, hồ, bàu 
nước, đồng ruộng tự nhiên, vườn cây ăn 
quả rợp bóng mát, bốn mùa và nhiều 
công trình kiến trúc cổ, Thái Lai mang 
trong mình một nét đẹp tự nhiên, hữu 
tình, thơ mộng và đầy cổ kính, đậm nét 
đặc trưng của làng quê Trung Bộ xưa mà 
hiện nay ít nơi nào còn lưu giữ được, hài 
hòa trong một không gian khá tĩnh lặng 
bên cạnh đô thị Đà Nẵng đầy náo nhiệt. 
Chính nhờ đó, làng Thái Lai được UBND 
huyện Hòa Vang định hướng đưa vào Đề 
án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 
của huyện nhằm phục vụ nhu cầu của 

Thái Lai 
mảnh đất thanh bình

 � VÕ LÊ THU THẢO(*)

Hò ơ... Thái Lai mảnh đất thanh bình. Dòng sông uốn lượn hữu tình 
nước non. Chiều dần buông trên bến sông vắng, nghe vẳng đâu đây 
câu hò ru con của một bà mẹ, bỗng liên tưởng đến những ngày xa 
xưa cha ta ông đi mở cõi, lập làng. 

Lễ cắt băng khánh thành Làng du lịch sinh thái cộng đồng Thái Lai.* Đảng ủy xã Hòa Nhơn
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người dân thành phố Đà Nẵng và khu 
vực lân cận, xem đây là một ngành nghề 
dịch vụ mới giúp người dân địa phương 
phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, 
nâng cao thu nhập. 

Để chuẩn bị những điều kiện cần 
thiết đưa vào hoạt động kinh doanh du 
lịch, UBND huyện đã tổ chức các lớp 
tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho bà con 
nhân dân, đầu tư một số cơ sở hạ tầng 
thiết yếu như bến tàu, phòng vé, nhà đón 
tiếp khách để thu hút khách du lịch bằng 
đường thủy. Đồng thời, vận động nhân 
dân trong thôn cải tạo cảnh quan, trồng 
hoa, cây xanh, xây dựng homestay phục 
vụ lưu trú. 

2.
Từ năm 2016, khi xã thực hiện xây 

dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới với 
phương châm “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm”, Thái Lai đã được đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng nông thôn, hơn 2.500m 
đường giao thông kiệt xóm được bê-tông 
hóa và lắp đặt điện chiếu sáng, các tuyến 
đường mới được đầu tư đều vận động 
nhân dân trồng hoa cây xanh dọc hai bên 
đường để tạo cảnh quan xanh mát. Đời 
sống văn hóa tinh thần của người dân 
cũng được quan tâm, giữ gìn và phát huy 
các giá trị văn hóa truyền thống, tổ chức 
lễ hội Đình làng, Câu lạc bộ Bài chòi, 

hò vè thu hút được người dân tham gia, 
cộng đồng dân cư xây dựng nếp sống văn 
hóa, văn minh, đoàn kết, gắn bó tình làng 
nghĩa xóm. Người dân nâng cao ý thức cải 
tạo, bảo vệ cảnh quan môi trường, trồng 
hoa, cây xanh các tuyến đường kiểu mẫu, 
cải tạo các vườn tạp hiệu quả kinh tế thấp 
chuyển sang trồng vườn cây ăn quả mít, 
bưởi, chôm chôm, ổi, chuối… 

Tất cả những nét chấm phá trên đã 
tạo nên bức tranh nông thôn sinh động, 
vừa có nét cổ kính, yên bình, xen lẫn 
những màu sắc tươi vui của một vùng 
quê nông thôn mới. 

Sau thời gian chuẩn bị, ngày 29-5-
2022 làng du lịch sinh thái cộng đồng 

Thái Lai chính thức được khai trương 
đón khách. Đến với Thái Lai, khách du 
lịch sẽ cảm nhận được nét quê yên bình, 
không khí trong lành, mát mẻ của những 
vườn cây ăn quả xanh tươi, vừa đi bộ 
dưới tán cây, vừa tự tay hái những quả 
chín trên cành và thưởng thức vị thơm 
ngọt là một trải nghiệm thú vị giúp xua 
tan những căng thẳng, mệt mỏi của cuộc 
sống ngày thường. 

Sau khi rời khỏi vườn cây men theo 
những con đường làng thơ mộng, hai 
bên là hàng chè tàu xen lẫn những cây 
cau cao vút, khách tham quan sẽ đến với 
ngôi nhà cổ Tích Thiện Đường hiện do 
ông Đỗ Hữu Minh làm chủ sở hữu. Tại 

Nhà cổ Tích Thiện Đường có tuổi đời trên 150 năm.

Một thuận lợi của làng Thái Lai trong quá 
trình xây dựng làng sinh thái là có sự hỗ trợ, 
đầu tư của Quỹ Toàn cầu hóa Nông thôn 
mới của Hàn Quốc (Saemaul Globalization 
Foundation - SGF) với tổng mức hỗ trợ 
16.500 USD trong 5 năm dự án. SGF đã giúp 
đỡ người 
dân nâng 
cao hơn nữa 
tinh thần 
“chăm chỉ, 
tự lực, hợp 
tác” để đưa 
quê hương 
ngày càng 
phát triển. 
Ngoài hỗ trợ 
một số công 

trình hạ tầng, quỹ còn xúc tiến vận động 
nhân dân thành lập Hợp tác xã Sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ Thái Lai Saemaul hoạt 
động trên các lĩnh vực nông nghiệp và dịch 
vụ du lịch sinh thái, dự kiến trong thời gian 
đến quỹ sẽ hỗ trợ chuyển giao cho bà con 

một số mô 
hình nông 
nghiệp kết 
hợp du lịch 
trải nghiệm. 
Đây là hướng 
đi tạo sự đa 
dạng các 
hoạt động 
dịch vụ, du 
lịch tại làng 
Thái Lai.

Tiểu cảnh tại đầu làng Thái Lai.
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đây du khách sẽ được người hướng 
dẫn thuyết minh về lịch sử, kiến 
trúc nhà cổ và tham quan bảo tàng 
nông cụ, nơi lưu giữ những dụng 
cụ, vật dụng phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, sinh hoạt của người dân 
vùng nông thôn xưa, từ đó hiểu 
thêm về văn hóa, truyền thống của 
cha ông ngày trước...

3. 
Đến Thái Lai vào tháng Ba 

Âm lịch, vào ngày Giỗ tổ Hùng 
Vương, khách sẽ có dịp tham gia lễ 

hội Đình làng Thái Lai, được xem 
những nghi thức truyền thống của 
dân làng thành kính tưởng nhớ 
những bậc tiền hiền có công khai 
phá lập làng, tham gia vào các hoạt 
động văn hóa, thể thao mang tính 
cộng đồng như kéo co, đập niêu, bịt 
mắt bắt vịt, nghe thơ ca hò vè của 
người Quảng xưa. 

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc 
đến nét đặc trưng của ẩm thực Thái 
Lai. Những món ăn dân dã mang 
đậm hương vị quê được chính 
các bà, các cô trong làng nấu từ 
các nguyên liệu đồng quê như Mỳ 

Quảng cá lóc, các món từ gà thả 
vườn, chả cá thát lát, gỏi hoa chuối, 
đu đủ,… và các loại bánh trái như 
bánh gói, bánh đúc, bánh tráng, sẽ 
làm thực khách hài lòng sau một 
buổi tham quan thú vị. 

Dịch vụ lưu trú tại Thái Lai 
hiện cũng đã được đưa vào hoạt 
động với một số homestay, có thể 
phục vụ những gia đình, nhóm 
bạn có nhu cầu lưu trú qua đêm để 
thưởng thức không gian làng quê 
vào buổi tối.

Dù mới được đưa vào khai thác 
nhưng làng sinh thái Thái Lai có 
tiềm năng mở rộng phát triển trong 
những năm đến, khi mà thành phố 
đang xem xét mở tuyến du lịch 
đường sông dọc theo sông Hàn – 
Tiên Sơn – Túy Loan – Thái Lai, kết 
nối các điểm tham quan như làng 
Cẩm Nê, các ngôi chùa dọc ven 
sông, Đình làng Túy Loan, vùng 
rau Túy Loan đến làng Thái Lai. 
Điều này sẽ góp phần làm đa dạng 
các sản phẩm du lịch, trải nghiệm 
của du khách, từ đó thu hút được 
khách tham quan ngày càng đông. 
Đây là tín hiệu vui cho người dân 
đang từng bước xây dựng và phát 
triển làng du lịch sinh thái. 

Trong thời gian đến, để tạo tiền 
đề, cơ sở đầu tư phát triển du lịch 
đồng bộ, UBND xã Hòa Nhơn đã 
đề xuất quy hoạch khu vực làng 

Thái Lai là Khu du lịch sinh thái với 
diện tích 27,4 ha gắn với quy hoạch 
phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại các 
thôn lân cận như Ninh An, Diêu 
Phong dọc theo đường Thái Lai – 
Diêu Phong ra đến sông Túy Loan 
với diện tích quy hoạch 42,3 ha. và 
quy hoạch chung của xã giai đoạn 
từ nay đến năm 2030 và những năm 
tiếp theo đồng bộ, kết nối với khu 
biệt thự sinh thái Hồ Trước Đông, 
và khu biệt thự sinh thái phía Tây 
đường tránh Nam Hải Vân hiện đã 
được quy hoạch với diện tích 200ha 
sẽ mở ra cho Hòa Nhơn nói chung 
và làng Thái Lai nói riêng cơ hội 
phát triển du lịch rất lớn.

4. 
Một mùa xuân mới lại về trên 

quê hương Thái Lai. Giữa đất 
trời đang thay áo, lòng người hân 
hoan chào đón những cơ hội vận 
mệnh mới, cùng chung tay xây 
dựng Làng du lịch sinh thái cộng 
đồng Thái Lai ngày một phát triển 
nhằm thu hút khách du lịch đến 
tham quan trải nghiệm với tâm thế 
của một người con phương xa trở 
về quê nhà, nơi mình từng thuộc 
lòng câu ru trong những ngày thơ 
bé: Hò ơ... Thái Lai mảnh đất thanh 
bình. Dòng sông uốn lượn hữu tình 
nước non…   ■

Những món ăn dân dã tại lễ khai trương Làng du lịch sinh thái cộng đồng Thái Lai.  Ảnh: V.T.L 
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Xuân Quý Mão đã đến. Mỗi 
người tạm gác lại những lo 
toan bề bộn của cuộc sống 
đời thường để chiêm nghiệm 

những gì đã làm được qua một năm miệt 
mài lao động, sản xuất; nhìn nhận những 
thắng - thua, được - mất để tiếp tục 
phấn đấu cho năm mới tiếp theo sẽ gặt 
hái những thành quả tốt hơn. Kỳ vọng, 
ước mơ và niềm tin sẽ là điểm tựa tinh 
thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Hòa Vang phấn đấu vươn lên, 
đưa huyện nhà phát triển ở tầm cao mới, 
hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 
lần thứ XVII đề ra.  

Năm 2022 khép lại với những thành 
tựu vượt bậc, mặc dù đầu năm Hòa 
Vang còn phải quyết liệt đẩy lùi đại dịch 

Covid-19, thực hiện gói hỗ trợ cho người 
lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ. Những 
tháng cuối năm chúng ta lại phải tập trung 
khắc phục hậu quả 2 cơn bão số 4 và số 5 
cùng nhiều khó khăn, thách thức trong 
nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế 
sau đại dịch… Tuy nhiên, các chính sách 
an sinh xã hội đều được triển khai đồng 
bộ, kịp thời, hiệu quả, đã góp phần làm 
nên thành công chung của huyện. 

Xuân đến, cũng là dịp đoàn tụ gia 
đình với mâm cơm cuối năm sau thời gian 
vất vả mưu sinh mà chúng ta vẫn thường 
gọi “Xuân gắn kết”, “Tết sum vầy”; dù khó 
khăn đến mấy thì Tết đến trong nhà phải 
có “thịt mỡ, dưa hành”; đó chính là suy 
nghĩ chung của phần lớn các gia đình. Tuy 
nhiên, để mọi người dân đều có được một 

Tết ấm áp  
đến với mọi nhà, mọi người

 � PHÒNG LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN

Theo thống kê sơ bộ, dự kiến toàn huyện Hòa Vang có gần 48.000 lượt đối tượng sẽ được 
nhận quà Tết của Đảng, Nhà nước và các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác với tổng kinh phí 
khoản 22,5 tỷ đồng.  

Lãnh đạo huyện thăm và chúc Tết đồng bào dân tộc Cơ-tu xã Hòa Bắc.

Gặp mặt các đơn vị, tổ chức tài trợ cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn huyện Hòa Vang.
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cái Tết yên vui, đầm ấm, nhất là những 
người đang hưởng chính sách ưu đãi 
người có công với cách mạng, hộ nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo 
trợ xã hội… thì các cấp ủy Đảng, chính 
quyền huyện, Mặt trận và các đoàn thể 
phải tập trung chăm lo chu đáo. 

Xuất phát từ yêu cầu đó, để chuẩn 
bị đón Xuân Quý Mão 2023, lãnh đạo 
huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các 
ngành, địa phương triển khai rà soát tất 
cả các đối tượng; đặc biệt quan tâm đến 
đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi 
người có công với cách mạng, hộ nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bảo 
trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
và xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà cho 
từng đối tượng cụ thể.

Theo số liệu của ngành LĐ-TB&XH 
huyện phối hợp với các địa phương tổ 

chức thống kê, toàn huyện có khoảng 
8.500 lượt người sẽ được nhận quà Tết 
của Chủ tịch Nước, quà của thành phố 
theo Nghị quyết 275/2019/NQ-HĐND 
ngày 12-12-2019 của HĐND thành phố. 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt 
Nam huyện là đơn vị đầu mối, phối hợp 
với các đoàn thể vận động sự chung 
tay vào cuộc của các đơn vị, tổ chức, cá 
nhân, các mạnh thường quân; trực tiếp 
tiếp nhận, phân bổ quà tặng cho các đối 
tượng đảm bảo tiêu chí hạn chế trùng và 
không bỏ sót. Trước hết, đơn vị tập trung 
quan tâm các hộ bị ảnh hưởng bởi 2 cơn 
bão số 4 và số 5; hộ di dời giải tỏa để thực 
hiện các dự án đầu tư, xây dựng trên địa 
bàn huyện; hộ cận nghèo, hộ khó khăn 
hoặc gặp rủi ro bất khả kháng;... đảm bảo 
100% hộ gia đình người có công với cách 
mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng 

bào dân tộc thiểu số… đều có quà của các 
tổ chức, cá nhân trao tặng. 

Chung tay cùng với huyện nhà chăm 
lo Tết cho người dân, với thông điệp 
“Cho đi là còn mãi”, trong nhiều năm 
qua, chúng ta luôn đón nhận sự hỗ trợ 
của các đơn vị: Đảng ủy khối các cơ quan 
thành phố, Hội Đồng hương Hòa Vang 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ Thiện 
Tâm (Tập đoàn VinGroup), Tổ chức Trẻ 
em Việt Nam, Công ty Điện lực miền 
Trung, Chùa Linh Ứng Bà Nà… và rất 
nhiều đơn vị, cá nhân đã cảm thông, chia 
sẻ yêu thương đến với những gia đình 
khó khăn trên địa bàn huyện. Tết Quý 
Mão này, nhiều đơn vị tiếp tục cam kết 
tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn. 
Bên cạnh những phần quà đầy ý nghĩa 
của các đơn vị, huyện còn dự phòng một 
nguồn lực nhất định để xử lý những vấn 

đề phát sinh như ốm đau đột xuất, tai 
nạn rủi ro,… đảm bảo tất cả người dân 
của huyện đều có Tết.

Đối với UBND 11 xã, bên cạnh nguồn 
lực từ ngân sách; nhiều địa phương còn 
có cách làm sáng tạo như vận động quyên 
góp nếp, thịt, bánh chưng, nhu yếu phẩm 
để tặng những gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Chung tay lo tết cho người nghèo, các 
gia đình chính sách, đồng bào dân tộc 
thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn 
là việc làm mang giá trị nhân văn sâu sắc, 
đó là truyền thống, là đạo lý tốt đẹp của 
dân tộc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị từ huyện đến địa bàn dân cư, 
Chương trình “Tết cho mọi nhà” sẽ đem 
đến những món quà hết sức ý nghĩa cho 
mọi người; góp phần đem mùa Xuân đến 
với mọi gia đình. ■

Trao quà Tết của Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn huyện Hòa Vang hiện có 2.976 hộ nghèo, 1.385 
hộ cận nghèo, khoảng 7.000 đối tượng đang hưởng 
trợ cấp xã hội hàng tháng và gần 400 hộ là đồng bào 
dân tộc thiểu số (ở 3 xã Hòa Bắc, Hòa Phú và Hòa Ninh) 
được nhận quà từ ngân sách thành phố với mức cao 
nhất 2,5 triệu đồng/suất, thấp nhất 350.000 đồng/
suất. 
Ngoài ra, ngân sách huyện dự kiến trích khoản 500 
triệu đồng để thăm, tặng quà cho gia đình chính sách 
tiêu biểu, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và những hộ 
gia đình ốm đau thường xuyên hoặc những lý do bất 
khả kháng mà gặp khó khăn trong dịp tết với phương 
châm mọi người dân đều có Tết, “Không ai bị bỏ lại 
phía sau”.
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Trong thời gian này, trên địa 
bàn huyện Hòa Vang cũng huy 
động cả hệ thống chính trị để 
thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia về Nông thôn mới (NTM), 
đặc biệt là thực hiện các tiêu chí NTM 
nâng cao (Tiêu chí 19.2). Với đặc thù là 
huyện ngoại thành nằm trên đất liền duy 
nhất của Đà Nẵng, có diện tích tự nhiên 
rộng lớn (khoảng 737km2) chiếm 57,4% 
diện tích toàn thành phố, phân bố dân cư 
chưa đồng đều cùng với quá trình đô thị 
hóa nhanh chóng đã đặt ra những khó 
khăn, thách thức cho công tác đảm bảo 
an ninh trật tự, đòi hỏi lực lượng Công an 
xã chính quy phải phát huy hết năng lực, 

kinh nghiệm công tác góp phần vào quá 
trình xây dựng chương trình quốc gia về 
NTM trên địa bàn huyện.

Nhận thức được vai trò và trách 
nhiệm của mình, lực lượng Công an xã 
chính quy đã ngày đêm bám sát địa bàn, 
nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống 
NTM ở địa phương; trở thành đầu mối 
quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, 
trật tự góp phần thực hiện Tiêu chí số 
19.2 trong bộ tiêu chí xây dựng NTM của 
Chính phủ.

Công an xã chính quy đã tham mưu 
cho Đảng ủy, chính quyền địa phương 
triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ 
thị, nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về 

công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ 
sở; qua đó đã kịp thời phát hiện, xử lý triệt 
để các vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ 
phát sinh tội phạm đồng thời giải quyết 
thỏa đáng những nhu cầu, quyền lợi 
chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, 
lực lượng công an xã chính quy cũng đã 
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác 
nghiệp vụ, trong đó tập trung tổ chức các 
biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng 
ngừa nghiệp vụ. Vì vậy, thời gian qua, 
tình hình an ninh chính trị trên địa bàn 
luôn được giữ vững, tình hình tội phạm 
và tệ nạn xã hội được kiềm chế và kéo 
giảm. 

Đáng chú ý, trong năm 2021, năm 
2022 với việc đẩy mạnh chuyển đổi số 
trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư, lực lượng Công an xã chính 

quy đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
công an cấp trên trong việc thu thập dữ 
liệu quốc gia về dân cư, tham gia cấp căn 
cước công dân cho nhân dân trên địa bàn, 
đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ những trường 
hợp có hoàn cảnh đặc biệt được cấp căn 
cước công dân tại nhà.

Trong 06 tháng đầu năm 2022, với 
sự cố gắng không mệt mỏi của lực lượng 
Công an xã chính quy, tình hình tội phạm 
trên địa bàn huyện Hòa Vang đã giảm 
11,22%, tệ nạn xã hội giảm 17,1% so với 
cùng kỳ năm 2019, thời điểm chưa xảy ra 
dịch COVID-19; trên địa bàn không xảy 
ra trọng án, không có tụ điểm phức tạp 
về tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, 
cờ bạc... Không có công dân phạm tội 
từ mức rất nghiêm trọng trở lên được 
quy định trong Bộ luật Hình sự. Công 

LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY

Góp phần thay đổi diện mạo 
nông thôn mới

 � NGUYỄN PHÚ BỀN (*)

Ngày 1-7-2019, lực lượng công an chính quy tiếp nhận và đảm nhiệm các nhiệm vụ 
của lực lượng công an bán chuyên trách trên địa bàn 11 xã của huyện Hòa Vang. Giữa 
những bộn bề khó khăn, thiếu thốn về con người, cơ sở vật chất thế nhưng lực lượng 
Công an xã chính quy đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, chủ động tham mưu với cấp 
ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc 
gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Con đường nông thôn mới tại thôn Bắc An, xã Hòa Tiến.  Ảnh: V.T.L

* Trung tá, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc - Công an huyện
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tác phát động phong trào Toàn dân bảo 
vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn 11 xã 
nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp 
ủy, chính quyền địa phương và sự đồng 
tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân 
nên ngày càng có chiều sâu và hiệu quả 
thiết thực.

 Năm 2020, 2021, do diễn biến phức 
tạp của đại dịch Covid-19, tình hình kinh 
tế - xã hội ở địa bàn 11 xã của Hòa Vang 
gặp nhiều khó khăn. Với trách nhiệm của 
mình, lực lượng Công an xã chính quy 
cũng đã chủ động phối hợp với chính 
quyền địa phương và lực lượng y tế cơ 
sở tiến hành truy vết, khoanh vùng, chốt 
chặn nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch 
bệnh với phương châm quyết liệt “đi từng 
ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Với 
những đóng góp đó đã giúp huyện Hòa 
Vang trở thành điểm sáng trong công tác 
phòng, chống dịch trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng.
Những dấu ấn và thành quả hết sức 

ấn tượng đó đã góp phần quan trọng 
trong việc nhanh chóng đưa huyện Hòa 
Vang hoàn thành các tiêu chí xây dựng 
NTM nâng cao; Tính đến năm 2022, 
11/11 xã thuộc huyện Hòa Vang đã được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà 
Nẵng công nhận xã đạt chuẩn NTM; 5/11 
xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM 
nâng cao, gồm: Hòa Châu, Hòa Tiến, 
Hòa Phước, Hòa Khương và Hòa Phong.

Công an xã chính quy thể hiện sự bản 
lĩnh, nhạy bén và nhiệt huyết trong công 
việc, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh trật tự trong thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại địa 
phương.

Hòa Vang hôm nay đang khoác lên 
mình “chiếc áo mới” trong niềm vinh dự 
và tự hào khi “cán đích” huyện NTM. Sự 

Công an xã Hòa Phước nhân rộng mô hình “Cổng trường bình yên”.

Công an xã Hòa Bắc tham gia phòng, chống dịch Covid-19

bứt phá vượt bậc đó 
đã minh chứng cho 
những chủ trương 
đúng đắn và cách 
làm phù hợp, cùng 
với truyền thống và 
tinh thần đoàn kết 
của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân 
huyện Hòa Vang, 
trong đó lực lượng 
Công an xã chính 
quy giữ vai trò quan 
trọng. 

Một năm mới 
đã về, chính quyền và nhân dân huyện 
Hòa Vang lại bắt tay để hoàn thành 
những mục tiêu mới. Lực lượng Công 
an xã tiếp tục làm tốt hơn công tác tham 
mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 
trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, 

tổ chức thực hiện 
tốt các biện pháp 
phòng ngừa nghiệp 
vụ và phòng ngừa 
xã hội, tạo được sự 
đồng thuận của cả 
hệ thống chính trị. 
Quần chúng nhân 
dân tiếp tục tích 
cực, gương mẫu, 
đi đầu, tự nguyện 
tham gia phong trào 
Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc góp 
nhiều kinh nghiệm 

quý, sáng kiến hay, cung cấp nhiều thông 
tin, tham gia phòng chống tội phạm và tệ 
nạn xã hội cùng với lực lượng Công an 
xã chính quy, chung sức xây dựng quê 
hương Hòa Vang ngày càng giàu đẹp, 
hiện đại, văn minh. ■

Trong năm 2021, Chủ tịch UBND huyện 
Hòa Vang đã ra Quyết định công nhận 11/11 
xã đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự 
theo quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-
BCA ngày 27-4-2012 của Bộ Công an quy 
định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ 
quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu 
chuẩn về an ninh, trật tự; Quyết định số 
5394/QĐ-UBND ngày 10-8-2016 của UBND 
thành phố Đà Nẵng ban hành bộ tiêu chí 
đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong thực hiện nhiệm vụ đảm 
bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông 
trên địa bàn thành phố.
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1. Ngày xưa khi cuộc sống còn 
nhiều thiếu thốn thì tất cả mọi 

người cứ mong đến Tết để được có áo 
quần đẹp, có được đồ ăn ngon, được đi 
đây đó, đặc biệt trẻ con được nhận lì xì 
mừng tuổi. Suốt cả năm có thể thiếu thốn 
nhưng ngày Tết lại là ngày đầy đủ nhất 
trong năm. 

Lúc đó, khi công nghệ thông tin chưa 
phát triển mạnh mẽ như bây giờ thì Tết 
lại vô cùng ý nghĩa. Mọi người đến từng 
nhà chúc Tết, tâm sự cho nhau những kỷ 
niệm về năm cũ, trước đó còn tự tay gói 
giúp nhau từng chiếc bánh chưng, bánh 
tét, muối thịt heo, làm củ kiệu,... Đặc 
biệt, ở Hòa Châu nhà nào cũng làm bánh 

khô mè, bánh in, tráng bánh tráng, kẹo 
hạt sen, nấu rượu gạo,... đó là những sản 
phẩm đặc trưng của ngày Tết quê hương 
tôi. Trẻ con làm những thiệp chúc Tết để 
gửi đến bạn bè, thầy cô và người thân yêu. 
Ai cũng háo hức, vui vẻ vì được bố mẹ 
sắm cho quần áo đẹp để đi chơi xuân. 

Tôi nhớ mãi bài thơ “Ông đồ” của nhà 
thơ Vũ Đình Liên: Mỗi năm hoa đào nở/ 
Lại thấy ông đồ già/ Bày mực tàu, giấy đỏ/ 
Bên phố đông người qua. Bố mẹ tôi giảng 
rằng, ngày xưa cứ đến tầm cuối tháng 
Chạp là mọi người lại đến ông đồ để xin 
ông viết những câu chúc Tết về treo trong 

nhà. Về sau cách “xin chữ” này không 
còn nữa, những nét chữ “phượng múa, 
rồng bay” chỉ còn trong ký ức của những 
người lớn tuổi; với lớp trẻ ngày nay hình 
ảnh ông đồ có lẽ chỉ còn ở trong sách vở. 

Những câu chúc Tết bây giờ được thể 
hiện qua công nghệ thông tin hiện đại. 
Nhà nhà lắp đặt Internet, người người 
dùng mạng xã hội, con người kết nối với 
bạn bè ở khắp năm châu bốn bể nhưng 
lại dường như xa cách với chính người 
bên cạnh. Ngồi nói chuyện với nhau mà 
hầu như ai cũng cắm cúi vô điện thoại 
thông minh, vô tình làm cho “gần mà xa”, 

Tết xưa  
tết nay

 � HUỲNH ANH(*)

Tết là dịp để những người con xa quê được về bên những người thân yêu, là dịp 
để thăm hỏi những người bà con sau một năm tất bật với công việc. Đây cũng 
là lúc ta làm mới chính mình so với ngày hôm qua bằng việc lắng tâm thanh tịnh, 
khởi lên những ý niệm thiện lành...

* Chuyên trách Tuyên giáo Đảng ủy xã Hòa Châu

Vườn hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu.
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“xa mà gần”. Những giá trị tinh thần năm 
xưa gần như phai nhạt theo năm tháng... 

Tôi vẫn nhớ rõ ngày xưa, vào những 
ngày giáp Tết, những thành viên trong gia 
đình quây quần bên nhau gói bánh, làm 
mứt, cùng nhau dọn dẹp trang trí nhà cửa 
để chào đón những ngày đầu năm mới 
một cách tươm tất và chỉn chu nhất. Lúc 
đó, thời tiết được cho là đẹp nhất trong 
năm, không quá lạnh như mùa đông, 
cũng không oi bức như mùa hạ. Đó 
là một mùa rất riêng, 
không lẫn vào đâu 
được, đủ để vườn 
nhà tôi có đầy 
đủ các loại rau 
xanh mơn mởn.

2. N g à y 
nay với 

sự phát triển như vũ 
bão của hệ thống kinh 
doanh online, những giá trị tinh thần của 
ngày Tết đã phần nào bị vơi đi. Thay vì tự 
tay làm bánh, tự chuẩn bị những đồ ăn 
thức uống cho Tết thì phần đông giới trẻ 
“đặt hàng qua mạng”; muốn mua sắm thứ 
gì, chỉ cần một cái nhấn trên điện thoại 
thông minh là gần như ngay lập tức hàng 
được giao đến tận nơi. Ngay cả việc dọn 
nhà, trang trí nhà cửa cũng đã có nhiều 
dịch vụ để chọn lựa. Sự phát triển vượt 
bậc của công nghệ hiện đại vô tình khiến 
cho không khí những ngày Tết không còn 
ý nghĩa, dáng vẻ như xưa. 

Chợ online đã ít nhiều làm phai nhạt 

không khí đáng yêu của chợ Tết truyền 
thống. Ở những làng quê trên cả nước nói 
chung, xã Hòa Châu nói riêng, nét đẹp 
chợ quê vào những ngày cận Tết luôn là 
điều rất thú vị. Chợ đông đúc người mua 
kẻ bán, tiếng cười nói, tiếng mặc cả nhộn 

nhịp tạo một dấu ấn đặc biệt trong lòng 
người đi chợ Tết. 

Thời đô thị hóa, những khu vườn 
rộng rãi của các gia đình ở thôn quê đã 
hẹp dần lại và mọc lên nhiều ngôi nhà 
mang dáng dấp phố thị, diện tích đất nông 
nghiệp cũng vơi dần theo năm tháng. Sự 
đa dạng các loại hàng hóa bánh, mứt, hạt 

dưa, trái cây, rượu ngoại nhập,... phần nào 
đã lấn áp những sản phẩm truyền thống.  

Do đó nhiều làng nghề truyền thống 
bị mai một theo nhu cầu của thị trường. 
Nhưng trong bộn bề của cuộc sống hôm 
nay vẫn hiện hữu những tấm gương, 
những con người bình dị, thầm lặng góp 
công sức làm đẹp cho những vùng quê 
thanh bình, giữ gìn những nét đẹp truyền 
thống như làng nghề bánh Khô mè thôn 
Quang Châu, nấu rượu gạo Phong Lệ 
thôn Phong Nam, bánh tráng mè thôn 
Đông Hòa, việc khôi phục trồng hành 
hương tại thôn Tây An…. Chính sự nỗ 
lực của người dân đã tạo nên hương sắc 
cho “bức tranh quê”, định hướng con 
cháu không quên cuội nguồn của mình. 
Điều đó đã khơi dậy nên tình yêu quê 
hương làng xóm và giữ gìn những nét 
đẹp cổ truyền từ bao đời qua.

3. Trong xu thế toàn cầu hóa và 
hội nhập quốc tế sâu rộng, việc 

giữ gìn và trân quý những giá trị tốt đẹp 
của ngày Tết cổ truyền chính là góp phần 
phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, làm 
cho mọi người Việt Nam càng thêm yêu 
quê hương, đất nước, càng gắn bó mật 
thiết với gia đình, với cộng đồng, sống có 
trách nhiệm hơn với quá khứ, với hiện tại 
và cả với tương lai. 

Mỗi khi những nét đẹp văn hóa dân 
tộc đó lan tỏa trong tâm hồn của mỗi 
người Việt Nam sẽ trở thành nguồn lực 
nội sinh to lớn, góp phần thúc đẩy sự 
phát triển bền vững của đất nước. Tết 

cổ truyền là một nét đẹp trong lòng mỗi 
con người Việt Nam đó là linh hồn, là 
bản sắc độc đáo của dân tộc. Tết là nơi để 
những người thân quây quần bên nhau, 
để những người con xa xứ được trở về 
với quê hương, để cùng nhau tận hưởng 
những giây phút thong thả sau một năm 
hết mình vì cơm áo gạo tiền. Mặc dù trải 
qua thời gian với bao biến động của lịch 
sử, các phong tục đã ít nhiều bị mai một 
và pha trộn nhưng đã là người Việt thì dù 
ở đâu, đi đâu, trái tim vẫn luôn hướng về 
cội nguồn dân tộc mình.

“Tết Tết Tết Tết Tết đến rồi. Tết đến trong 
tim mọi người”. Câu hát vang lên, âm vang 
như tràng pháo đón mừng năm mới. Thời 
khắc giao thừa đã điểm, pháo hoa nở tung 
trên bầu trời, báo hiệu một năm mới an 
khang thịnh vượng, vạn sự như ý... ■

Hội chợ trưng bày sản phẩm đặc trưng của xã Hòa 
Châu.
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Quán triệt tư tưởng của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh – phải lấy 
dân làm gốc, phải củng cố 
mối quan hệ giữa Đảng với 

quần chúng, trong năm qua Đảng bộ xã 
luôn quan tâm thường xuyên xây dựng 
mối quan hệ giữa Đảng với dân. Quá 
trình lãnh đạo từ xã đến thôn luôn thống 
nhất một quan điểm xem kết quả hoạt 
động thực tiễn là thước đo hiệu quả công 
việc; mỗi cán bộ đảng viên trong Đảng bộ 
đều thể hiện rõ nét mối quan hệ gần gũi 
với nhân dân.

Trong năm 2022, ngoài công tác tiếp 
dân định kỳ, Đảng ủy xã còn mở rộng các 
hình thức đối thoại trực tiếp với nhiều đối 
tượng khác nhau: Đối thoại với nhân dân 
tại 2 thôn Xuân Phú và Phú Hạ; đối thoại 
với đảng viên là người có đạo; đối thoại với 
quần chúng ưu tú... Ngoài ra, Đảng ủy xã 
còn phối hợp với Huyện ủy Hòa Vang đối 
thoại 2 cấp đối với 44 hộ dân tại khu vực 
sạt lở chân đồi Núi Sọ. Việc tiếp công dân, 
tổ chức đối thoại với nhân dân và các đối 

tượng khác nhằm lắng nghe những ý kiến, 
kiến nghị của nhân dân tồn đọng, không 
được giải quyết kịp thời, gây bức xúc trong 
nhân dân. Không những thế, qua các cuộc 
đối thoại này còn kịp thời phát hiện những 
hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ, góp phần tăng cường, 
củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, 
Nhà nước với nhân dân. 

Có thể nói, công tác tiếp công dân, 
giải quyết các kiến nghị và quyền lợi của 
nhân dân được UBND xã tập trung thực 
hiện có hiệu quả và được các cấp đánh giá 
cao. Từ đầu năm đến nay đã giải quyết xử 
lý hoàn thành 26/26 đơn, không có đơn 
khiếu nại vượt cấp. Ngoài ra UBND xã 
còn thực hiện tốt các mô hình cải cách 
hành chính hướng đến phục vụ nhân 
dân, giải quyết sớm và đúng hẹn 10.852 
hồ sơ được nhân dân đồng tình; phối hợp 
với các đơn vị làm tốt công tác vận động 
nhân dân bàn giao mặt bằng các dự án lớn 
và trọng điểm của huyện và thành phố. 
Hiện nay các dự án đã có mặt bằng đang 

ĐẢNG BỘ XÃ HÒA SƠN:

Gần dân, sát dân  
và thấu hiểu nhân dân

 � ĐẢNG ỦY XÃ HÒA SƠN

Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Hòa Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, để 
thực hiện và hoàn thành nội dung mục tiêu Nghị quyết đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã 
tập trung rất nhiều giải pháp trong đó có một nội dung xuyên suốt của nhiệm kỳ lần này là 
“Gần dân, sát dân và thấu hiểu nhân dân”. 

Lãnh đạo xã Hòa Sơn gặp mặt đảng viên là người có đạo

Lãnh đạo xã Hòa Sơn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã với nhân dân.
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dần hoàn thiện, bộ mặt đô thị mới của 
Hòa Sơn ngày càng thay đổi, đó chính là 
nhờ thực hiện tốt công tác vận động, tạo 
sự đồng thuận trong nhân dân “Đảng nói 
dân tin – Mặt trận đoàn thể vận động dân 
theo – chính quyền làm dân ủng hộ”. 

Xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa 
Đảng với nhân dân còn thể hiện thông qua 
việc Đảng bộ thường xuyên chỉ đạo Mặt 
trận, các hội đoàn thể đổi mới phương thức 
hoạt động, tăng cường hướng về cơ sở để 
nắm chắc tình hình; đẩy mạnh thực hiện 
quy chế giám sát và phản biện xã hội, tăng 
cường hiệu quả hoạt động thực tiễn của 
Mặt trận và các đoàn thể, thường xuyên 
góp ý xây dựng Đảng và chính quyền, vận 
động bà con nhân dân, nhất là bà con có 
đạo tiếp tục phát huy truyền thống “Sống 
tốt đời đẹp đạo”, luôn tin tưởng vào chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, đồng hành cùng địa phương 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới (NTM), phát triển kinh 
tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM 
đô thị văn minh, phát huy truyền thống 
đại đoàn kết toàn dân tạo đồng thuận cao 
trong xã hội...

Để có được kết quả như trên, ngoài 
việc ban hành những chủ trương, kế 
hoạch thực hiện sát với tình hình thực 
tế tại địa phương, trong năm qua Đảng 
bộ xã đã huy động được sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị. Thông qua 
đó vận động các tổ chức, hội viên, đoàn 
viên và nhân dân ủng hộ chấp hành chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của nhà nước và hưởng ứng tích cực các 
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 
vận động do huyện phát động nhất là việc 
thực hiện chủ đề năm, toàn dân đoàn kết 
xây dựng NTM đô thị văn minh, phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ 
trương chính sách giải tỏa đền bù, giải 
phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; 

Lãnh đạo huyện Hòa Vang và xã Hòa Sơn tiếp dân vận động mở rộng đường ĐT601

vận động các nguồn lực thực hiện chính 
sách an sinh xã hội, giảm nghèo, hỗ trợ 
bà con nhân dân bị lũ lụt vào đêm ngày 
14-10-2022 với tổng số tiền hơn 420 triệu 
đồng đã góp phần làm cho mối quan hệ 
giữa Đảng và nhân dân bền chặt hơn.

Qua thực tế hoạt động tại xã và thôn, 
để đạt kết quả cao hơn nữa làm cho mối 
quan hệ Đảng trong lòng nhân dân khắng 
khít hơn trong thời gian tới, Đảng bộ xã 
Hòa Sơn sẽ đổi mới nội dung và hình 
thức tập hợp nhân dân theo hướng đảm 
bảo phát huy dân chủ và quyền lợi của 
nhân dân. Cùng với đó, sẽ thực hiện tốt 
Quy định số 08-QÐi/TW về Quy định 
trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 
viên, phải gương mẫu đi đầu hết lòng, hết 
sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; 
kiên quyết chống các biểu hiện độc đoán, 
chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô 
cảm trước những khó khăn, bức xúc của 
nhân dân; làm cho mối quan hệ máu thịt 

giữa Ðảng với nhân dân ngày càng được 
lan tỏa, củng cố, phát triển, niềm tin của 
nhân dân đối với Ðảng ngày càng được 
nâng cao... Ngoài ra, cần thực hiện tốt 
việc đấu tranh tự phê bình và phê bình, 
nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện 
của bệnh quan liêu, xa rời quần chúng. 

Tóm lại, gắn bó mật thiết với nhân dân 
là thể hiện bản chất và sức sống trường 
tồn của Ðảng Cộng sản Việt Nam, tăng 
cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa 
cán bộ, đảng viên với nhân dân là mạch 
nguồn nuôi dưỡng sức trường tồn của 
Ðảng. Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng, 
chào xuân mới Quý Mão 2023, Đảng bộ 
xã Hòa Sơn thành kính dâng lên Đảng 
niềm tin sâu sắc, để Đảng mãi là mùa 
xuân của đất nước. Mỗi chi bộ đảng, mỗi 
đảng viên của Đảng bộ xã là những đóa 
hoa tươi thắm góp phần cùng với đảng 
bộ và nhân dân huyện nhà làm cho “Đất 
nước càng ngày càng xuân”. ■

UBND xã tổ chức ra quân phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
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Theo Phủ biên Tạp lục của Lê 
Quý Đôn, vào thế kỷ XVIII, 
Hòa Vang là một trong 5 huyện 
thuộc phủ Điện Bàn, nổi tiếng 

là nơi sản sinh những người quản tượng 
tài giỏi, trong đó có Lê Văn Hoan. Ông 
sinh ra trong một gia đình có truyền 
thống quản tượng binh - cha ông từng 
giữ chức Đô úy, Đội trưởng đội tượng 
binh trung cấp.

Theo cuốn Lược sử Đà Nẵng 700 năm 
(1306-2006) do hai tác giả Lê Duy Anh, 
Lê Hoàng Vinh biên soạn (NXB Đà Nẵng, 
2006), Lê Văn Hoan sinh năm 1758 tại 
Hòa Vinh (nay thuộc thôn Cẩm Toại Tây, 
xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành 
phố Đà Nẵng). Đầu thế kỷ XVIII, ông 
được Nguyễn Huệ chiêu mộ làm binh 
sĩ thuộc quyền, chuyên huấn luyện đội 
tượng binh với hàng trăm con voi chiến. 
Do có công quản tượng binh rất giỏi nên 
ông được vua Quang Trung phong chức 
Đô đốc Quản doanh Tượng binh. Chính 
ông đã trực tiếp chỉ huy đội tượng binh 
hơn 100 thớt voi cùng với Đô đốc Hữu 
quân Lê Văn Long và Đô đốc Đặng Xuân 
Bảo - hai danh tướng triều Tây Sơn, tiến 
quân thần tốc ra đất Bắc để đại phá quân 
Thanh xâm lược.

Đầu quân triều Tây Sơn 
Lần theo sử sách, ngày mồng 3 Tết 

Kỷ Dậu 1789, các cánh quân của nghĩa 
binh Quang Trung đã đánh chiếm nhanh 
chóng các đồn Hạ Hồi, Ngọc Hồi, Văn 
Điển và Yên Quyết. Các tướng của giặc 
Thanh như Trương Triệu Long, Hứa Thế 

Hanh, Thượng Duy Thăng đều tử trận. 
Với khí thế hừng hực tấn công, Đô đốc 
Quản doanh Tượng binh Lê Văn Hoan 
cùng với Đô đốc Hữu quân Lê Văn Long 
dẫn quân đánh chiếm đại đồn Khương 
Thượng. Trước sức mạnh như thác lũ 
của quân Tây Sơn, đồn Khương Thượng 
thất thủ, chủ tướng giặc Thanh là Sầm 
Nghi Đống phải treo cổ trên cành cây đa 
tự vẫn. Xác giặc Thanh ngổn ngang, chất 
cao thành đống bên cạnh gốc cây đa nên 
ngay tại chiến trường này sau đó dân gian 
thường gọi là gò Đống Đa.

Mùng 5 tháng Giêng Kỷ Dậu 1789, 
vua Quang Trung cùng với đội tượng 
binh của Lê Văn Hoan và các danh tướng 
nhà Tây Sơn tiến vào kinh đô Thăng 
Long như lời vua tuyên bố từ ngày 20 
tháng Chạp năm trước. Sau khi đánh dẹp 
giặc Thanh, Đô đốc Quản doanh Tượng 
binh Lê Văn Hoan trở về tiếp tục cuộc đời 
binh nghiệp cho nhà Tây Sơn.

Tháng 8-1792, vua Quang Trung 
băng hà, con trai thứ là Nguyễn Quang 
Toản lên ngôi, lấy niên hiệu là Cảnh 
Thịnh. Năm 1799, nhà Tây Sơn mạt vận, 
vua Nguyễn Quang Toản nhu nhược để 
triều thần náo loạn, tranh giành, chém 
giết, sát hại lẫn nhau. Nhận biết vương 
triều nhà Tây Sơn đang trên đà hấp hối, 
suy tàn, Nguyễn Phúc Ánh (về sau là vua 
Gia Long) lợi dụng cơ hội này xua quân 
tiến đánh và quân của triều Cảnh Thịnh 
bị lâm vào thế cô lập hoàn toàn. Trước 
tình thế đó, Đô đốc Quản doanh Tượng 
binh Lê Văn Hoan quyết định tạm gác 
binh đao nhằm bảo vệ an toàn tính mạng 

Vị t ư ớng  
dưới hai triều đại phong kiến

 � TIÊN SA

Trên một khu đất bán sơn địa ở thôn Cẩm Toại Tây, xã Hòa Phong, có lăng mộ 200 
năm tuổi được xây bằng đá ong của “Đô thống chế Chưởng phủ sự Lê Văn Hoan” (cư 
dân địa phương gọi là “mộ Thống chế”) - một nhân vật lịch sử nổi tiếng suốt hai triều 
đại phong kiến Tây Sơn và triều Nguyễn.

Lăng mộ Thống chế Lê Văn Hoan được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố.
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cho các binh sĩ dưới quyền rồi quay trở về 
quê hương. Đàn voi của nhà Tây Sơn bị 
triều Nguyễn thu giữ.

Lập nhiều công trạng  
dưới thời Nhà Nguyễn
Năm 1802, do không thể tìm được 

người có tài năng để chỉ huy đội binh 
tượng quá hung hãn nên vua Gia Long 
bèn phải xuống chiếu triệu hồi và tha tội 
chết cho Lê Văn Hoan đồng thời lưu dung 
vị tướng này để tiếp tục cai quản, huấn 
luyện đàn voi chiến cho triều Nguyễn. 
Lúc đó Lê Văn Hoan mới ngoài 40 tuổi, 
vì quá nặng lòng, thương xót đàn voi mà 
ông đã dày công chăm sóc, nuôi dưỡng 
và tập luyện mới trở thành đội tượng 
binh thiện chiến, nên ông đành nhận lời 
vua Gia Long để được quản binh tượng.  

Đến năm Minh Mạng thứ nhất 
(1820) ông được thăng chức Thị nội Vệ 
úy, trông coi 3 cơ tượng quân, rồi tiếp tục 

thăng chức Chưởng cơ, vẫn trông coi 3 
cơ tượng như cũ. Năm 1825, vua xuống 
chiếu cho ông chỉ huy 5 cơ tượng và thăng 
thự Tượng quân Thống chế, chuyên cai 
quản cơ Hùng cự và Ngũ kích.

Tháng 7-1827, quân Xiêm La xâm 
phạm nước Ai Lao (Lào) rồi tiến đánh 
chiếm cả Lạc Hoàn, Kỳ Sơn, Nghệ An. 
Vua Minh Mạng liền cử Đô đốc Quản 
doanh Tượng binh Lê Văn Hoan đem 
đội binh tượng ra Nghệ An trấn giữ biên 
giới, đánh dẹp giặc. Sau khi đánh đuổi 
được quân Xiêm La ra khỏi bờ cõi nước 
nhà trở về, Lê Văn Hoan được vua Minh 
Mạng trọng thưởng và thực thụ chức Đô 
thống chế Chưởng phủ sự.

Ngày 7-4 Mậu Tý (1828), Đô thống 
chế Chưởng phủ sự Lê Văn Hoan lâm 
bệnh qua đời. Ghi nhận công trạng của 
ông, vua liền ban thưởng cho gia đình 
ông 200 lạng bạc tiền tuất, 5 cây gấm hoa, 
con trai ông là Lê Văn Tạo được bổ chức 

Cai đội Thí sai Thị tượng quản cơ. Thi hài 
ông được con trai đưa về an táng tại quê 
nhà Cẩm Toại.

Trên tấm văn bia giữa lăng mộ của 
ông được chạm khắc các dòng chữ nho: 
“Minh Mạng cửu niên thất nguyệt thập tứ 
nhật” (Lăng mộ được lập ngày 14 tháng 7 
năm Minh Mạng thứ chín - 1828). Cũng 
căn cứ theo văn bia thì lăng mộ của ông 
do con trai Lê Văn Tạo lập, ghi rõ chức Đô 
thống chế Chưởng phủ sự Lê Văn Hoan.

Di tích lịch sử cấp thành phố
Các bậc cao niên làng Cẩm Toại kể 

rằng, dân làng ngày trước đã từng nhìn 
thấy trong các buổi sáng sương khói 
giăng mờ một vị tướng mặc áo gấm hoa, 
dáng mạo oai phong, lẫm liệt ung dung 
trên bành voi từ trên đồi cao đi xuống… 
Có lẽ những câu chuyện huyền bí ấy cũng 
chỉ là sự ngưỡng mộ của dân làng bởi 
hình ảnh về vị tướng đức độ, tài năng ấy 
luôn ở trong lòng người dân. Năm 1961, 
dân làng Cẩm Toại góp công, góp của tu 
sửa lại lăng mộ, song do mộ tạo dựng 
cách đây đã gần 200 năm nên bị xuống 
cấp trầm trọng và đang trong tình trạng 
hoang phế...

Di tích mộ Thống chế Lê Văn Hoan 
được công nhận là Di tích lịch sử cấp thành 
phố tại Quyết định số 5450/QĐ-UBND 
ngày 29-11-2019 của UBND thành phố 
Đà Nẵng. Để tri ân và tưởng nhớ công ơn 
của ông, ngôi mộ được xây dựng tại chính 
nơi ông sinh ra. Sau khi được công nhận 
là Di tích lịch sử cấp thành phố, Sở Văn 
hóa và Thể thao đã tiến hành công tác đại 

trùng tu, phục hồi để bảo tồn di tích với 
12 hạng mục. Công trình được triển khai 
thực hiện từ tháng 6 đến tháng 11-2021, 
với kinh phí trên 3,1 tỷ đồng từ nguồn vốn 
ngân sách thành phố. 

Xuân về, các loại hoa dại đua nở trên 
đường vào lăng mộ Thống chế. Từ xa đã 
thấy khu Lăng mộ có diện tích khá rộng 
được xây dựng khá mỹ thuật với nguyên 
liệu chính là đá ong dùng làm tường 
thành trong (với chiều ngang cao ngang 
vai người lớn và rộng khoảng 1 mét) và 
lát nền; phía trước mộ có tượng 2 con voi 
bằng xi măng cốt thép  phủ phục hai bên 
là những nét đặc trưng của mộ Thống 
chế. Trong văn bia cũng như tại văn tế 
Thống chế Lê Văn Hoan từ xưa của làng 
Cẩm Toại đều chép rõ: “Hậu hiền thân 
vị - Nghiêm oai Tướng quân, Thượng 
hộ quân, Tượng quân Thống chế gia tam 
cấp, tặng Tráng võ tướng quân, Trụ quốc 
Đô thống, thụy Võ Khắc (Võ Cách) Lê 
Công chi thần”. ■

Lăng mộ Thống 
chế Lê Văn Hoan 
sau khi trùng tu.

Văn bia trước mộ Thống chế Lê Văn Hoan.
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Hòa Vang  
chiều cuối Chạp

 � LÊ THỊ TUYẾT(*)

Chiều ngoại ô em về nơi hẹn ước
Bước chân quen chạm nỗi nhớ dịu dàng
Hòa Vang đó, dòng sông Yên lờ lững
Gió ru êm câu hát đợi xuân về.

Năm tháng bôn ba sâu đậm tình quê
Thương mùa lúa mưa dầm nắng cháy
Con trâu luống cày, mồ hôi chát mặn
Qua bão giông nghĩa nặng ơn dày.

Em lại về lặng ngắm núi trong mây
Hoàng hôn đỏ, non xanh quàng nỗi nhớ
Câu dân ca mặn mà tình xứ sở
Ghé Túy Loan chợ Tết đã rộn ràng.

Em lại về thương nhớ lắm Hòa Vang
Chiều cuối chạp hoa cải vàng trước ngõ
Nghe hơi lạnh lùa nhanh qua làn gió 
Nắng chiều tan trong khói mỏng bên đường.

“Ôi yêu sao” người và đất quê hương!
Đời muôn hướng sông trôi về biển lớn
Gian bếp nhỏ bữa cơm chiều giáp Tết
Đón giao thừa bên lửa ấm yêu thương.

Hương chiều  
Hòa Vang

NGUYỄN THỊ HƯỜNG(**)

Hoa chiều lay rất khẽ 
Đàn trẻ hát nghêu ngao
Hương sữa thoáng xôn xao
Ngọt ngào con phố huyện.

Dường như thu lưu luyến
Chẳng chịu nhường gió đông
Mãi rót nắng tươi hồng
Cho quê hương ta đó.

Hương trôi theo cánh gió 
Phảng phất dưới màn sương 
Vương vấn hoài mến thương
Trao bao niềm hạnh phúc.

Lâng lâng miền cảm xúc 
Đứng lặng để mà mơ 
Nhìn say như nín thở 
Lạc vận cả hồn thơ 

Yêu sao vùng quê nhỏ
Với tên gọi Hòa Vang
Ráng chiều như muốn ngỏ
Sẽ nở nụ hoa vàng.

Giọt nắng
 � NGUYỄN THANH HÙNG(*)

Cuộc sống mang về nhiều nỗi nhớ
Chiều vô tư lại nổi gió lên đầy
Một góc trời mở cửa trong tôi
Và giọt nắng lăn dài theo ngày tháng

Nắng đột kích vào mặt hồ đầy sóng
Làm hồng lên một gương mặt hiền hòa
Hình như chiều đang xuống ở núi xa
Và giọt nắng làm trời đêm chợt sáng

Ai có lần qua một miền gió cát
Mới thấy tình yêu viên cuội nhỏ đầu ghềnh
Sóng ồn ào trên mặt biển xanh
Riêng viên cuội làm nên ngày tháng

Ôi giọt nắng lâu đài nỗi nhớ
Làm sao bức người ra khỏi trái tim tôi
Làm sao bức người hỡi viên cuội nhỏ lòng tôi!

 

Nhớ
Nhớ ngày xưa hôm xưa
Một chiều mưa lưa thưa
Tôi tập làm thi sĩ
Để làm thơ yêu em
Nghe tình yêu gọi nhớ
Trong tim lòng lên men
Ru tình yêu vào mộng
Nhìn em cười trong thơ
Tôi lạc vào trong mơ
Và vần thơ – vần thơ

Rồi hôm qua hôm qua
Tôi lại làm họa sĩ
Để vẽ hình bóng em
Trong tim lòng thi sĩ
Một chiều mây lang thang
Qua làn mây bồng bềnh
Tóc em vờn gió bay
Sáo diều ru đâu đây
Trong lòng tôi gợi nhớ
Và men tình tôi say

Rồi hôm nay hôm nay
Hết rồi những chiều say
Tình yêu vỗ cánh bay
Em rủ mùa thu đi
Lá vàng thôi rơi nữa
Thế là đi – em đi…

(*)  Trường THCS Nguyễn Phú Hường;  (**)Trường Tiểu học Lâm Quang Thự (*)  Nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
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“Tự soi”, “tự sửa” để tăng sức mạnh 
của Đảng
Đợt sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự 

sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) nay đã trở thành đợt 
sinh hoạt rộng khắp tại nhiều Đảng bộ 
trong phạm vi toàn quốc. Thế nhưng, 
cách đây hơn 4 năm, Đảng bộ huyện Hòa 
Vang đã khởi xướng với Kế hoạch số 93-
KH/HU của Huyện ủy về tổ chức đợt 
sinh hoạt chính trị “tự soi”, “tự sửa” cho 
toàn thể các chi, đảng bộ trực thuộc.

Ông Phùng Tạo (72 tuổi), đảng viên 
thôn La Châu, xã Hòa Khương, nhớ lại: 
“Khi Kế hoạch 93 của Huyện ủy ban 
hành, nhiều đảng viên của Chi bộ khu 
dân cư của tôi rất phấn khởi. Bởi không 

chỉ bản thân mỗi đảng viên mà toàn thể 
đảng viên trong chi bộ đều cùng “soi”, trên 
cơ sở đó mỗi đảng viên phải xây dựng kế 
hoạch “sửa” với lộ trình được cam kết cụ 
thể”. Vừa nhấp ly trà, ông Tạo vừa phân 
trần: “Thật ra thì có ai hoàn thiện cả đâu, 
chỉ có điều khi mỗi đảng viên đều phải 
nêu gương, nâng cao tự giác khắc phục 
những nhược điểm của bản thân thì sẽ 
góp phần cho chi bộ mạnh hơn, từ đó 
Đảng sẽ bén rễ sâu hơn trong lòng nhân 
dân”.

Cùng với suy nghĩ này, ông Lê Phú 
Tháo (55 năm tuổi Đảng), sinh hoạt tại 
Chi bộ thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa 
Phong, cho biết, khi thực hiện Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ huyện 

Hòa Vang có những cách làm khá quyết 
liệt và bài bản thông qua “tự soi”, “tự sửa”. 
Đây là cách làm rất mới, đầy sáng tạo ở 
Hòa Vang trong công tác xây dựng và 
chỉnh đốn Đảng. Bởi, việc “tự soi”, “tự sửa” 
đã làm cho mỗi cán bộ, đảng viên ở từng 
cấp ủy đảng nhận thức đầy đủ hơn, rõ 
ràng hơn những biểu hiện suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những 
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, 
từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
cấp ủy đảng trong việc giáo dục, quản lý, 
kịp thời phát hiện và chấn chỉnh đối với 
tổ chức, cán bộ, đảng viên có biểu hiện 
sai phạm.

Trên cơ sở 27 biểu hiện theo Nghị 
quyết Trung ương 4 (khóa XII), Huyện 
ủy Hòa Vang đã cụ thể hóa các biểu hiện 
sát với nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng 
và đảng viên. Đến tháng 9-2019, toàn 

Đảng bộ huyện có 4.095/4.539 đảng viên 
tham gia thực hiện “tự soi”, “tự sửa” (trừ 
444 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng, 
mới kết nạp Đảng, chuyển sinh hoạt nơi 
khác về không tiến hành); trong đó 3.460 
đảng viên nhận diện có biểu hiện, 635 
đảng viên đánh giá chưa có biểu hiện nổi 
lên. Đến giữa tháng 5-2020, có 61% đảng 
viên đã khắc phục xong những biểu hiện 
đã nhận diện, 39% đảng viên tiếp tục 
khắc phục. 

Kết quả này cho thấy, việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua 
ở Đảng bộ huyện Hòa Vang không chỉ 
dừng lại ở việc “tự soi” để từng tập thể 
hoặc cá nhân “tự sửa” mà còn “soi” để 
thực hiện đúng quan điểm quan trọng 
nhất theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) đó là: “Nhìn thẳng 

Xây dựng Đảng vững mạnh  
để xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân

 � THANH GIANG (*)

Thời gian qua, Đảng bộ huyện Hòa Vang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ 
sở đảng trực thuộc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XII, XIII) về tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả. Qua đó, tạo 
sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, 
củng cố quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện. Đảng bộ xã Hòa Châu sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”.

* Cán bộ Trung tâm VHTT&TT Hòa Vang
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vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng 
sự thật. Kết hợp giữa “xây” và “chống”; 
“xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu 
dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp 
bách”. 

Đảng gần dân, dân tin Đảng 
Những năm gần đây, Hòa Vang đã 

trở thành đại công trường xây dựng khi 
thành phố Đà Nẵng mở rộng không gian 
đô thị về phía Tây nên số lượng các dự 
án trọng điểm, động lực của Trung ương, 
thành phố đều nằm trên địa bàn huyện. 
Trên địa bàn Hòa Vang hiện có trên 200 
dự án đã và đang triển khai với hơn 17.000 
ha  đất phải thu hồi, liên quan đến hơn 
5.200 hộ dân ở 11 xã. Đây là một động lực 
rất lớn để Hòa Vang nhanh chóng hướng 
đến xây dựng khu đô thị trẻ. Nhưng song 
hành với đó là những khó khăn, vướng 
mắc thường nảy sinh trong công tác đền 
bù, giải tỏa, bố trí tái định cư... 

Với sự quyết tâm, vào cuộc mạnh mẽ 
của các hệ thống chính trị, vai trò, trách 
nhiệm cao của người đứng đầu, sự linh 
hoạt trong cách làm, sự chủ động trong 
việc tiếp thu các ý kiến của từng hộ giải 
tỏa và mạnh dạn giải quyết các vướng 
mắc một cách kịp thời, hiệu quả, đến 
tháng 10-2022, toàn huyện đã giải quyết 
bàn giao mặt bằng 800 hồ sơ, hoàn thành 
công tác giải phóng mặt bằng 7 dự án và 
hoàn thành cơ bản công tác giải phóng 
mặt bằng các dự án trọng điểm nhóm 1, 
giải ngân chi trả hơn 333 tỷ đồng. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 

2025, tạo bước đột phá góp phần nâng 
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 
các cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường mối 
quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, 
củng cố niềm tin của nhân dân đối với 
sự lãnh đạo của Đảng, đầu năm 2022, 
Huyện ủy Hòa Vang đã phát động phong 
trào thi đua xây dựng thí điểm mô hình 
“Chi bộ kiểu mẫu” tại 32 chi bộ ở 5 loại 
hình chi bộ: lực lượng vũ trang, cơ quan, 
trường học, thôn và doanh nghiệp. 

Chi bộ thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu 
là một trong 32 chi bộ đăng ký thực hiện 
mô hình thí điểm “Chi bộ kiểu mẫu” 
năm 2022. Ông Lê Kim Bính, Bí thư 
Chi bộ cho biết, trên cơ sở bộ tiêu chí 
xây dựng thí điểm chi bộ kiểu mẫu của 
Huyện ủy Hòa Vang, hằng tháng Chi bộ 
phải lựa chọn nội dung sinh hoạt, tập 
trung vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, 
xây dựng nông thôn mới và các phong 
trào của địa phương. Cuối mỗi tháng, 
chi bộ đánh giá về tình hình thực hiện 
nhiệm vụ và đề ra nghị quyết lãnh đạo 
công tác tháng sau. Ông Bính khẳng 
khái nhìn nhận: “Từ khi đăng ký thực 
hiện Chi bộ kiểu mẫu, trong các cuộc 
sinh hoạt chi bộ đã không chỉ khắc phục 
tính hình thức, đơn điệu mà còn đảm 
bảo tính lãnh đạo, giáo dục, chiến đấu 
trong sinh hoạt Đảng. Việc xây dựng 
chi bộ kiểu mẫu thực sự tạo luồng sinh 
khí mới, giúp sinh hoạt chi bộ đi vào nề 
nếp, chất lượng được nâng cao hơn”.

Từ những cách làm sáng tạo, linh 
hoạt nói trên, đến nay toàn huyện đã có 
5/11 xã cán đích “Xã nông thôn mới nâng 

cao”, hệ thống cơ sở hạ tầng đang từng 
bước hiện đại, khớp nối với quy hoạch 
chung của thành phố, các công trình, dự 
án trọng điểm được đầu tư đã và đang tạo 
nên dáng dấp đô thị trẻ ở nhiều nơi trên 
địa bàn.

Huyện Hòa Vang đang có nhiều 
dư địa và thời cơ mới để phát triển; đó 
là 7/12 phân khu chức năng theo Quyết 
định số 359 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt “Điều chỉnh quy hoạch chung 
thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” đều nằm trên địa 
bàn huyện; đồng thời có nhiều xã nằm 
trong phạm vi hai vành đai kinh tế của 
thành phố. Cùng với đó, Ban Thường vụ 

Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Nghị 
quyết 07 về xây dựng và phát triển huyện 
Hòa Vang đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045; từ cơ sở này, HĐND thành 
phố cũng đã ban hành 4 Nghị quyết quy 
định một số cơ chế, chính sách đặc thù 
cho huyện Hòa Vang. 

Tất cả những thuận lợi nêu trên sẽ 
là đòn bẩy để Hòa Vang tiếp tục “đánh 
thức”, khai phá và phát tích thêm tiềm 
năng, thế mạnh đồng thời tiếp tục đẩy 
mạnh công tác xây dựng Đảng, huy động 
hơn nữa sức mạnh nội sinh từ lòng dân 
để mảnh đất “Một chấm son” sớm tạo 
dựng dáng hình thị xã và đô thị có bản 
sắc riêng trong nay mai.■

UBND xã Hòa Liên tổ chức đối thoại với nhân dân.
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Điểm đến học tập cho học sinh,  
sinh viên
Là xã nằm đầu nguồn lưu vực sông 

Cu Đê, bắt đầu từ hai thôn Tà Lang và 
Giàn Bí của cộng đồng văn hóa truyền 
thống dân tộc Cơ Tu, Hòa Bắc có lợi thế 
về tài nguyên du lịch tự nhiên và du lịch 
văn hóa để phát triển du lịch sinh thái 
theo hướng nói trên. Thấy được lợi thế 
đó, từ năm 2017, Chương trình phát triển 
Liên Hợp Quốc và Quỹ Môi trường toàn 
cầu (GEF) đã chọn 2 thôn Tà Lang và 
Giàn Bí đầu tư các dự án nhỏ nhằm mở 
ra hướng phát triển du lịch sinh thái cộng 
đồng tại địa phương bằng việc triển khai 
đề án “Bảo tồn văn hóa đồng bào Cơ Tu 
gắn với phát triển du lịch sinh thái cộng 
đồng tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang”.

Để phục vụ khách tham quan du 
lịch, tìm hiểu bản sắc văn hóa đồng bào 
Cơ Tu, Ban nhân dân 2 thôn Tà Lang, 
Giàn Bí cùng với các hộ dân thành lập 
các nhóm nhỏ phục vụ du lịch ban đầu 
có 21 hộ tham gia. Đến giữa năm 2018, 
hai thôn hình thành 8 nhóm phục vụ du 
lịch gồm: Nhóm cồng chiêng, Nhóm văn 
nghệ, Nhóm ẩm thực, Nhóm trekking, 
Nhóm đan lát, Nhóm hát lý, Nhóm dệt 
thổ cẩm, Nhóm thuyết minh với số lượng 
thành viên tham gia 62 hộ. Từ khi thành 
lập, UBND các cấp, các tổ chức cũng hỗ 
trợ 2 thôn tập huấn cho người dân cách 
sống, sinh hoạt hợp vệ sinh, có ý thức bảo 
vệ môi trường nhằm tạo không gian tốt 
thu hút khách tham quan. Đồng thời, mở 
các lớp dạy tiếng Anh giao tiếp cơ bản 
cho các học sinh mới tốt nghiệp 12 và các 

nhóm phục vụ du lịch tại 2 thôn…
Sau 5 năm hình thành, phát triển, 

đến nay, ý thức người dân tại 2 thôn Tà 
Lang, Giàn Bí được nâng cao rõ rệt, nhất 
là nhận thức về nông nghiệp sinh thái, 
khai thác bền vững, xây dựng và phát 
triển du lịch học tập cộng đồng. Bằng 
hình thức kết hợp với các chương trình 
học tập thực tế và chương trình quảng 
bá, Hòa Bắc hiện trở thành điểm đến học 
tập về kiến trúc, trang phục, ẩm thực, tín 
ngưỡng, múa hát, phong tục, tập quán, 
sinh kế, môi trường… cho học sinh, sinh 
viên và giáo viên các cấp của các trường, 
trung tâm đào tạo trong và ngoài nước.

Từ khi đề án hình thành, đi sâu vào 
mỗi một hộ dân, cộng đồng người dân 
địa phương cũng đã và đang bắt đầu hình 
thành được các tour du lịch kết hợp học 
tập cộng đồng trong các làng, lửa trại với 
không gian cồng chiêng, tắm suối, sông, 
dã ngoại trong rừng kết hợp bán các sản 
phẩm đặc trưng như: chè dây, thêu dệt 
thổ cẩm… Không những thế, điểm đến 
du lịch học tập Cộng đồng Hòa Bắc được 
hình thành, còn góp phần gắn kết cộng 
đồng Hòa Bắc trong phát triển bền vững 
thông qua việc bảo vệ môi trường cảnh 
quan và quản lý rác thải sinh hoạt tại địa 
phương theo hướng tiếp cận quản lý tổng 
hợp theo con đường đi của rác.

Hướng đi để phát triển du lịch  
sinh thái, cộng đồng
Hiện nay, không chỉ Hòa Bắc mà các 

vùng nông thôn trong cả nước cũng đang 
phát triển mạnh loại hình nông nghiệp 

Khi văn hóa Cơ Tu  
 trở thành “hồn cốt” của du lịch

 � HỒ PHÚ THANH(*)

Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp và văn hóa Cơ Tu là mô hình vừa gia 
tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp vừa tạo sinh kế cho người dân, đồng thời góp phần bảo vệ 
môi trường. Không những thế, đây cũng là loại hình du lịch có nhiều sản phẩm độc đáo, tạo 
sức hút tham quan, trải nghiệm đối với du khách gần xa.

* Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc

Đồng 
bào Cơ Tu hai 

thôn Tà Lang, Giàn Bí 

học tập, phát triển kinh tế, 

phát huy truyền thống văn 

hóa dân tộc mình gắn với 

mô hình du lịch cộng 

đồng.
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nông thôn kết hợp du lịch trải nghiệm, du 
lịch cộng đồng, bước đầu đem lại kết quả 
tích cực. Trong Chiến lược phát triển du 
lịch Việt Nam đến năm 2030 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 147/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 
cũng đặt ra định hướng “đẩy mạnh phát 
triển du lịch nông nghiệp và nông thôn”. 

Tại Đà Nẵng, UBND thành phố 
cũng xác định tiềm năng, lợi thế, việc 
phát triển nông nghiệp kết hợp với du 
lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp và 
nông thôn thông qua việc ban hành Đề 
án Phát triển du lịch cộng đồng huyện 

Hòa Vang giai đoạn 2021 - 2025, định 
hướng đến năm 2030 với nhiệm vụ “Ban 
hành phương án khai thác du lịch trên 
đất nông, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy 
sản tạo điều kiện để người dân nông thôn 
vừa sản xuất vừa làm du lịch, mục đích 
sử dụng đất không thay đổi”. Điều đó cho 
thấy tầm quan trọng, hướng đi trong phát 
triển du lịch gắn với nông nghiệp, nông 
thôn là đúng đắn. Song, để việc phát triển 
du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với nông 
nghiệp và văn hóa Cơ Tu tại xã Hòa Bắc 
được thành công cần sự đồng thuận, gắn 
kết cao giữa chính quyền, người dân và 

Cộng đồng người Cơ Tu ở Hòa Bắc hiện nay có 
khoảng 810 người, sinh sống chủ yếu tại 2 thôn 
Tà Lang, Giàn Bí.  Những năm gần đây, đồng 
bào Cơ - tu đã không ngừng sáng tạo, bảo tồn 
và phát triển những nét văn hóa độc đáo trong 
đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng của dân tộc 
mình thông qua việc lưu giữ các luật tục, hôn 
nhân, gia đình, nhà ở, đời sống văn nghệ, ẩm 
thực... 
Vì vậy, 
muốn du 
lịch cộng 
đồng phát 
triển, Hòa 
Bắc cần giữ 
được bản 
sắc văn 
hóa đồng 
bào Cơ 
Tu, giữ gìn 

được những nét văn hóa truyền thống vốn 
có. Để làm được điều đó, Hòa Bắc cần các 
cấp, các ngành, các tổ chức tiếp tục tạo điều 
kiện, mở các lớp tập huấn về kỹ năng giao 
tiếp và quản lý để người dân được tham gia 
có hiệu quả vào các hoạt động du lịch một 
cách chuyên nghiệp. Đồng thời, khuyến 
khích người dân phát triển thêm các sản 

phẩm du 
lịch độc 
đáo, đặc 
trưng để 
vừa có thể 
quảng bá 
văn hóa 
dân tộc 
vừa mang 
lại kinh tế 
cho bà 
con.

 Quá trình tạo ra các sản phẩm điêu khắc mang dấu ấn văn hóa Cơ Tu  
tại thôn Tà Lang.

Phụ nữ Cơ Tu trình diễn dệt thổ cẩm cho đoàn khách du lịch.

doanh nghiệp tại địa phương.
Trước mắt, để phát triển đúng định 

hướng của huyện, thành phố, Hòa Bắc 
cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, định 
hình, quy hoạch theo chủ trương của 
các cấp tại các điểm du lịch tự phát. Bên 
cạnh đó, phối hợp liên ngành hướng dẫn, 
tuyên truyền người dân thực hiện đúng 
theo Luật Đất đai, trật tự xây dựng và Luật 
Du lịch. Tăng cường quản lý chặt chẽ trật 
tự xây dựng, kiểm tra thường xuyên tình 
hình an ninh trật tự, lưu trú tại địa bàn. 

Song song đó, xã cũng cần tập trung 
quy hoạch một số địa điểm có lợi thế phát 
triển homestay tại các thôn Giàn Bí, Tà 
Lang, Nam Yên và khu nghỉ dưỡng tại 
An Định với sản phẩm làng nghề, lễ hội 
văn hóa của dân tộc gắn với hình ảnh du 
lịch địa phương nhằm tạo điểm nhấn thu 
hút du khách. Đối với các hộ dân mong 
muốn làm du lịch cần đảm bảo có quyền 

sử dụng đất ở và tuân thủ theo các thủ tục 
nhà nước quy định. Mặt khác, các cấp các 
ngành cũng cần định hướng, hỗ trợ địa 
phương làm việc với các đơn vị, dự án 
nghiên cứu, đầu tư nhằm tạo ra sản phẩm 
du lịch bền vững, lâu dài. 

Với những nỗ lực đó, tin rằng trong 
thời gian gần nhất, Hòa Bắc sẽ tạo được 
những điểm du lịch sinh thái gắn với 
nông nghiệp và văn hóa Cơ Tu độc đáo, 
tạo điểm nhấn trong bản đồ du lịch cho 
huyện Hòa Vang cũng như thành phố Đà 
Nẵng. Không những góp phần tăng giá 
trị kinh tế nông nghiệp của xã, huyện, 
mô hình du lịch sinh thái này còn hứa 
hẹn tạo việc làm, thu nhập cho người 
dân nông thôn, đáp ứng nhu cầu vui chơi 
giải trí của các đối tượng khách du lịch 
trong ngày, người dân đô thị, giáo dục 
trải nghiệm cho học sinh các trường phổ 
thông. ■
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Thôn là địa bàn quan trọng để 
phát huy, thực hiện dân chủ 
ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội, vệ sinh 

môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, 
xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chủ 
trương, đường lối của Đảng, chính sách 
và pháp luật của Nhà nước… nhằm nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng 
dân cư. Trong nhiệm kỳ 2019 – 2022, 
đội ngũ trưởng thôn trên địa bàn xã tiếp 
tục được củng cố và tăng cường, kịp thời 
tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền 
lãnh đạo và thực hiện hiệu quả các nghị 
quyết, chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước tại địa bàn dân 
cư, phát huy dân chủ cơ sở, nâng cao đời 

sống của nhân dân. 
Người dân cho rằng trưởng thôn 

chẳng khác chi người “làm dâu trăm họ” 
nên có lúc không tránh khỏi lời ra tiếng 
vào. Tuy nhiên, sau những lời bàn ra tán 
vào thì hầu hết bà con đều hiểu, thông 
cảm và ủng hộ nên những người được 
dân cử sẵn sàng hết mình với công việc. 
Các trưởng thôn trên địa bàn huyện Hòa 
Vang đã phát huy vai trò ngày càng rõ rệt 
trong quản lý cộng đồng dân cư trên địa 
bàn huyện; động viên nhân dân dân thực 
hiện các nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng 
của mình, là cánh tay nối dài hỗ trợ đắc 
lực cho chính quyền xã. Trong thực hiện 
các nhiệm vụ ở thôn trên địa bàn huyện 
bây giờ, đội ngũ trưởng thôn luôn là: 

Những người óc nghĩ, miệng nói,  
tay làm
Ở thôn Bắc An, xã Hòa Tiến, trưởng 

thôn Nguyễn Văn Trình được chi bộ tín 
nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ 6 
nhiệm kỳ liên tiếp và bà con nhân dân 
bầu làm trưởng thôn 3 nhiệm kỳ liên tiếp. 
Đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn 
đối với anh bởi Bắc An là thôn người dân 
còn rất nhiều khó khăn, chủ yếu sống 
bằng nông nghiệp, thu nhập bình quân 
đầu người thấp so với mặt bằng thành 
phố. Bắc An có điểm xuất phát thấp trong 
việc thực hiện chủ trương xây dựng thôn 
kiểu mẫu nông thôn mới so với các thôn 
còn lại trên địa bàn xã Hòa Tiến. 

Tuy nhiên, với sự quyết tâm, nhiệt tình 

BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NĂM 2022:

Phát huy vai trò cán bộ cấp cơ sở 
 � PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN

Trong công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, một 
trong những yêu cầu cấp bách được đặt ra là phát huy vai trò của cấp cơ sở. Do đó, xây dựng 
đội ngũ cán bộ cơ sở nói chung và phát huy vai trò của đội ngũ trưởng thôn nói riêng là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Hòa Vang quan tâm. 

Cử tri thôn Cẩm Nam (xã Hoà Châu) và thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc) tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 
2022 - 2025. 

Lực lượng công an, quân sự cùng người dân xã Hoà Châu dọn cây xanh ngã sau bão Noru để chuẩn bị bầu cử 
trưởng thôn.
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và nhận thức được tầm 
quan trọng của việc xây 
dựng thôn kiểu mẫu, 
ngày từ đầu, anh đã 
cùng với bà con trong 
thôn bám sát mục tiêu, 
nghị quyết, kế hoạch 
của Đảng ủy, UBND 
xã. Cách làm chủ động, 
sáng tạo mang tính lan 
tỏa đó đã xây dựng Bắc 
An thành thôn kiểu 
mẫu đi đầu của xã Hòa 
Tiến, trở thành mô 
hình điển hình trong 
phong xây dựng nông thôn mới của xã 
Hòa Tiến nói riêng và của huyện Hòa 
Vang nói chung. Với những đóng góp và 
cống hiến của mình, anh Nguyễn Văn 
Trình đã nhận được nhiều giấy khen, bằng 
khen của các cấp, các ngành; đặc biệt năm 
2019, anh vinh dự được được Thủ tướng 
Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có nhiều 
thành tích đóng góp trong công cuộc thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về 
xây dựng nông thôn mới.

Ở thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, anh 
Tán Văn Thạnh được bà con nhân dân 
tín nhiệm bầu giữ chức vụ trưởng thôn 4 
nhiệm kỳ. Bồ Bản là thôn có dân số đông 
với hơn 600 hộ nhưng anh không quản 
ngại khó khăn, thường xuyên trực tiếp 
đến các hộ dân tuyên truyền, vận động 
bà con chấp hành tốt mọi chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước. Trong 4 nhiệm kỳ làm trưởng 
thôn, anh Thạnh luôn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, đưa thôn 
Bồ Bản nhiều năm liền 
dẫn đầu phong trào thi 
đua của xã. Năm 2021, 
thôn Bồ Bản được 
công nhận thôn kiểu 
mẫu nông thôn mới. 
Với những đóng góp 
và cống hiến của mình, 
anh đã nhận được 
nhiều giấy khen của 
các cấp, ngành và được 
công nhận là điển hình 
tiên tiến trong phong 
trào thi đua yêu nước 

của xã Hòa Phong giai đoạn 2015 – 2020. 
Nói về vai trò của trưởng thôn, bà 

Trần Thị Duẫn – Bí thư Chi bộ thôn Bồ 
Bản, nhận xét: “Anh Thạnh là một trưởng 
thôn có trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình, 
làm công tác xã hội rất hiệu quả. Rất 
nhiều chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước khi tiếp thu ở xã, ở huyện 
về là anh triển khai ngay đến tận người 
dân. Anh luôn lắng nghe những tâm tư, 
nguyện vọng chính đáng của bà con, kịp 
thời phản ánh đến lãnh đạo các cấp, các 
ngành để cấp trên nắm bắt, giải quyết, 
nhất là Chương trình xây dựng nông 
thôn mới. Nhiều năm qua, Trưởng thôn 
Tán Văn Thạnh luôn hoàn thành xuất 
sắc chức trách mà anh đảm nhiệm, luôn 
được bà con nhân dân tin tưởng, ủng hộ”.

Đủ năng lực, uy tín, có trách nhiệm 
với cộng đồng
Do vai trò quan trọng của trưởng 

Sáng ngày ngày 2 tháng 10 năm 
2022, đồng loạt 113 thôn trên toàn 
huyện đã tổ chức bầu cử trưởng 
thôn, 40.053 cử tri đã có mặt tại 113 
điểm bầu cử (đạt tỷ lệ 92,05%) để 
thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách 
nhiệm công dân. Tính đến 11 giờ 
hôm đó, 100% thôn trên địa bàn 
huyện Hòa Vang đã hoàn thành 
bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 
– 2025 với kết quả bầu được 113/113 
trưởng thôn, trong đó tái cử 86/113 
trưởng thôn, 77/113 trưởng thôn là 
đảng viên.

thôn trong tham gia quản lý nhà nước ở 
cơ sở, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 
2022 – 2025 đã được cấp ủy Đảng, Chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
đặc biệt quan tâm, xem là một đợt sinh 
hoạt chính trị rộng lớn trong đời sống xã 
hội của các thôn. 

Trong những ngày cuối tháng 9, đầu 
tháng 10 năm 2022, các xã của huyện 
Hòa Vang đã chạy đua với thời gian, vừa 
khắc phục hậu quả của bão Noru, vừa rà 
soát các nội dung cần thiết cho ngày bầu 
cử trưởng thôn, nhất là khâu trang trí, 
cổ động trực quan cũng như đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền trên hệ thống loa 
phóng thanh, trên các nền tảng mạng 
xã hội nhằm nâng cao tinh thần trách 
nhiệm trong toàn thể nhân dân trong 
bầu cử trưởng thôn. 

Với sự lãnh đạo chặt chẽ, toàn diện, 

kịp thời của cấp ủy Đảng, Chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cuộc bầu 
cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 
trên địa bàn huyện đã diễn ra thành 
công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, bình 
đẳng, an toàn và thực sự là ngày hội 
toàn dân.

Qua cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm 
kỳ 2022 – 2025, cử tri trên địa bàn huyện 
đã lựa chọn ra những người có đủ năng 
lực, uy tín, có trách nhiệm với cộng đồng, 
gương mẫu để giúp chính quyền địa 
phương điều hành các công việc của thôn, 
của nhân dân tại thôn, chăm lo và phục 
vụ các quyền, lợi ích của chính người dân 
và của thôn làng, xây dựng thôn, làng 
ngày càng phát triển; thực hiện dân chủ 
ở cơ sở góp phần xây dựng thành công 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. ■

Cử tri thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương) tham gia bỏ phiếu bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 – 2025.
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Ông Hương Cản làng tôi 
nổi tiếng khắp vùng vì sự 
giàu có và cô con gái sắc 
nước hương trời. Đám 

trai tráng chúng tôi đứa nào nhà cũng 
nghèo, đâu dám trèo cao, chỉ biết thầm 
thương trộm nhớ, thỉnh thoảng lại diện 
thật bảnh bao vào rồi lượn lờ qua trước 

nhà nàng, thầm mong được người đẹp 
ban phát cho một nụ cười ôm vào trong 
cõi mộng. 

Năm nào nhà ông Hương cũng ăn 
Tết lớn nhất làng. Năm đó, ông đổ hai 
ang nếp hương làm bánh tét, ngả ba 
con heo ú ù, các loại bánh trái thì nhiều 
vô kể. Ông khoe năm nay ăn nên làm 

ra, cuối năm lại được biếu 
cái thủ lợn hết ý dành 
cúng Tết niên. Kẻ ăn 
người ở trong nhà ra 
vào tấp nập, làm việc 
suốt mấy ngày áp Tết, 
đông vui như hội. 

Thế mà, chỉ qua một 
đêm, cái không khí rộn 
rịp đón Tết ở nhà 
ông Hương đã 
biến mất.

Chuyện là, 
sáng Ba mươi 
tháng Chạp, cả 
nhà đang ngái ngủ 
thì giọng bà Hương đã 
the thé cất lên: Mất hết! 
Mất hết rồi!... Chưa 
rõ nguồn cơn thế 
nào, ông Hương 
tìm cây gậy ba-
toong, lò dò 
đi xuống nhà 
dưới. Cái thủ 
lợn dành cúng 
tất niên cùng với 
thịt thà các loại đã 
không cánh mà bay. Hương 
Cản lâu nay nổi tiếng mê tín, ông cho 
đó là điềm xui, hết đi ra lại đi vào, la 
ngầy vợ con, quát mắng kẻ ăn người ở. 
Ông từng tự hào với dân có “máu mặt” 

quanh vùng về thành tích 
của hai con chó bec-giê, 

thế mà…
Thật tức hết chỗ 

nói. Cô Hạnh, tên 
cô con gái rượu của 

ông, ngày thường mặt 
hoa da phấn là thế, hôm 

đó cứ mặt châu mày ủ 
như cái bánh bao 

chiều. Đám trai 
chúng tôi bàn 
tán mãi chuyện 
nhà cô mất trộm. 

Đứa nào cũng 
ngấm ngầm tranh 

nhau trổ tài Sơ-lốc Hôm 
sớm tìm ra manh mối vụ 

việc để mong chiếm 
được trái tim 

người đẹp. Thế 
nhưng, chẳng 
đứa nào may 
mắn có chút 
thành công 

như chàng thám 
tử lừng danh trong 

truyện trinh thám bên 
nước Anh ấy cả.

…
Mấy năm sau nổ ra chiến tranh, cả 

làng như đàn ong vỡ tổ, tản mác khắp 
nơi. “Vụ án” đêm Hăm chín năm đó 

NĂM MÃO KỂ CHUYỆN MÈO

Mất Tết vì… mèo
 � VĂN THÀNH LÊ

Năm ấy quê tôi được mùa, làng trên xóm dưới ăn Tết khá tinh tươm.  
Tôi còn nhớ như in, đó là Tết năm con mèo, bởi một chuyện mất trộm hi hữu  

xảy ra ở làng ngày ấy.
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Những 
công 
trình  
hối  
hả  
dựng  
xây

Bao 
vùng 
đất 
tưng 
bừng 
phát 
triển

Chốn 
chốn 
rộn 
ràng 
chào 
năm 
mới   

Nơi 
nơi 
nhộn 
nhịp 
đón 
xuân 
sang

Lê Văn Thơm

trôi dần vào dĩ vãng, thủ phạm vẫn còn 
nằm trong bí mật.

Mới đây, một lần vào dịp cuối năm, 
tôi vào Sài Gòn, gặp lại anh bạn đồng 
hương đang công tác tại một tờ báo. 
Anh chàng than thở, xa quê, nhớ và 
thèm hương vị Tết quê nhà quá. Một 
lát, câu chuyện dẫn dắt đến những kỷ 
niệm Tết xưa ở làng. Bất giác, sắc mặt 
anh chàng chùng xuống, hỏi tôi cái vụ 
nhà cô Hạnh mất ăn Tết năm nào đã có 
ai “điều tra” ra chưa? Tôi bảo, chuyện 
xưa gần bốn chục năm rồi, để lâu cứt 
trâu hóa bùn, chỉ có cậu nhớ chứ có 
còn ai để ý tới đâu. 

Ra vẻ bí mật, anh chàng hỏi tôi: Thế 
cậu có biết thịt thà, bánh trái nhà cô ấy 
mất đi đâu không? Tôi lắc đầu, chịu. 

Anh chàng chừng như do dự một 
lát, rồi chép miệng, kể lại chuyện xưa... 

Đêm đó lạnh căm, trời tối đen như 
mực. Cả làng đi ngủ sớm. Riêng có 
một người trai trẻ co ro trong manh áo 
phong phanh, tìm đến nhà ông Hương, 
bộ dạng rất khả nghi. Cạy được cánh 
cửa sổ nhà bếp, hắn ta leo vào bên 
trong, loay hoay một hồi mà vẫn chẳng 
biết đường nào mà rơ. Bánh trái, thịt 
thà nhà ni làm nhiều lắm mà cất ở mô 
kỹ dữ hè? Hắn tự nhủ. 

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn bèn nảy ra 
một mẹo, đưa tay cào cào lên mặt nia 
dựng gần đó, miệng kêu lên mi-ao… 
mi-ao… Một lát, có tiếng ngái ngủ từ 

nhà trên vọng xuống: Hạnh ơi, con để 
thịt mô rồi? Coi chừng mèo đó. Rồi 
giọng con gái nửa mê nửa tỉnh: Dạ, con 
để trong thúng trên giàn bếp, đậy kỹ rồi 
mẹ ạ. 

Theo lời vô tình “mách nước” 
của cô gái, hắn đã làm cho cả nhà ông 
Hương năm đó mất ăn Tết…

Kể đến đây, bạn tôi ngồi thừ người 
ra. Tôi thắc mắc: Ủa, mà sao cậu rành rẽ 
chuyện xưa đến vậy? Nhà báo vẽ chuyện 
làm phóng sự chắc? Giọng bạn tôi đượm 
buồn: Vẽ vời gì, chuyện rất thực, vì cái 
thằng trộm ngày đó chính là... tôi.

Thì ra, trong đám trai làng ngày 
đó, bạn tôi là đứa thầm yêu trộm nhớ 
cô Hạnh đến... điên dại nhất. Một bữa, 
bất ngờ gặp “chàng” và “nàng” đang 
đứng chuyện trò bên gốc thông ngoài 
cổng ngõ, ông Hương nổi đóa “xạc” 
cho chàng một mẻ nên thân. Buồn bã, 
uất ức, sĩ diện... chàng lững thững ra 
về, bụng bảo dạ sẽ tìm cách “chơi” lão 
nhà giàu khinh người kia một vố cho 
bõ ghét.

Thấy tôi bán tín bán nghi, anh 
chàng cất giọng như nói với chính 
mình: Hồi đó trẻ người non dạ thật, 
làm người ta mất đứt một cái Tết, nghĩ 
lại ân hận lắm…

Ra về, tôi nghĩ có thể chuyện xưa là 
vậy. Hèn chi mấy con chó bec-giê nhà 
ông Hương đêm đó không buồn sủa 
cho một tiếng. ■
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Để thực hiện nhiệm vụ này, 
trước hết chi bộ tập trung 
cho công tác quán triệt, 
tuyên truyền nâng cao nhận 

thức để mỗi đảng viên nắm chắc 6 tiêu 
chí và những chỉ tiêu cụ thể của từng nội 
dung của tiêu chí. Với cách làm bài bản, 
tập trung từng tiêu chí rõ ràng nên mô 
hình đã nhận được sự đồng tình, ủng 
hộ tích cực của đảng viên và đã mang lại 
những kết quả khả quan ban đầu sau gần 
1 năm thực hiện. 

Chi bộ triển khai kịp thời 100% các 
văn bản của cấp trên cho cán bộ, đảng 
viên và nhân dân; 95% đảng viên tham 
gia đầy đủ các hội nghị quán triệt, triển 
khai học tập các văn kiện, nghị quyết, chỉ 
thị quy định, thông tin thời sự...; 100% 
đảng viên đăng ký cam kết thực hiện tốt 
Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, duy 
trì hiệu quả mô hình “Báo cáo trước chân 
dung Bác” hàng tháng; thực hiện mô 
hình “Heo đất tiết kiệm” với kết quả đạt 
7,5 triệu đồng hỗ trợ cho đảng viên, nhân 
dân ốm đau, khó khăn đặc biệt trong 
cuộc sống; 

Trong công tác tổ chức, đảng viên, 
Chi ủy chi bộ xây dựng quy chế làm việc 
và phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp 
ủy viên. Hiện nay 60% trưởng các tổ 
chức ở thôn là đảng viên (trưởng thôn, 
thôn đội trưởng, chi hội trưởng nông 
dân, bí thư chi đoàn, chi hội phó CCB) 
tăng 20% so với năm 2021; quan tâm 
công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, 

trong năm Chi bộ  đã phát triển được 1 
đảng viên mới, giới thiệu 1 quần chúng 
ưu tú đi học cảm tình Đảng, quản lý 
chặt chẽ chi bộ và đảng viên cư trú đã 
tổ chức sinh hoạt đảng viên cư trú đúng 
theo Quy định 213-QĐ/TW. 

Công tác tổ chức sinh hoạt chi bộ 
được thực hiện thường kỳ đúng theo 
quy định và sinh hoạt chuyên đề mỗi 
quý một lần, trên 95% đảng viên tham 
gia sinh hoạt đầy đủ (trừ đảng viên miễn 
sinh hoạt đảng), đóng đảng phí đúng quy 
định, 100%  sử dụng sổ tay đảng viên để 
ghi chép đầy đủ nội dung sinh hoạt; trong 
sinh hoạt có nhiều đảng viên tham gia 
phát biểu thảo luận. 

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Chi 
ủy chi bộ xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, 
giám sát hằng năm và thực hiện đạt kế 
hoạch đề ra, đến nay 38/38 đảng viên (trừ 
đảng viên miễn sinh hoạt) đã xây dựng 
kế hoạch tự sửa chữa, khắc phục hạn chế 
qua kiểm tra, giám sát, qua đợt sinh hoạt 
chính trị “tự soi, tự sửa”.

Công tác cải cách hành chính có 
bước đổi mới, chi bộ có tạo nhóm Zalo 
để thông tin kịp thời các nội dung của 
cấp trên đến đảng viên chi bộ biết và thực 
hiện. Hồ sơ lưu trữ của chi bộ được ghi 
chép đầy đủ, lưu trữ đảm bảo các văn 
bản, công văn đến.

Công tác lãnh đạo chính quyền và 
các đoàn thể được chú trọng, phong 
trào thi đua thôn nhiều năm liền luôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thôn 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát 
triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 

Mô hình  
“Chi bộ kiểu mẫu” 

tại Bồ Bản
 � CHI BỘ THÔN BỒ BẢN, ĐẢNG BỘ XÃ HÒA PHONG

Từ khi Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang phát động mô hình thí điểm xây dựng “Chi bộ 
kiểu mẫu”, Chi bộ thôn Bồ Bản đã đăng ký xây dựng thí điểm mô hình này với 6 tiêu 
chí, 31 nội dung quan trọng.

Đại hội chi bộ thôn Bồ Bản lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2022-2025
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Thôn Bồ Bản ra mắt tổ tự quản cộng đồng vì an ninh trật tự

Mừng Đảng - mừng xuân
 � THỤY DU(*)

Đàn chim én từ phương xa trở lại
Ríu rít, hoan ca trên mảnh đất quê mình
Nụ mai vàng sau còn xanh mãi
Nắng rất hiền và nắng sẽ lung linh..
Việt Nam mình giờ đã hết chiến chinh
Hồn sông nước vẫn uy nghi, hùng tráng
Độc lập, tự do, bình yên dân và Đảng
Sử sách anh hùng, sử sách vẫn hiên ngang..
Mùa xuân ơi, xuân đã đến xóm làng
Trên đồi cao chồi non xanh biêng biếc
Dưới biển khơi sóng hoan ca trùng điệp
Xuân rạng ngời và xuân đẹp thiết tha.
Dân tộc anh hùng, dân tộc của chúng ta
Qua đau thương mới thấy người oanh liệt
Qua bão giông vẫn ngoan cường bất khuất
Qua đông buồn ta sẽ đón mừng xuân.

(*) Trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn

ninh (100% các chỉ tiêu đều đạt và vượt 
nghị quyết hằng năm; thực hiện tốt 
chính sách giảm nghèo và chính sách 
người có công). Năm 2022 chính quyền, 
các đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ và hoàn hành tốt nhiệm vụ, thực 
hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã 
hội góp phần xây dựng Đảng xây dựng 
chính quyền, 100% gia đình đảng viên 
đạt gia đình văn hóa; thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở cơ sở, Chi bộ thực hiện 
đúng quy tắc phê bình và tự phê trong 
Đảng, nội bộ đoàn kết thống nhất, nhân 
dân đồng thuận.

Trong những ngày cuối năm mặc dù 
công việc bận rộn nhưng Cấp ủy Chi bộ 
đã xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực 
hiện từng tiêu chí; họp lấy ý kiến của Ban 

nhân dân thôn, các đoàn thể chính trị xã 
hội thôn. Trên cơ sở đó báo cáo ra chi bộ 
thảo luận cho ý kiến và trình Đảng ủy xã 
xem xét. Nếu đảm bảo đủ điều kiện Đảng 
ủy xã sẽ lập hồ sơ trình Ban Thường vụ 
Huyện ủy thẩm định và công nhận Chi 
bộ kiểu mẫu.

Có thể nói rằng, qua một năm thực 
hiện mô hình “Chi bộ kiểu mẫu” tại Chi 
bộ thôn Bồ Bản đã tạo được sự nhận 
thức cao trong thực hiện, công tác lãnh 
đạo toàn diện của chi bộ được nâng lên 
về chất; phát huy những kết quả đạt được. 
Trong thời gian đến chi bộ tiếp tục tập 
trung lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành các 
tiêu chí, nội dung của “Chi bộ kiểu mẫu” 
góp phần xây dựng thôn Bồ Bản ngày 
càng giàu đẹp, văn minh. ■
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Năm tháng đi qua, chiến thắng 
Gò Hà mãi mãi là niềm tự 
hào của Đảng bộ và nhân 
dân xã Hòa Khương nói 

riêng, huyện Hòa Vang nói chung. Đây là 
“nhân chứng sống” có giá trị lưu giữ giai 
đoạn lịch sử hào hùng của quân và dân, là 
địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách 
mạng cho thế hệ mai sau.

Dấu ấn lịch sử và giá trị văn hóa
Địa điểm chiến thắng Gò Hà được 

xếp hạng di tích cấp thành phố đã chứng 
minh được tầm quan trọng và là bước 
ngoặt lớn, một mốc son chói lọi trong lịch 
sử kháng chiến chống Mỹ giải phóng dân 
tộc của vùng đất Quảng Đà, đánh dấu 
những bước tiến quan trọng của quân và 
dân ta. Trận tiến công cứ điểm Gò Hà là 
trận đánh xuất sắc, đánh dấu sự trưởng 
thành của Tiểu đoàn Bộ binh 1 “R20”. 
Chiến thắng đó có ý nghĩa chính trị to 
lớn, hỗ trợ cho phong trào du kích chiến 
tranh ở “Vành đai diệt Mỹ Hoà Vang” 
được giữ vững và phát triển. Lần đầu tiên 
trên chiến trường Quảng Đà, cũng như 
Khu 5, lực lượng vũ trang địa phương 
tiêu diệt 1 đại đội lính thủy đánh bộ Mỹ 
trong công sự tương đối vững chắc, có 
trang bị vũ khí hiện đại.

Vinh dự là nơi ghi lại những dấu ấn 
lịch sử, mốc đánh dấu khả năng tiêu diệt 
lớn quân Mỹ trong công sự kiên cố của 
quân và dân tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, 
ngày 30-10-2022, được sự thống nhất của 
Thường trực Huyện ủy Hòa Vang, Đảng 

ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ 
Việt Nam xã Hòa Khương phối hợp với 
Ban liên lạc truyền thống Tiểu đoàn 1 
“R20” Mặt trận 44 Quảng Đà tổ chức Lễ 
tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 
57 năm Ngày Chiến thắng cứ điểm Gò 
Hà (30/10/1965 – 30/10/2022), công bố 
Quyết định và đón nhận Bằng công nhận 
di tích cấp thành phố đối với Địa điểm 
chiến thắng Gò Hà. 

Hơn 70 cựu chiến binh tiểu đoàn, 
các nhân chứng lịch sử đã tham gia trận 
đánh cứ điểm Gò Hà và thân nhân các 
anh hùng liệt sĩ đã hội tụ về đây để gặp 
mặt với niềm vui khó tả xen lẫn xúc động 
dâng trào. 

Đại tá Nguyễn Xuân Khoa, 97 tuổi, 
nguyên Chính ủy Trường quân sự Mặt 
trận 44 Quảng Đà, nguyên Chính trị viên 
Tiểu đoàn 1 “R20” khi trực tiếp chỉ huy 
trận đánh gần 60 năm trước. Mặc dù tuổi 
cao, sức khỏe và thân thể không còn lành 
lặn, nhưng khi nghe tin được về gặp mặt 
cùng đồng đội, ông đã không kìm nén 
được cảm xúc: “Vui mừng quá các cháu 
ơi! Dù có ngàn vàng cũng không bằng 
một buổi gặp mặt hôm nay. Được gặp 
mặt các đồng chí, đồng đội sau 57 năm, 
bác về nhắm mắt cũng yên lòng!”. Rồi ký 
ức như ùa về, ông lại kể về diễn biến trận 
đánh mà ông cùng đồng đội đã tham gia 
với ý chí kiên cường nhất và giành được 
thắng lợi vẻ vang. Giọng nói yếu ớt, đôi 
tay run run của ông như có một sức mạnh 
vô hình, truyền cho chúng tôi thêm ý chí, 
nghị lực và tinh thần trách nhiệm phấn 

Công viên văn hóa  
ở khu chiến tích 

 � ĐẢNG ỦY XÃ HÒA KHƯƠNG

Địa điểm chiến thắng Gò Hà thuộc thôn Gò Hà, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành 
phố Đà Nẵng, được đầu tư xây dựng thành Công viên văn hóa Khu chiến tích Gò Hà với 
quy mô khang trang trên diện tích 12.000m2. Đây là một trong những công trình văn 
hóa - lịch sử, biểu tượng của truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân 
và dân Hòa Vang anh hùng.

Hội ngộ ngày 30 tháng 10 năm 2022
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đấu hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.

Giáo dục truyền thống anh hùng 
cách mạng
Trong năm 2022, Ban Thường vụ 

Huyện ủy đã cho chủ trương biên soạn 
chuyên đề lịch sử về Địa điểm chiến 
thắng Gò Hà nhằm phát huy có hiệu quả 
di tích lịch sử trên địa bàn. Đây là cơ sở, 
nền tảng cho các thế hệ chưa từng đi qua 
chiến tranh – nhất là thế hệ trẻ – cảm 
nhận, thấu hiểu được giá trị lịch sử quan 
trọng này để có sự giác ngộ về mục tiêu, 
lý tưởng cách mạng, thi đua yêu nước 
trong thời kỳ đổi mới, tạo nên bản lĩnh 
sẵn sàng vượt qua những khó khăn, thử 

thách phấn đấu đạt được những thành 
quả cao nhất đóng góp vào công cuộc xây 
dựng quê hương, đất nước. 

Từ khi công trình được khánh thành 
đến nay, địa phương đã đón nhiều đoàn 
đến tổ chức các hoạt động hành quân về 
nguồn và mời nhân chứng lịch sử đang 
sinh sống trên địa bàn xã để ôn lại truyền 
thống lịch sử vẻ vang của chiến thắng Gò 
Hà. Các hội đoàn thể từ xã đến thôn, lực 
lượng vũ trang xã... thường xuyên ra quân 
dọn vệ sinh môi trường, dâng hương, tổ 
chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ 
niệm các ngày lễ lớn, ngày truyền thống...  
nhằm tìm hiểu, học tập và nâng cao nhận 
thức về khí phách anh hùng, lòng dũng 
cảm, gan dạ, mưu trí, sáng tạo của ông 

cha ta cho các thế hệ góp phần làm rạng 
danh lịch sử truyền thống cách mạng của 
quê hương anh hùng. Đồng thời, đây là 
một trong những địa điểm thu hút các 
cháu thiếu niên thường hay tụ tập về đây 
vào các buổi xế chiều để cùng vui chơi 
sau một ngày học tập mệt nhọc. 

Để ghi nhớ, tri ân và ôn lại truyền 
thống hào hùng; xây dựng, bảo tồn và 
phát huy giá trị văn hóa lịch sử xứng đáng 
là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống 
cách mạng của địa phương, Đảng bộ xã 
Hòa Khương xác định đây vừa là vinh 
dự vừa là trách nhiệm của mình. Hòa 
Khương sẽ tiếp tục phối hợp với Ban liên 
lạc truyền thống Tiểu đoàn 1 “R20” Mặt 
trận 44 Quảng Đà và Tiểu đoàn bộ binh 
1 “R20” thuộc Trung đoàn bộ binh 971 

– Bộ chỉ huy quân sự thành phố thường 
niên tổ chức Lễ tri ân các anh hùng liệt 
sĩ đã chiến đấu, hi sinh tại cứ điểm Gò 
Hà đồng thời tổ chức dâng hương, ôn lại 
truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ 
lớn trong năm và Tết Nguyên đán hằng 
năm. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các 
ban, ngành, đoàn thể xã, hệ thống chính 
trị thôn Gò Hà nói riêng và các thôn trên 
địa bàn xã, các đơn vị trường học tổ chức 
tuyên truyền giá trị văn hóa, lịch sử và 
truyền thống cách mạng bằng nhiều hình 
thức phong phú, phù hợp, có hiệu quả 
nhằm thể hiện lòng thành kính, tri ân 
tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến 
sĩ Tiểu đoàn 1 “R20”, góp phần làm rạng 
danh lịch sử truyền thống cách mạng của 
quê hương Hòa Vang anh hùng.   ■

Công trình Công viên văn hóa Khu chiến 
tích Gò Hà được xây dựng khang trang, là 
tâm nguyện và lòng thành kính tri ân của 
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố 
Đà Nẵng nói chung, huyện Hòa Vang nói 
riêng và những chiến sĩ còn sống trở về từ 
chiến trường năm xưa. Năm 2022, huyện 
Hòa Vang đã tổ chức khánh thành công 
trình nhân ngày giải phóng huyện Hòa Vang 
tiến tới giải phóng thành phố Đà Nẵng. Cũng 
tại đây, huyện tổ chức hoạt động trồng cây 
xanh nhân kỷ niệm ngày giải phóng hoàn 
toàn miền Nam thống nhất đất nước; đặc 
biệt, tổ chức đêm văn nghệ “Những năm 
tháng không quên” nhân kỷ niệm 75 năm 
ngày Thương binh Liệt sĩ đã làm rung động 
trái tim đồng cảm bao người.

Hội Cựu chiến binh và Ban chỉ huy quân sự xã Hòa Khương hành quân tìm về địa chỉ đỏ.

Đại diện lãnh đạo huyện Hòa Vang và xã Hòa Khương 
đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp thành phố đối 
với Địa điểm chiến thắng Gò Hà.
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Nếu hỏi về một mối quan hệ 
khiến người ta phải khắc 
cốt ghi tâm, thì tôi sẽ trả lời 
rằng đó là sự gắn kết không 

thể tách rời giữa hạt gạo và con người 
Việt Nam. Mỗi đứa trẻ Việt Nam khi lớn 
lên, ngoài được dạy dỗ về đạo đức, cách 
ứng xử, cách làm người thì đã được học 
về cách quý trọng hạt gạo từ lúc còn rất 
bé. Điều đó thể hiện qua cái cách mà ông 
bà, cha mẹ ta bắt ta vét đến từng hạt cơm 
cuối cùng trong bát. Mặt khác, hẳn không 
ít người trong chúng ta quen thuộc với 
câu nói “để thừa cơm là mang tội” mà sau 
này khi lớn lên ta mới hiểu được ý nghĩa 
sâu xa của câu nói đó.

Hơn cả một loại thực phẩm, hạt gạo 
quý vì nó tốn bao mồ hôi công sức của 
người nông dân vất vả quanh năm, như 
câu ca dao:

Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn 

phần
Người nông dân đã dành nhiều thời 

gian “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. 
Ban ngày cày cấy, ban đêm có khi giăng 
mùng ngủ ngoài ruộng dõi theo từng 
ngày cho đến khi những cây lúa bắt đầu 
trổ bông và đau xót mỗi khi chúng bị côn 
trùng, thời tiết làm tổn hại.

Hòa Tiến quê tôi, mảnh đất trù phú 
nằm ở hạ lưu sông Yên, được thiên nhiên 
ưu ái, hằng năm được bồi đắp bởi lượng 
phù sa màu mỡ, rất phù hợp để phát triển 
nền nông nghiệp lúa nước. 

Nếu những năm đầu sau ngày thống 
nhất đất nước, năng suất lúa bình quân 
của xã Hòa Tiến chỉ đạt 5,7 tấn/ha/năm 
thì hiện nay đã đạt bình quân 14 tấn/
ha/năm, đó là một điều rất đáng tự hào 
trong quá trình phát triển nền nông 

nghiệp lúa nước của xã nhà. Để đạt được 
thành công nói trên, nông dân Hòa Tiến 
đã không ngừng học hỏi, lao động cần cù, 
áp dụng triệt để các công nghệ, khoa học 
kỹ thuật trong quá trình canh tác.

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu 
đáng kể trong việc nâng cao năng suất 
cây lúa và giá trị hạt gạo, nhưng nông dân 
Hòa Tiến vẫn chưa hài lòng, thỏa mãn 
với điều đó mà vẫn tiếp tục tìm tòi, học 
hỏi, tìm cách nâng cao giá trị hạt gạo của 
địa phương. Minh chứng rõ nét cho điều 
đó là việc các hợp tác xã trên địa bàn đã 
xây dựng thành công mô hình sản xuất 
lúa hữu cơ sau thời gian dài chuẩn bị, 
thử nghiệm. Ngày 29-6-2022, Hợp tác xã 
Dịch vụ và Sản xuất kinh doanh tổng hợp 
Hòa Tiến 1 đã cho ra mắt dòng sản phẩm 
gạo hữu cơ Hòa Tiến, được trồng theo 
phương pháp tự nhiên, sử dụng phân 
bón hữu cơ, vi sinh; không sử dụng thuốc 
trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Việc cho 

ra mắt dòng sản phẩm gạo hữu cơ Hòa 
Tiến là bước đi phù hợp trong giai đoạn 

hiện nay khi mà đời sống của người dân 
được nâng lên, họ rất quan tâm đến 

những sản phẩm chất lượng, an 
toàn, có lợi cho sức khỏe.  

Tại Hội chợ Nông nghiệp Hòa 
Vang năm 2022, sản phẩm gạo hữu 

cơ Hòa Tiến được đưa ra trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm và được khách 

hàng quan tâm, phản hồi tích cực; là một 
trong những sản phẩm bán chạy nhất 
trong những sản phẩm nông nghiệp 
được trưng bày tại hội chợ. Điều đó thể 
hiện hướng đi đúng trong quá trình phát 
triển nền nông nghiệp lúa hữu cơ của xã 
nhà, giúp nâng cao giá trị hạt gạo, nâng 
cao đời sống của người nông dân.

Từ những thành công nói trên, việc 
mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ, 
gạo hữu cơ trong vụ Đông – Xuân sắp 
đến là một điều tất yếu. Hứa hẹn sẽ mang 
lại nhiều kết quả tích cực hơn nữa, tạo 
không khí vui tươi, phấn khởi cho người 
nông dân đón Tết, vui xuân. Đón Tết cổ 
truyền cũng là lúc sản phẩm gạo hữu 
cơ Hòa Tiến hy vọng sẽ được xuất hiện 
nhiều hơn trên các bữa cơm gia đình, là 
nguyên liệu làm các món ăn truyền thống 
của dân tộc như phở, bún, xôi, bánh đúc, 
bánh bèo…

Chúng ta, những người vẫn ngày 
ngày thưởng thức các món ăn từ hạt gạo 
mềm thơm, cảm thấy may mắn và tự hào 
khi hạt gạo nay đã được nâng tầm giá trị, 
đồng hành cùng món ăn có lịch sử lâu dài 
như sự tồn tại của cả dân tộc. ■

Nâng cao giá trị  
hạt gạo

Mặc dù đạt được nhiều thành tựu đáng kể 
trong việc nâng cao năng suất cây lúa và 
giá trị hạt gạo, nhưng nông dân Hòa Tiến vẫn 
chưa hài lòng, thỏa mãn với điều đó mà vẫn 
tiếp tục tìm tòi, học hỏi, tìm cách nâng cao 
giá trị hạt gạo của địa phương. 

Sản phẩm gạo hữu cơ Hòa Tiến được trưng bày, giới 
thiệu tại Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang năm 2022.

* Chuyên trách Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy xã Hòa Tiến

 � ĐẶNG PHƯƠNG TÙNG(*)
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“Chấm son trên bản đồ Tổ quốc”
Nằm trên độ cao hơn 300m so với 

mặt nước biển, “Hòn đá Ðà Nẵng” có thể 
coi là biểu tượng của truyền thống yêu 
quê hương, đất nước và tinh thần chịu 
đựng hy sinh một lòng một dạ kiên trung 
với Ðảng và Bác Hồ của nhân dân Hòa 
Vang. Ðây từng là nơi làm việc, sinh hoạt 
của Huyện ủy Hòa Vang, nơi diễn ra các 

đợt huấn luyện, tập huấn cho cán bộ lãnh 
đạo phong trào cách mạng địa phương. Ở 
vị trí này, có thể nhìn được một cách tổng 
thể về vùng quê cách mạng Hòa Vang 
hôm nay, với những cánh đồng lúa mướt 
xanh, nhiều ngôi nhà mới khang trang, 
hàng loạt công trình đang được xây dựng. 

Tôi cảm nhận được hơi thở cuộc sống 
đang dâng tràn ở nơi này. Nhưng để có 
được cuộc sống thanh bình hôm nay, trên 
khu căn cứ cách mạng này đã có không 
biết bao máu xương của cha ông thấm đỏ. 

Hình ảnh những mẹ già, những em 
thơ một lòng son sắt với cách mạng, sẵn 
sàng đối diện với kẻ thù đã được lịch sử 
ghi lại như những minh chứng về phẩm 
chất của con người đất Quảng. Trong ký 
ức của người dân Hòa Vang nói riêng, 
người dân Ðà Nẵng nói chung, không 

bao giờ quên ơn những người mẹ, người 
vợ vừa tăng gia sản xuất vừa làm căn cứ 
cho cách mạng, một lòng một dạ theo 
cách mạng, không sợ đầu rơi, máu chảy, 
tù đày tra tấn. Họ dũng cảm cất giấu vũ 
khí, chở che, nuôi nấng các đồng chí lãnh 
đạo và lực lượng cách mạng hoạt động 
ngày đêm trong lòng địch. 

Vững tin vào Ðảng, điều tâm huyết 
ấy đã nằm trong máu thịt của người dân 
Hòa Vang. Thế hệ tiếp thế hệ, đoàn kết 
một lòng xây dựng điểm tựa cho phong 
trào cách mạng ở Ðà Nẵng, góp phần 
không nhỏ vào chiến thắng vẻ vang của 
dân tộc. Trong những năm kháng chiến 
đầy gian khổ đó, hàng nghìn người dân 
vô tội bị giết hại, hàng nghìn ngôi nhà bị 
đốt cháy, hàng nghìn người bị giam cầm, 
tù đày, hàng vạn người phải sống trong * Trường Mầm non Hòa Khương

Tôi yêu Hòa Vang
 � CÁT TIÊN(*)

Hòa Vang là huyện ngoại thành duy nhất 
của thành phố Đà Nẵng, là nơi còn giữ 
được những mộc mạc của làng quê và sự 
bình yên của đất trời. Tôi yêu Hòa Vang 
như yêu một người tình tri kỷ, yêu cái tốt 
và cả những điều còn thiếu sót, luôn cố 
gắng để người tình ấy trở nên xinh đẹp, 
hấp dẫn và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Khánh thành các hạng mục Khu căn cứ cách mạng Huyện ủy Hòa Vang tại thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện  

Hòa Vang.

Cổng chào Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.
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cảnh không nhà cửa với mảnh đất trơ trọi 
đã bạc màu vì bom đạn,... nhưng nhân 
dân Hòa Vang vẫn kiên định, và bền bỉ 
tinh thần đấu tranh, chịu đựng gian khổ, 
dũng cảm hy sinh. Trên đất Hòa Vang - 
Ðà Nẵng, hôm nay, dường như mỗi con 
đường, mỗi ngõ phố, mỗi cánh đồng, 
dòng sông đều thấm đẫm máu đào của 
bao anh hùng liệt sĩ. 

Cho đến hôm nay, người dân Hòa 
Vang vẫn kể cho nhau về lời dạy của Bác 
Hồ năm 1965, khi đồng chí Mai Ngọc 
Châu, Chính trị viên Huyện đội Hòa 
Vang được cử ra Hà Nội báo cáo điển 
hình về thành tích chiến đấu của quân 
và dân huyện Hòa Vang với Trung ương 
Ðảng. Sau khi nghe đồng chí Châu báo 
cáo, Bác Hồ đã gửi lời khen ngợi thành 
tích của Ðảng bộ và nhân dân Hòa Vang. 
Người căn dặn: “Hãy cố gắng làm cho 
Hòa Vang trở thành một chấm son trên 
bản đồ Tổ quốc”.

Tha thiết với Hòa Vang
Tôi tự hào khi được sinh ra và lớn lên 

trên mảnh đất Hòa Vang anh hùng còn 
nhiều khó khăn và thiếu thốn. Tốt nghiệp 
Trường đại học Sư phạm – Đại học Đà 
Nẵng, tôi trở về quê hương, công tác tại 
Trường Mầm non Hòa Khương. 30 tuổi, 
chứng kiến bao điều đổi thay diệu kỳ trên 
vùng đất quê nhà. Hòa Vang thật sự đang 
chuyển mình mạnh mẽ, bắt kịp với sự phát 
triển chung của thành phố. Sắc diện Hòa 
Vang ngày càng được nâng lên tầm cao 
mới, nhiều công trình hiện tại, trung tâm 
hành chính, các công ty, xí nghiệp, trường 

học, bệnh viện, các khu du lịch không 
ngừng mọc lên; những tuyến đường cao 
tốc, những con đường liên thôn, liên xã 
được đầu tư, xây dựng, đèn điện khang 
trang sáng tỏ từng đường làng, ngõ xóm,... 

Với những cách làm cụ thể, thiết thực 
của các chương trình mục tiêu quốc gia 
về nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, 
kế hoạch hóa gia đình, đời sống nhân 
dân dần được cải thiện, chiếc áo bây giờ 
đã ấm, chén cơm đã thêm đủ đầy. Thành 
quả của ngày hôm nay có được là sự hy 
sinh của lớp lớp cha ông đi trước, là bao 
giọt mồ hôi, công sức của cả hệ thống 
chính quyền, toàn thể người dân Hòa 
Vang đã chung sức, đồng lòng xây dựng 
nên một thành phố phát triển, hiện đại, 
văn minh như ngày nay.

Trên chặng đường hình thành và phát 
triển ấy, Hòa Vang không ít lần đối mặt 
với những đợt thiên tai tàn khốc như trận 
lũ lịch sử năm 1999, cơn bão Xangsane 
năm 2006 hay gần đây nhất là làn sóng 
dịch bệnh Covid-19, gây thiệt hại nặng nề 
về người và của, ảnh hưởng đến sự phát 
triển chung của huyện nhà. Nhưng trong 
khó khăn ấy, người ta lại thấy một Hòa 
Vang thương dân và vì dân, sẵn sàng cung 
cấp lương thực, thực phẩm, kinh phí sửa 
sang nhà cửa, không để dân đói, dân khát 
trong mùa mưa bão. 

Một Hòa Vang kiên cường, quyết tâm 
nhưng đầy tính nhân văn trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong 
những ngày giãn cách, ai ở đâu ở yên đó, 
chính quyền trao tận tay người dân từng 
trái bầu, trái bí, từng hạt gạo, bó rau để 

không ai bị bỏ lại phía sau. Bên cạnh đó, 
Hòa Vang còn cử nhiều đoàn y, bác sĩ ra 
các tỉnh thành hỗ trợ chống dịch. Tinh 
thần đoàn kết của toàn dân tộc, sự chung 
sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, 
từ các lực lượng chức năng, thanh niên 
tình nguyện, đến các cựu chiến binh, chi 
hội phụ nữ ở các chốt kiểm dịch, các bác 
tổ trưởng,... tất cả đã không quản ngày 
nắng, đêm mưa đi chợ giúp dân. Tinh 
thần tương thân tương ái giúp đỡ từng 
đoàn người trên những chuyến xe hồi 
hương, từng hộp cơm, chai nước, hộp 
sữa, tất cả vì hai tiếng đồng bào thiêng 
liêng trong lòng mỗi người con đất Việt. 
Hòa Vang vì thế đẹp hơn trong cái tình 
người sâu nặng.

Trong hành trình phát triển ấy có 

hình ảnh của bác nông dân một đời lam 
lũ, của cô công nhân cần cù, siêng năng, 
chú kỹ sư hăng say làm việc, những 
chiến sĩ công an ngày đêm giữ gìn an 
ninh trật tự hay người thầy giáo tận tuỵ 
gieo bao vần chữ… và trong đó, không 
thể thiếu bóng dáng thầm lặng của đội 
ngũ nhân viên y tế hết lòng vì sức khỏe 
nhân dân.

Dẫu qua bao thăng trầm, biến động, 
nhiều khó khăn và thách thức, dòng sông 
Yên có lúc đục, lúc trong, nhưng lòng 
người dân vẫn một lòng thiết tha với Hòa 
Vang. Tôi yêu Hòa Vang như yêu một 
người tình tri kỷ, yêu cái tốt và cả những 
điều còn thiếu sót, luôn cố gắng để người 
tình ấy trở nên xinh đẹp, hấp dẫn và hoàn 
thiện hơn mỗi ngày…■

Làm cô nuôi dạy trẻ ở Trường Mầm non Hòa Khương, tác giả (ngoài cùng bên phải) đang ấp ủ giấc mơ góp phần 
xây dựng một Hòa Vang đẹp hơn trong cái tình người sâu nặng.
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                                                                                                                                                                            “Chuối chần” làm bằng chuối chát nhưng ăn không thấy chát.   

Có thể tên gọi “chuối chần” cho 
loại dưa chuối này bắt nguồn 
từ hai cái “chần” trong công 
đoạn chế biến. Một là chần 

(trụng) nước sôi cho chuối héo, có độ 
giòn; hai là chần (đè) lên trên các quả 
chuối cho chuối ra bớt nước chát để dưa 
chuối trở nên ngon hơn. Nguyên liệu 
cho món dưa này là loại chuối chát có 
rất nhiều hột, dùng những trái còn non, 
thường ngày chuối chát được xắt mỏng 

trộn với khế (cũng xắt mỏng) trong món 
rau sống ăn kèm với thịt vịt luộc.

Hằng năm, cứ đến ngày 27 tháng 
Chạp, lúc sinh thời, mẹ tôi lấy con dao lở 
cột vào ngọn cây sào mang ra bụi chuối 
chát sau hè để cắt lá gói bánh tét. Tiện 
tay, bà chặt luôn buồng chuối chát để làm 
dưa. Trong lúc chị tôi mang lá chuối hong 
dưới nắng xuân cho bớt độ giòn nhằm 
gói bánh cho đẹp, mẹ tranh thủ mang 
buồng chuối ra giếng để làm món dưa 
chuối chát. 

Muốn làm món này, trước tiên, mẹ 
chuẩn bị thau nước sạch vắt vào ít chanh 
và tí muối. Tiếp đến, cắt bỏ đầu ngọn 
từng trái chuối xanh. Để lại phần cuống 
chuối làm cái “đuôi cá” cho đẹp, mẹ dùng 
dao bào gọt sạch vỏ ngoài, rửa qua cho 
bớt mủ. 

Sau đó, mẹ đặt trái chuối lên mặt thớt, 
sát bên cạnh để một cây đũa, một tay giữ 
cả trái chuối lẫn cây đũa, tay kia dùng 
dao mỏng cắt ngang thân chuối thật đều 
thành những lát rộng chừng 3 – 5 mm. 
Lưỡi dao ấn xuống sẽ bị giữ lại bởi cây 
đũa nên các nhát cắt không làm đứt lìa 
thân trái chuối; cắt xong, những lát chuối 
vẫn còn dính lại với nhau. 

Mẹ cho hay, bí quyết để món dưa 
chuối có màu trắng là cắt xong trái nào 
thì ngâm ngay vào trong thau nước 
chanh hoặc giấm. Xong, vớt chuối ra để 
ráo bớt nước rồi đặt lên mặt thớt kê hơi 

nghiêng, dùng một mặt thớt mỏng khác 
hay cái dĩa sứ dày đè lên trái chuối, ép nhẹ 
tay cho chuối hơi dẹp ra, chảy hết nước 
bên trong cho trái chuối ráo hoàn toàn. 
Xong đâu đấy, mẹ sắp chuối cho đều vào 
trong hũ (thẩu) thủy tinh, cho vào đó 

giấm, đường, gừng, tỏi và một ít muối. 
Mẹ dùng muỗng ép chặt trái chuối xuống 
và đậy nắp lại, khoảng vài ba ngày sau là 
thưởng thức được. 

Tuy là dưa chuối chát nhưng món nầy 
làm xong ăn không hề chát. Thực đơn 
vào ngày Tết thường có các món ăn nhiều 
thịt cá và các loại bia rượu (dân gian nói: 
Đói cũng ngày Tết, hết cũng ngày mùa). 
Do đó, nếu có thêm món “chuối chần” 
tuy dân dã nhưng sẽ giúp xua đi cảm giác 
ngán ngấy, có tác dụng giải bia rượu, kích 
thích vị giác và mang lại sự ngon miệng 
cho những bữa ăn sum họp gia đình.

Lúc sinh thời, cha 
tôi cùng các bạn rất 
thích nhấm rượu với 
“chuối chần” bởi món 
này có vị chua, ngọt. Mẹ 
tôi thường làm món này 
để các ông có thứ nhậu 
kèm với món thịt heo 
ba chỉ hoặc thịt mông 
luộc cho đỡ ngán. 

Ngày nay, mái tóc 
tôi đã lên màu sương 
khói, mỗi khi ngang qua 
vườn nhà ai nhìn hoa 

chuối nở màu hồng tươi bên những nải 
chuối chát xanh non, lòng lại bỗng rộn 
lên nỗi nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ hương vị 
những đĩa dưa chuối đậm đà do chính mẹ 
tôi làm mà tôi đã được ăn trong những 
ngày thơ ấu.   ■
                                                                                                    

Ngày xuân  
nhớ món

 � TIÊN SA

Món ăn nổi tiếng ngày Tết của người Hòa 
Vang có đến gần chục loại dưa như: Dưa cải, 
dưa hành, dưa kiệu, dưa món, dưa củ cải,… 
Trong đó, món dưa chuối, còn gọi là “chuối 
chần” hay dưa chuối chát, dưa chuối hột, với 
hương vị rất đậm đà, dân dã, thơm ngon. 

“chuối chần”

Nguyên liệu để làm món “chuối chần”.
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Cách đây hơn 20 năm, Hòa 
Châu là một xã với thu nhập 
chính của người dân là sản 
xuất nông nghiệp. Hệ thống 

mương tưới tiêu trên các cánh đồng 
còn hạn chế. Đường sá chưa được thảm 
nhựa, bê-tông hóa, vẫn còn đường đất 
lầy lội mỗi khi vào mùa mưa. Điện chiếu 
sáng khắp các nẻo đường, kiệt hẻm chưa 
có. Cơ sở vật chất của trường học, trạm y 
tế xã còn nhiều hạn chế nhất định. Số hộ 
nghèo toàn xã vẫn ở mức cao. Đời sống 
người dân trên địa bàn xã gặp nhiều khó 
khăn, lao động bị thất nghiệp nhiều,... 
Nhưng từ khi thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia về nông thôn mới thì 
diện mạo xã Hòa Châu đã thay đổi, vươn 
mình phát triển theo thời gian và đang 
khoác lên mình tấm áo mới. 

Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Châu lần 
thứ XII đề ra: “Tập trung đẩy mạnh phát 
triển kinh tế theo hướng đô thị, tăng giá 
trị thương mại, dịch vụ, khuyến khích 
đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp 
nhằm giải quyết việc làm cho lao động; 
xây dựng tiêu chí Quốc gia về xây dựng 
Nông thôn mới…” Trên cơ sở Nghị quyết 
Đại hội, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn 
mới xã đã xây dựng đề án, giải pháp cụ 
thể để thực hiện chương trình xây dựng 
Nông thôn mới trên địa bàn xã.  

Năm 2011, Hòa Châu bắt đầu thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
về xây dựng Nông thôn mới. Sau 10 
năm thực hiện, diện mạo của Hòa Châu 
thay đổi theo năm tháng, hệ thống cơ sở 
hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Hòa 
Châu được đầu tư hoàn thiện. Đường 
giao thông nông thôn trên địa bàn xã đã 
được bê-tông hóa, nhựa hóa, thuận tiện 
cho việc giao thông. Từ năm 2014 đến Hòa Châu

 � NGUYỄN BÌNH(*)

“Anh sẽ đưa em về Hòa Vang thăm Hòa Châu ruộng lúa chín vàng...”. Thoạt nghe 
qua ca từ bài hát “Hòa Vang một chấm son” của nhạc sĩ Trần Ái Nghĩa, ta có thể 
liên tưởng đến những cánh đồng lúa vàng nên thơ của một miền đất đã đi vào lòng 
người. Là một xã đồng bằng nằm ở phía Đông Nam của huyện Hòa Vang, nhờ vị trí 
được thiên nhiên ưu đãi, Hòa Châu đã từng bước phát triển mạnh mẽ như hôm nay.   

Một trong những cổng làng lưu giữ nét xưa của xã Hòa Châu.

* Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Châu Một góc khu dân cư Nam Cầu Cẩm Lệ.

ngày mới
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nay, Hòa Châu tiếp tục đầu tư nâng cấp 
và mở rộng 21.301m đường giao thông 
ngõ, xóm. Các trường học được đầu tư 
đảm bảo đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật 
chất phục vụ dạy học như: Trường THCS 
Nguyễn Hồng Ánh, Tiểu học Lê Kim 
Lăng, Mầm non Hoa Mai, Mầm non Hòa 
Châu. Hàng loạt công trình hạ tầng, phục 
vụ dân sinh cũng được đầu tư xây dựng 
khang trang như: Trạm y tế, khu thể thao 
xã, sân vận động, nhà văn hóa, điện. Nhà 
ở của nhân dân đại đa số được xây dựng 
kiên cố, hiện đại. 

Đến năm 2020, xã Hòa Châu được 
UBND thành phố công nhận là xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là sự 
nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính 
trị từ xã đến thôn nhằm làm thay đổi toàn 
diện các mặt của đời sống xã hội. Xã Hòa 
Châu tiếp tục đầu tư nâng cấp các tiêu 
chí, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản 
xuất, nâng cao đời sống nhân dân, tập 
trung phát triển hệ thống giáo dục, y tế, 
văn hóa và bảo vệ môi trường song song 
với xây dựng hệ thống tổ chức chính trị 
xã hội vững mạnh và giữ gìn an ninh trật 
tự xã hội.

Có thể nói xã Hòa Châu trong 10 
năm qua đã không ngừng phát triển. Với 
sự hình thành khu dân cư Nam Cầu Cẩm 
Lệ, các khu thương mai, dịch vụ trên các 
tuyến đường quốc lộ 1A, Phạm Hùng, 
Nguyễn Hồng Ánh, ĐT 605,… Ngoài ra 
xã cũng đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, 

ứng dụng khoa học công nghệ nhằm 
nâng cao năng suất tại các khu sản xuất 
lúa chất lượng cao, vùng hoa Dương Sơn. 

Vì một Hòa Châu giàu đẹp, an bình, 
văn minh, hiện đại
Trong quá trình phát triển đô thị hóa, 

xã Hòa Châu vẫn giữ lại hồn của văn hóa 
làng quê, văn hóa tâm linh của người 
dân. Sự kết nối các địa điểm như: chùa 
Nam Sơn, làng cổ Phong Nam, vườn hoa 
Dương Sơn,... sẽ tạo nên điểm đến tham 
quan du lịch cho khách du lịch trong và 
ngoài nước. Tiếp tục xây dựng nâng cấp 
các di tích cấp thành phố như: Bia chiến 
tích Giáng Đông, Đình Thần Nông, Đình 
làng Phong Lệ… Những mái ngói, đình 
làng được trùng tu và giữ gìn tại các thôn. 
Ngôi nhà cổ tại thôn Phong Nam trường 
tồn qua năm tháng. Đình làng không 
chỉ là nơi thờ cúng linh thiêng của cộng 
đồng, là không gian sinh hoạt văn hóa, 
tín ngưỡng, mà còn là “chứng nhân” của 
lịch sử, cùng trải qua biết bao thăng trầm, 
biến cố của thời gian. Giữ gìn bản sắc 
riêng của Hòa Châu là mục tiêu, là điểm 
nhấn của xã nhà trong quá trình phát 
triển đô thị.

Hòa Châu đang từng bước phát triển 
theo hướng thương mại dịch vụ để hòa 
mình theo nhịp phát triển chung. Nhưng 
bên cạnh đó những nét đẹp truyền thống, 
những làng nghề vẫn luôn được gìn giữ 
và phát huy. Làng nghề bánh khô mè tại 

thôn Quang Châu, bánh ít Phong Nam, 
bánh tráng mè thôn Đông Hòa đang từng 
bước xây dựng thương hiệu riêng trên thị 
thường Việt. 

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xây 
dựng cũng có bước phát triển ổn định. 
Trên địa bàn xã Hòa Châu có trên 100 
công ty, doanh nghiêp đang hoạt động có 
hiệu quả với các ngành nghề gia công cơ 
khí, hàng may mặc, mộc dân dụng, xây 
dựng dân dụng... giải quyết hàng ngàn 
lao động tại địa phương. Thu nhập bình 
quân đầu người hằng năm tăng rõ rệt, tỷ 
lệ hộ nghèo giảm dần, giải quyết được rất 

nhiều lao động tại địa phương.
Gắn liền với công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa, Hòa Châu đang phát triển mạnh 
mẽ trên mọi lĩnh vực; tuy khoác lên mình 
tấm áo mới nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn 
hóa, các dấu ấn của lịch sử để lưu truyền 
cho con cháu sau này. Mỗi khi nghe câu 
hát “Anh sẽ đưa em về Hòa Vang thăm 
Hòa Châu ruộng lúa chín vàng...” trong ca 
khúc “Hòa Vang một chấm son” của nhạc 
sĩ Trần Ái Nghĩa, các tầng lớp nhân dân 
xã Hòa Châu lại cùng nhau đoàn kết, tiếp 
tục xây dựng xã nhà giàu đẹp, an bình, 
văn minh, hiện đại. ■

Lễ rước Mục đồng tiến vào đình Thần Nông làng Phong Lệ.  Ảnh: V.T.L
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 � LÊ VĂN THƠM (*)  

Đầu tiên tại Đà Nẵng: Sử dụng  
máy bay bón phân cho lúa
Ngày 18-7-2022, HTX Dịch vụ Kinh 

doanh Tổng hợp số 2 Hòa Tiến (gọi tắt 
HTX 2 Hòa Tiến) thí điểm sử dụng máy 
bay không người lái bón phân cho lúa 
trong vụ Hè Thu 2022 tại cánh đồng Hà 
Ra ở thôn An Trạch (xã Hòa Tiến). Đây 
là sự kiện diễn ra lần đầu tiên trên địa bàn 
Đà Nẵng. 

Hôm ấy, người dân đến xem rất 
nhiều, không khí nhộn nhịp, đông vui 
như ngày hội. Công ty CP Thiết bị bay 
AgriDrone Việt Nam đưa đến một chiếc 

máy bay được điều khiển bằng đầu từ. 
Chiếc máy bay nổi bật với hệ thống cánh 
quạt và bình chứa dung dịch phân bón. 
Trên thành bình dung dịch có 8 vòi phun. 
Dung dịch phân bón pha theo tỷ lệ 20 
gam phân bón lá vi sinh hữu cơ với 16 
lít nước được phun liên tục trong 7 phút. 
Trên máy bay có cài đặt thiết bị định vị 
và các thiết bị đồng bộ. Khi bay hết hành 
trình, máy bay tự động bay về đúng vị trí 
xuất phát và trong chuyến trước đã phun 
đến đâu thì chuyến sau sẽ tiếp tục phun 
từ vị trí đó. 

Giám đốc HTX 2 Hòa Tiến Phạm 

Công Tuân nhìn nhận, qua theo dõi thực 
tế cho thấy, máy bay bay cao 2,4 mét so 
với mặt lúa, sự chuyển động của máy 
bay làm cho cây lúa chao qua chao lại, 
tạo điều kiện cho dung dịch tiếp xúc với 
lá lúa nhiều hơn so với bón phân bằng 
bình xịt thủ công, đồng thời chi phí lao 
động chỉ bằng khoảng một nửa so với 
bón phân bằng bình xịt thủ công. Cụ 
thể, tiền công lao động bón phân một 
sào lúa bằng bình xịt thủ công là 80.000 
đồng, còn bón phân bằng máy bay một 
sào chỉ có 45.000 đồng. Bón phân 10 hec-
ta lúa bằng máy bay chỉ mất 2 giờ, trong 

khi bón phân bằng bình xịt thủ công 
thường kéo dài khoảng một tuần. “Năm 
2022, sau khi nghiên cứu thực tế ở những 
địa phương đã sử dụng thành công máy 
bay không người lái trong sản xuất nông 
nghiệp, chúng tôi đã chuẩn bị kinh phí 
và con người để sang năm 2023 sẽ thực 
hiện hình thức bón phân nhanh và rẻ này 
trên đồng lúa Hòa Tiến”, ông Phạm Công 
Tuân chia sẻ.

Việc sử dụng máy bay bón phân cho 
lúa ở xã Hòa Tiến đã tạo ra khí thế phấn 
khởi trong các tầng lớp nhân dân địa 
phương. Lão nông Nguyễn Xí canh tác 
tại cánh đồng Hà Ra thôn An Trạch, bày 
tỏ: “Trước đây, chúng tôi chỉ thấy máy bay 
bón phân cho cây trồng trên ti-vi, nhưng 
bây giờ đã tận mắt nhìn thấy ngay trên 
cánh đồng quê hương mình”. 

Trưởng phòng NN&PTNT Hòa 
Vang Lê Đình Ca rất lạc quan khi cho 
biết, những năm qua, Hòa Vang nỗ lực 
ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất 
nông nghiệp, đạt được nhiều thành công 
quan trọng, làm cho đời sống nông dân 
không ngừng phát triển. Hiện nay, huyện 
đang tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện cho 
HTX 2 Hòa Tiến đầu tư sử dụng máy bay 
không người lái để canh tác lúa, qua đó, 
đúc kết kinh nghiệm và từng bước nhân 
rộng. 

Kết hợp sản xuất và du lịch  
trải nghiệm
Thời gian qua, HTX Rau Túy Loan 

(xã Hòa Phong) đẩy mạnh sản xuất kết 

Phát huy kinh nghiệm sản xuất truyền thống kết hợp ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất nông nghiệp, nông dân Hòa Vang 
đã và đang lập nhiều thành tích ngay trên đồng đất quê hương.

Nhân viên đổ nước vào bình dung dịch để máy bay 
không người lái bón phân cho lúa trên cánh đồng Hà 
Ra, thôn An Trạch, xã Hòa Tiến ngày 18-7-2022.* Nhà báo

Sản xuất lúa hữu cơ tại cánh đồng Hà Ra, 
thôn An Trạch (xã Hòa Tiến) vụ Hè Thu 2022. 

  Nét mới 
trên đồng đất quê hương  
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hợp với du lịch trải nghiệm, bước đầu 
đem lại nhiều kết quả khả quan. Giám 
đốc HTX Rau Túy Loan Bùi Dũng cho 
biết, hợp tác xã vừa đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ cao vào thực tế sản xuất nhằm 
nâng cao hiệu quả canh tác, vừa tăng 
cường các hoạt động kết nối du lịch, qua 
đó, không chỉ khách nội địa mà đã có 
nhiều khách nước ngoài đến du lịch trải 
nghiệm tại đây.

Từ đầu năm 2022 đến nay, dù ảnh 
hưởng Covid-19 nhưng đã có hơn 4.000 
khách đến tham quan, nhiều nhất là học 
sinh, sinh viên. Ban giám đốc hợp tác 
xã đón tiếp, giới thiệu tổng quát, sau đó 
đưa các em ra tham quan thực tế. Các em 
được nhìn ngắm, trải nghiệm trồng trọt, 
chăm sóc, tưới nước các loại cây trồng, 
xem sơ chế sản phẩm và mua về làm quà 
cho gia đình. 

HTX Rau Túy Loan hiện canh tác 
8 hec-ta với 40 thành viên tham gia, có 
nhà sơ chế sản phẩm tại chỗ. Hằng ngày, 
xã viên đưa nông sản đến bán cho hợp 
tác xã vào lúc 6 giờ tối và 3 giờ sáng. Đội 
ngũ nhân viên khẩn trương thực hiện sơ 
chế và vô bao bì. Đến 7 giờ, sản phẩm của 
hợp tác xã đã có mặt tại các siêu thị trên 
địa bàn thành phố. “Bình quân mỗi năm 
hợp tác xã cung cấp cho thị trường Đà 
Nẵng hơn 250 tấn sản phẩm các loại và 
đã tham gia nhiều hội chợ triển lãm trong 
nước, được các cơ quan chức năng đánh 
giá cao”, ông Nguyễn Sĩ cho biết. 

Nếu Túy Loan sản xuất rau thì nông 
dân các nơi khác đẩy mạnh phát triển các 
nghề sản xuất nấm, trồng hoa, làm vườn 
mẫu, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng 
sen lấy hạt… Vừa phát huy kinh nghiệm 
sản xuất truyền thống, vừa kết hợp ứng 

dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế trồng 
trọt, chăn nuôi, nông dân Hòa Vang đã và 
đang lập nhiều thành tích ngay trên đồng 
đất quê hương. 

Đặc biệt, mô hình nuôi cá nước ngọt 

ở xã Hòa Khương phát triển mạnh, tạo 
được thương hiệu trên thị trường. Khai 
thác nguồn nước từ hồ Đồng Nghệ, 
nhiều nông dân ở xã trung du này mạnh 
dạn đầu tư cải tạo đất lúa năng suất thấp, 
làm thành ao nuôi cá, đem lại thu nhập 
mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Theo 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Khương 
Nguyễn Văn Mười, các cấp hội vận động 
nông dân nuôi cá nước ngọt theo hướng 
an toàn sinh học, nhằm rút ngắn thời gian 
sinh trưởng, giảm chi phí, tăng sản lượng 
và cung cấp sản phẩm an toàn cho người 
tiêu dùng, giữ vững thương hiệu cá nước 
ngọt Hòa Khương. Đặc biệt, hộ gia đình 
anh nông dân trẻ Cao Văn Tới (thôn Phú 
Sơn 2) được UBND huyện Hòa Vang hỗ 
trợ chi phí và kỹ thuật để mở cơ sở sản 
xuất chả cá với công suất 1 tấn cá nguyên 
liệu/ngày. ■

 Học sinh mẫu giáo tham quan mô hình trồng rau thủy canh tại Hợp tác xã Rau Túy Loan (xã Hòa Phong) năm 2022. 

Trưởng phòng NN&PTNT Hòa Vang Lê Đình Ca: 

“Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ nhân rộng các mô hình sản xuất theo 
hướng hữu cơ, ưu tiên đối với cây lúa, cây rau và chăn nuôi”. 
Sản xuất lúa hữu cơ được xác định là mũi nhọn đột phá của nông dân Hòa Vang 
theo sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền. Lúa hữu cơ cho năng 
suất tương đương lúa thông thường, nhưng sản phẩm đạt chất lượng cao hơn và bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, vụ Đông Xuân 2021-2022, năng suất bình 
quân các vùng lúa sản xuất hữu cơ ở huyện Hòa Vang là 64,5 tạ/héc-ta (chỗ cao nhất 
đạt đến 70 tạ/hec-ta). Sản xuất hữu cơ không sử dụng hóa chất, không gây ô nhiễm 
môi trường, thiết thực góp phần bảo vệ môi trường sống.
Hằng năm, những hộ tham gia sản xuất lúa hữu cơ được các cơ quan chức năng hỗ 
trợ một phần chi phí về giống, phân bón. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong 
toàn huyện tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện sản xuất theo hướng 
hữu cơ, xác định đây là một lĩnh lực quan trọng để thực hiện tiêu chí Môi trường trong 
19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. 

Mô hình trồng hoa sen lấy hạt kết hợp phục vụ du lịch 
sinh thái của nông dân xã Hòa Nhơn năm 2022. 
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Tìm về thôn Cẩm Nê, chúng 
ta không khỏi ngỡ ngàng, 
xúc cảm bởi nơi đây từng là 
một làng chiếu vang danh 

khắp muôn nơi mà nay trầm lặng, đìu 
hiu đến lạ. Hiện tại, Cẩm Nê chỉ còn 
một hộ duy nhất vẫn theo đuổi nghề 
truyền thống này là bà Dương Thị 
Thông. Làm quen với nghề dệt chiếu 
của gia đình từ khi mới lên 10, năm 
nay đã bước sang tuổi 61 nhưng bà vẫn 
còn đam mê gắn bó với nghề, đôi tay bà 
thoăn thoắt, khéo léo đưa những cọng 
lác (cói) vào khung dệt, vừa bện vừa 
buộc, thoáng cái chiếc chiếu đã thành 
hình. Đây từng là công việc chính nuôi 
sống gia đình bà, cũng như người làng 
Cẩm Nê trong thời hoàng kim của làng 
nghề ngày trước, được tiếp nối qua 
nhiều thế hệ, đem lại cho họ cuộc sống 
đầy đủ, ấm no. 

Song, với tốc độ phát triển của 
xã hội, sản phẩm chiếu Cẩm Nê ngày 
càng mai một, không còn vị thế trên thị 
trường. Để kiếm thêm thu nhập trang 
trải hằng ngày, bà vừa làm nông vừa dệt 
chiếu, vừa tự tạo cho mình niềm vui 
tuổi về già, vừa giữ lại cái nghề truyền 
thống mà bà đã giữ xuyên suốt hơn 
mấy chục năm qua. Bà Thông chia sẻ: 
“Ở đây chỉ còn mình hộ tui dệt chiếu, 
làm chi thì làm nhưng cố gắng mỗi 
ngày làm được một chiếc. Nhưng 2 - 3 

năm trở lại đây thì tui làm chỉ còn phân 
nữa, do người mua họ không có nhu 
cầu nữa. Nếu mà họ còn nằm loại chiếu 
ni thì cái nghề dệt chiếu Cẩm Nê vẫn 
còn tồn tại”.

Hiện nay người dân chuyển sang 
dùng các sản phẩm chiếu nhựa, chiếu 
trúc, nệm… với nhiều mẫu mã đa dạng, 
màu sắc bắt mắt, giá thành rẻ do được 
làm bằng máy. Nghề dệt chiếu thủ công 
ở Cẩm Nê bị đẩy vào tình thế không thể 
cạnh tranh. Theo chia sẻ từ bà Thông, 
để dệt nên một chiếc chiếu hoa thì cần ít 
nhất 2 người, một người ngồi chuồi sợi 
lác vào khung, một người ngồi dệt. Một 
chiếc chiếu dài 1,6m được bán với giá 
300.000 đồng thì bà chỉ lãi được 40.000 
– 50.000 đồng. Bà than vãn: “Người 
làm chiếu chừ kiếm cũng không ra, 
bởi họ đọ ngày công làm các việc khác 
cao hơn nhiều so với nghề làm chiếu. 
Nguyên liệu chừ cũng hiếm quá, trước 
còn đông người làm chiếu thì họ còn 
mang tới tận nơi bỏ (giao) lác, chừ còn 
có mình tui nên họ cũng lơ luôn!”.

Nghề dệt chiếu càng lao đao hơn khi 
chính người dân Cẩm Nê cũng không 
còn dùng sản phẩm của làng nghề quê 
mình. Bà Đỗ Thị Diễm Châu, người 
từng bán chiếu ở làng nghề, bộc bạch: 
“Tui là người Cẩm Nê nhưng cũng ít 
dùng chiếu Cẩm Nê lắm, trước kia thì 
có nhưng sau ni cũng bỏ. Vì chiếu Cẩm 

Nghệ nhân cuối cùng     của làng nghề     dệt chiếu 
 � QUỐC LÀNH(*)

Thôn Cẩm Nê, xã Hòa Tiến, có làng nghề dệt chiếu truyền thống nổi tiếng từ bao đời nay. Tuy 
nhiên với tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với sự phát triển đa dạng của các loại chiếu nhựa, 
làng nghề dệt chiếu này ngày càng đi vào quên lãng. Song, bằng tình yêu nghề, bà Dương Thị 
Thông sinh sống tại thôn Cẩm Nê, năm nay đã ngoài 60 tuổi, vẫn ngày đêm miệt mài, níu giữ 
một chút hồn quê còn lại giữa phố phường nhộn nhịp. 

Giờ chỉ còn mỗi bà Dương Thị Thông dệt chiếu hoa đón Tết ở làng nghề dệt chiếu Cẩm Nê.  Ảnh: V.T.L

* Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện
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Nê bền thì bền thật nhưng một khi mà 
nó bạc màu thì nhìn không đẹp, mất đi 
giá trị của chiếc chiếu”.

Tấm bia tại đình làng Cẩm Nê như 
muốn nhắc nhở cho mọi người nhớ về 
làng nghề đã từng tồn tại, nuôi sống 
dân làng hơn 500 năm qua. Mỗi khi 
cặm cụi dệt từng sợi lác bên khung cửi 
dưới mái hiên, bà Thông lại đau đáu 
nỗi nhớ nghề, hồi tưởng một thời hưng 
thịnh của làng nghề, nơi nơi đều biết 
tiếng “chiếu Cẩm Nê”. Ngậm ngùi hơn 
khi bà biết rằng một khi thế hệ bà ra đi 
thì làng nghề dệt chiếu Cẩm Nê cũng 
đi vào dĩ vãng. “Còn sức thì tui còn làm 
thôi, chứ không đành lòng bỏ nghề của 

cha ông mình”, nghệ nhân cuối cùng 
của làng nghề cất giọng trầm buồn như 
nói với chính mình.

“Bỏ thì thương, vương thì... khổ”, 
đây là tâm trạng của những người làm 
chiếu còn sót lại tại làng Cẩm Nê, khi 
một làng nghề từng nổi danh khắp 
chốn nay dần bị quên lãng. Vì không 
thể cạnh tranh với các sản phẩm khác, 
hiệu quả kinh tế không cao nên thế hệ 
trẻ trong làng cũng chẳng mặn mà với 
nghề truyền thống này. Hình ảnh làng 
chiếu Cẩm Nê mỗi khi vào mùa chuẩn 
bị bán Tết, khắp mọi nẻo đường đâu 
đâu cũng thấy chiếu, lác phơi với đủ 
màu sắc nay đã lùi vào quá khứ...   ■

Chiếu Cẩm Nê được dệt hoàn toàn bằng thủ công. Trong ảnh: Việc xén biên được làm công kỹ để có chiếc chiếu 
đẹp, bền.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” kêu 
gọi các tổ chức, cá nhân, cán 
bộ, hội viên, phụ nữ tích cực 
tham gia nhận đỡ đầu, hỗ 

trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi 
có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương; 
hình thức có thể nhận đỡ đầu trực tiếp 
chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mồ côi hoặc 
gián tiếp thông qua các cấp Hội. Mức 
hỗ trợ 500.000đ/cháu/tháng, thời gian 
hỗ trợ 5 năm; đảm bảo phù hợp với nhu 
cầu và hoàn cảnh của trẻ, góp phần xoa 
dịu nỗi đau, sự thiệt thòi của các em, vừa 
tạo điểm tựa vững chắc giúp các em phát 
triển toàn diện.

Nhận thức được đây là chương trình 
có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sau khi nhận 
được Kế hoạch số 19/KH-BTV ngày 13-
1-2022 của Ban Thường vụ Hội LHPN 
thành phố Đà Nẵng về việc triển khai 

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” và với chỉ tiêu 
phân bổ của Hội LHPN thành phố đối 
với Hòa Vang là giúp 12 em, Hội LHPN 
huyện đã tập trung nghiên cứu cách thức 
triển khai. Hội LHPN huyện đặc biệt chú 
trọng đến những nội dung cụ thể hóa 
trong kế hoạch được xây dựng, đề ra các 
giải pháp, hướng dẫn cụ thể, và nắm chắc 
cơ sở dữ liệu ban đầu về số lượng trẻ mồ 
côi trên địa bàn huyện, theo đó chỉ đạo 
cán bộ từ huyện đến xã đồng hành cùng 
cán bộ chi, tổ hội khảo sát đã đến từng 
nhà các em, nắm bắt từng hoàn cảnh gia 
đình. Tại chương trình phát động dịp 
lễ 8-3 năm 2022, khởi đầu có 12 đơn vị 
cam kết nhận đỡ đầu cho 12 em mồ côi 
có hoàn cảnh khó khăn tại 11 xã.  

Tuy nhiên Ban chấp hành Hội LHPN 
huyện Hòa Vang cũng đã luôn trăn trở, 
suy nghĩ đến thực trạng trẻ em mồ côi 

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” –  
kết nối yêu thương

 � HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần 
thứ XIV và cũng là năm tình hình dịch Covid – 19 bước đầu được kiểm soát. Vì thế các 
cấp Hội đã phát động, triển khai nhiều chương trình, phong trào và được hội viên, phụ nữ 
nhiệt tình hưởng ứng tạo được sức lan tỏa và khí thế cho một nhiệm kỳ mới. Trong đó có 
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động.
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trên địa bàn huyện. Bởi qua số liệu rà soát, 
thống kê, Hòa Vang là địa bàn có nhiều 
trẻ mồ côi nhất so với các địa phương ở 
Đà Nẵng, trong đó hầu như các trẻ mồ 
côi đều thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh 
rất khó khăn. Chính vì vậy, Ban chấp 
hành Hội đã suy nghĩ làm thế nào để 
có thể kết nối được nhiều mạnh thường 
quân, cùng đồng hành, hỗ trợ Hội triển 
khai có hiệu quả chương trình, để nhiều 
trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, được chăm 
sóc và nuôi dưỡng. Ban chấp hành Hội đã 
bàn bạc, thảo luận đề ra nhiều giải pháp, 
trong đó, huy động sự tham gia của cả hệ 
thống chính trị là một trong những giải 
pháp được cho là hữu hiệu nhất.  

Trên cơ sở thống nhất của Ban chấp 
hành, Thường trực Hội đã chủ động báo 
cáo, tham mưu với Thường trực Huyện 
ủy tổ chức buổi làm việc với Đảng ủy 11 
xã; các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy 
và ngành giáo dục cùng tham gia chương 
trình có ý nghĩa này. Nhờ có sự quan tâm 

chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Huyện 
ủy, nhiều tổ chức, cá nhân đã tham gia 
chương trình với nhiều cách thức nhận 
đỡ đầu khác nhau. Các tập thể, cá nhân 
thông qua Hội LHPN các cấp trên địa bàn 
huyện đã nhận chăm sóc, nuôi dưỡng các 
em tại nhà; chăm sóc tại nơi các em đang 
sinh sống hoặc thông qua người trực tiếp 
nuôi dưỡng thay thế… Trên tinh thần 
hoàn toàn tự nguyện, tôn trọng quy định 
của pháp luật về quyền trẻ em, đồng thời 
việc hỗ trợ phải đảm bảo phù hợp với 
nhu cầu của trẻ, tạo điều kiện để trẻ được 
chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường 
an toàn, lành mạnh.  

Hiện nay trên địa bàn huyện Hòa Vang 
có 320 trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo 
có hoàn cảnh khó khăn, chịu rất nhiều 
thiệt thòi, mất đi sự yêu thương, chăm sóc 
của cha mẹ, người thân. Đến nay, sau một 
năm phát động, các cấp Hội trên địa bàn 
huyện Hòa Vang đã vận động, kết nối các 
tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu. Kết quả đã 

Hội LHPN huyện Hòa Vang tổ chức Ký cam kết hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi thuộc Chương trình  
“Mẹ đỡ đầu” năm 2022. Trong ảnh: Lãnh đạo huyện trao hỗ trợ của Hội Đồng hương Hòa Vang tại Thành phố  
Hồ Chí Minh cho các em trong chương trình.

có 141 trẻ mồ côi được các cấp Hội phụ nữ, 
mạnh thường quân nhận “đỡ đầu” trong 
giai đoạn từ năm 2022 - 2026 với tổng 
số tiền hỗ trợ là 4,23 tỷ đồng. Ngoài việc 
kết nối, trao kinh phí hỗ trợ hàng tháng, 
các cấp Hội luôn dành cho các em và gia 
đình các em sự quan tâm đặc biệt như vận 
động các tổ chức, cá nhân, các mô hình 
tiết kiệm của chi hội phụ nữ tại cơ sở đến 
thăm trước khi các em bước vào năm học 
mới và trao tặng sinh kế, bàn học, chăn 
nệm, trao học bổng, sách vở, quần áo, xe 
đạp,... hay hỗ trợ lại sách vở, quần áo khi 
gia đình các em bị ảnh hưởng của bão lũ. 
Tổng giá trị của các hoạt động này lên tới 
700 triệu đồng.

Đến thăm, trao hỗ trợ cho các em 
trong Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chúng 
tôi cảm nhận niềm tin và hy vọng được 
“thắp” lên trong những đôi mắt trẻ thơ. 
Đó là động lực để các cấp Hội phụ nữ 
Hòa Vang nỗ lực nhiều hơn nữa trong 
việc thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ 

đầu” cho các em nhỏ không may rơi vào 
cảnh mồ côi. Bằng nhiều phương pháp, 
cách làm khác nhau nhưng cán bộ, hội 
viên Hội LHPN huyện đã có những việc 
làm ý nghĩa, thiết thực để giúp đỡ, chia 
sẻ với các em. Điều đáng mừng là tuy 
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được triển 
khai chưa lâu nhưng đã nhận được sự 
đồng thuận, hưởng ứng cao của cán bộ, 
hội viên, phụ nữ và các ngành, đoàn thể 
ở địa phương. Đồng thời, Hội LHPN 
huyện Hòa Vang cũng xác định đây 
cũng chỉ mới là giai đoạn bắt đầu, do 
đó để tiếp tục đồng hành cùng các em 
trong thời gian dài thì cần lắm sự chung 
tay của cả cộng đồng để tạo cơ hội cho 
các em được phát triển toàn diện trong 
môi trường gia đình và xã hội. Bên cạnh 
đó, giúp đỡ các em tiếp tục thực hiện 
ước mơ trên con đường học tập, phấn 
đấu rèn luyện để trở thành những công 
dân tốt, người sống có lý tưởng và có ích 
cho xã hội. ■

Quỹ Bảo trợ trẻ em 
thành phố, Tổ chức 
AOGWR tại Đà Nẵng, 
Hội LHPN huyện Hòa 
Vang trao sinh kế và 
phương tiện học tập 
cho gia đình trẻ em 
mồ côi đặc biệt khó 
khăn thuộc Chương 
trình “Mẹ đỡ đầu” 
trên địa bàn huyện.
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Hoøa 
nhòp 
tinh 
thaàn 
trung 
duõng, 
kieân 
cöôøng

Vang 
löøng 
khí 
theá 
haêng 
say, 
naêng 
noå

Böøng 
truyeàn 
thoáng 
dieät  
thuø  
giöõ 
nöôùc

Saùng 
nieàm 
tin  
vöôït 
khoù  
ñi  
leân

Chúc mừng  
xuân Quý Mão 

 � THỤY DU
Xuân đã về rồi thắm muôn hoa
Chúc xuân Quý Mão mãi thuận hòa
Không có thiên tai hay bão lũ
Xuân mang hạnh phúc tới mọi nhà.
Xuân đã về rồi chúc em thơ
Thi đua chăm học dưới sắc cờ
Vâng theo lời Bác luôn phấn đấu 
Trò giỏi chăm ngoan tròn giấc mơ.
Xuân đã về rồi với yêu thương
Người người nô nức khắp phố phường
Trên đường đi tới xây hạnh phúc
Dưới ánh cờ sao Đảng dẫn đường.
Xuân đã về rồi khắp quê hương
Toàn dân đoàn kết chí hướng chung
Nông thôn tươi mới mừng xuân đến
Hạnh phúc, bình an khắp bốn phương.
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Mùa xuân đã về, trên triền 
đồi thoai thoải, những 
ngôi nhà mái tôn lấp 
lánh dưới ánh nắng chiều 

xuân ấm áp, ẩn hiện sau những rặng cây 
ăn quả. Ban đêm, trong những ngôi nhà 
sáng trưng ánh điện vang lên tiếng ê a học 
bài của trẻ nhỏ. Người lớn, người già thì 
vừa xem truyền hình vừa đan đát. 

Ông Lê Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ 
kiêm Trưởng thôn Phú Túc cho hay: 
“Theo tục lệ hằng năm, sáng mồng 3 Tết, 
đồng bào Cơ Tu thôn Phú Túc lại tề tựu 
về nhà Gươl để dâng hương tưởng nhớ 
Bác Hồ, chúc phúc cho nhau, cầu mùa 
màng tươi tốt thay cho Lễ hội Phát rẫy, 
trỉa lúa của người Cơ Tu trước đây. Nhân 
dịp này, Già làng Đinh Văn Trí, Chi hội 

trưởng Người Cao tuổi kêu gọi bà con 
trong thôn hãy thương yêu đoàn kết, 
chấp hành tốt chủ trương chính sách của 
Đảng, Nhà nước để góp phần xây dựng 
nông thôn mới ngày thêm giàu đẹp”.     

Những năm qua, được chính quyền 
giao đất, giao rừng, hỗ trợ cây giống, nhà 
nhà, người người đều ra sức phát dọn 
thực bì, làm đất ươm trồng cây giống 
keo lai. Ai cũng tất bật, hối hả như chạy 
đua với thời gian. Bà con có ý thức chấp 
hành pháp luật cao; cảnh đàn đúm, say 
sưa rượu chè hoặc xâm phạm tài nguyên 
rừng không còn xảy ra, đảm bảo được 
tình hình an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội. Những căn nhà lụp xụp ngày 
nào được thay thế bằng những ngôi nhà 
“Đại đoàn kết”, nhà “Tình nghĩa” ẩn hiện 
trong các khóm cây, giàn mướp, vườn 
ươm keo lai. Những con đường nắng bụi, 
mưa bùn nay đã được bê tông hóa khang 
trang, sáng – xanh - sạch - đẹp”. 

Chúng tôi theo con đường bê tông 
to, đẹp dẫn đến Khu định cư Hố Chình 
(tổ 1 và 2). Vào năm 2000, nơi đây có 38 
hộ đồng bào Cơ Tu tình nguyện định 
canh, định cư  tại đây để khai phá vùng 
đất mới. Trên 20 năm trôi qua, một làng 
mới cho đồng bào Cơ Tu, với đầy đủ cơ 
sở hạ tầng nông thôn miền núi. Vừa qua, 
nơi đây được Nhà nước đầu tư hơn 1,4 tỷ 
đồng xây dựng lớp mẫu giáo khang trang 
rộng đẹp kiêm nhà tránh bão. Tiếp tôi tại 
nhà, Già làng Nguyễn Văn Cần bộc bạch: 
“Nhờ có Đảng, nhờ có Nhà nước, đồng 
bào Cơ Tu hôm nay mới thật sự an cư lạc 
nghiệp như ngày hôm nay”.

Ông Nguyễn Văn Lớ, Trưởng ban 
công tác Mặt trận thôn Phú Túc cho hay, 
hiện nay, đời sống của đồng bào Cơ Tu 
nơi đây từng bước được cải thiện, địa 
phương cấp đất trồng rừng, phát triển 
kinh tế gia đình nên người dân không 
còn du canh du cư. Tổ hợp tác nấu rượu 
cần cho thu nhập khá. Thời gian qua, 
Đảng, chính quyền địa phương quan tâm 
xây dựng, sửa chữa  nhà cửa kiên cố cho 
dân ở, làm đường về tận bản làng xa xôi, 
xây dựng trường học, trạm xá, cấp kinh 
phí cho trẻ em Cơ Tu theo học các cấp... 

 Cùng với chính sách đầu tư giáo dục 
có hiệu quả, chính quyền các cấp đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho học sinh người 
Cơ Tu tiếp cận với kiến thức văn hóa ở 
trình độ ngày càng cao và tự tin hơn khi 
hòa nhập với cộng đồng. “Không có thời 
kỳ nào mà 100% con em Cơ Tu được cắp 
sách đến trường. Năm nay tỷ lệ các em 
học sinh đỗ vào các trường đại học rất 
cao và rất nhiều sinh viên của thôn đang 
học đại học, cao đẳng, trung cấp. Nét văn 
hóa truyền thống của dân tộc Cơ Tu được 
bảo tồn và phát huy, cho nên Tết này dân 
làng chúng tôi rất vui cái bụng”, ông Lớ 
phấn khởi cho biết.       

Về Phú túc mùa xuân này, du khách 
có dịp tham quan Khu căn cứ Cách mạng 
Huyện ủy Hòa Vang với các địa danh lịch 
sử như Hòn đá Đà Nẵng, Hòn đá Non 
Nước; tham quan các Khu du lịch sinh 
thái; đắm mình trong không gian lễ hội 
tại nhà Gươl với điệu múa Tung tung-Za 
zá của các chàng trai, cô gái Cơ Tu sinh 
sống tại bản làng.■

Phú Túc 
               vào xuân

 � VĂN KỲ LÊ Vào một ngày cuối năm, chúng tôi đến thôn Phú Túc, xã 
Hòa Phú, nơi có 140 hộ đồng bào Cơ Tu sinh sống, chiếm 
gần 90% tổng số hộ cả thôn. Phú Túc giờ đã khác xưa, 
đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; trường học, 
hệ thống nước tự chảy, nhà các hộ định cư đã được xây 
dựng khang trang; điện lưới quốc gia, cáp Internet đã được 
kéo về tận nhà trong thôn xóm,... 

Nhà Gươl thôn Phú Túc giờ 

đã khang trang sạch đẹp.

Đội văn nghệ nhí Cơ Tu 

thôn Phú Túc.
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Giữ gìn và phát huy giá trị văn 
hóa ngàn đời của cha ông để 
lại là nét đẹp truyền thống 
của người Việt. Nhờ đó, sau 

bao cuộc biến thiên, di sản ấy vẫn mãi 
trường tồn theo thời gian, trở thành nhu 
cầu tâm linh, nuôi dưỡng đời sống tinh 
thần của người dân. Ở làng Bồ Bản, xã 
Hòa Phong, huyện Hòa Vang, có một di 
sản như thế: Lễ cúng Thần Nông.

Năm 2022, sau hai năm dừng các 
hoạt động vì dịch Covid-19, làng Bồ Bản 
khởi động lễ cúng Thần Nông và nhận 
được sự hưởng ứng của đông đảo người 
dân trong làng.

Vào những năm nửa sau thế kỷ XV 
(khoảng năm 1470), theo tiếng gọi Nam 
tiến của vua Lê Thánh Tông, các vị tiền 
nhân của 4 tộc Trần, Hồ, Trương, Nguyễn 
rời quê nhà phía Bắc vào khai khẩn đất 

đai, lập nghiệp, kết tình huynh đệ, cùng 
chung tay xây dựng nên một vùng đất 
mới, một sự sống mới. Làng Bồ Bản hình 
thành từ đó.

Đến đời vua Lê Hiển Tông (1740-
1786), các họ Tán, Đinh, Nguyễn, Phạm 
cùng gia nhập, chung tay xây dựng quê 
hương Bồ Bản. Đến nay, hơn 600 hộ 
dân trong làng gồm 23 chư phái tộc luôn 
đoàn kết, sống chan hòa, yêu thương trên 
mảnh đất hình vòng cung được ôm ấp 
bởi nhánh sông Túy Loan hiền hòa, thơ 
mộng.

Cùng với quá trình xây dựng và phát 
triển, đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân dần được nâng cao. Để có nơi 
thờ thần, tổ chức sinh hoạt lễ hội hằng 
năm và thờ cúng các vị tiền hiền của làng, 
nhân dân địa phương đã xây dựng đình 
làng Bồ Bản, được nhà nước công nhận 
Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào 

năm 1999.
Song song với việc dựng đình, các 

bậc tiền hiền, hậu hiền cũng đã xây một 
ngôi miếu bên phải đình để thờ cúng 
Thần Nông, một vị thần phò trợ nghề 
nông tang. Kể từ đó, người dân làng Bồ 
Bản chọn ngày mồng 2 tháng 10 hằng 
năm làm ngày cúng thần. Thời điểm này, 
tùy theo điều kiện của từng gia đình mà 
bà con sắm sửa lễ vật mang đến cúng, chủ 
yếu được làm từ các sản vật nông nghiệp, 
bởi với họ, đây là hoạt động tín ngưỡng 
mang yếu tố tâm linh, cầu mong mọi điều 
tốt đẹp đến với người dân trong làng. 

Bà Trần Thị Thọ, người dân thôn Bồ 
Bản, một tay vừa vớt từng chiếc bánh gói 
nóng hổi trong nồi hấp, vừa vui vẻ cho 
chúng tôi biết: “Việc cúng Thần Nông 
hằng năm trở thành trách nhiệm chung 
của bà con dân làng chúng tôi. Đến ngày 
này, không ai bảo ai, tùy vào điều kiện 

Lễ cúng Thần Nông -  
nét đẹp văn hóa làng Bồ Bản

 � CHÍ VIÊN

Miếu Thần Nông bên phải đình Bồ Bản, xã Hòa Phong.  Ảnh: V.T.L

Đại diện các họ tộc trong làng mang lễ vật đến cúng tại miếu Thần Nông.



176 177XuânXuân
Quê hươngQuê hương

kinh tế và lòng thành tâm từng gia đình, 
bà con mỗi người chọn chế biến một sản 
vật như bánh tét, bánh gói, xôi các loại, 
kể cả gà luộc, cá chiên,... Tuy không nói 
ra nhưng ai nấy đều thành tâm dâng lễ 
phẩm với mong cầu một năm mưa thuận 
gió hòa, mùa màng tốt tươi, con vật nuôi 
phát triển đầy đàn. 

Cũng chính từ suy nghĩ này mà ông 
Trần Trung, một trong những lão làng, 
đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 
Hòa Vang nhất mực bảo con cháu chở về, 
khăn đóng áo dài chỉnh tề để kịp ra đình 
dự lễ tế Thần Nông. Ông bảo: “Với người 
dân nông thôn như chúng tôi, lễ này là một 
trong những lễ trọng trong năm nên phải 
có mặt. Hơn nữa, hai năm qua, dịch bệnh 
Covid -19 hoành hành nên làng chỉ cắt cử  
người ra thắp hương, dâng trà. Năm nay, 
tình hình dịch đã được khống chế, hoạt 
động này được địa phương tái khởi động, 
bà con chúng tôi lấy làm phấn khởi lắm, 
xem như là ngày hội lớn của dân làng”.

Thôn Bồ Bản hiện có 625 hộ dân, 
hơn 80% người dân sống bằng nghề 
nông. Vì vậy, việc duy trì lễ cúng Thần 
Nông là nhu cầu tâm linh không thể thiếu 
của người dân nơi đây. Ông Tán Kim, 
Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Bồ 
Bản cho biết: “Nét đẹp của lễ cúng Thần 
Nông là qui tụ được sự chung tay góp sức 
của toàn thể bà con dân làng. Đến đây, 
bà con không ai bảo ai, mỗi người một 
việc với lòng thành kính nhất. Thông 
thường, sau khi kết thúc phần lễ, bà con 
ngồi lại với nhau cùng nhâm nhi ly rượu, 
chén trà bàn chuyện làm ăn, chuyện tình 

làng nghĩa xóm. Những lúc như vậy, Ban 
công tác Mặt trận thôn chúng tôi còn chủ 
động triển khai nhiều nội dung liên quan 
đến chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước để bà con nắm bắt, cùng nhau 
thực hiện. Nhờ vậy mà thôn Bồ Bản luôn 
là thôn nằm trong tốp đầu của xã Hòa 
Phong nhiều năm liền. 

Còn theo Bí thư Chi bộ thôn Bồ Bản 
Trần Thị Duẫn, gìn giữ nếp làng thông qua 
việc duy trì và phát huy các giá trị truyền 
thống cha ông có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng trong việc giáo dục văn hóa truyền 
thống cho thế hệ trẻ cũng như neo giữ hồn 
quê. Vì vậy, các tộc họ trong làng luôn xem 
đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 
với làng nước trong việc bảo tồn giá trị 
lịch sử văn hóa của quê hương, quan tâm 
chăm sóc trùng tu, bảo vệ đình, miếu cổ, 
tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống 
lễ hội của làng gắn với phát triển kinh 
tế, văn hóa xã hội, giữ gìn an ninh nông 
thôn theo hướng ngày càng văn minh, 
giàu đẹp, nhằm góp phần thực hiện tốt  
Nghị quyết số 33-NQ/TW khóa XI về xây 
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 
đất nước.

Bồ Bản là một trong các thôn được 
huyện Hòa Vang chọn xây dựng điểm 
Làng văn hóa đặc trưng. Vì vậy, việc duy 
trì và phát huy giá trị truyền thống thông 
qua các hoạt động lễ hội, trong đó có lễ 
cúng Thần Nông vào ngày mồng 2 tháng 
10 âm lịch hằng năm, là góp phần gìn giữ 
và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cha 
ông để lại. ■

Đồng hành cùng thanh niên 
lập nghiệp

Người dân xã Hòa Bắc, 
huyện Hòa Vang, ngoài 
việc làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, còn làm công việc 

thời vụ, làm công nhân tại các khu công 
nghiệp hay nhân viên tại các khu du lịch 
trên địa bàn. Thời gian qua, do dịch bệnh 
nên có nhiều người không có việc làm ổn 
định.

Đến thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc, 
huyện Hòa Vang) vào gần trưa, chúng tôi 
ghé thăm căn nhà cấp 4 của anh Bùi Văn 
Hiếu khi anh đang chăm sóc những con 
heo giống. Anh cho biết: “Lúc trước, do 
ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều thanh 
niên gặp khó khăn vì cơ sở giảm lương, 
giảm nhân công,... Họ đành về đây để đi 

làm nương rẫy, trồng keo. Được sự hỗ trợ 
heo giống, cây trồng… từ Thành Đoàn 
Đà Nẵng bà con như có thêm một nguồn 
lực để vượt qua khó khăn trước mắt”.

 � KHÁNH NGUYÊN (*)

Nhằm tạo điều kiện cho thanh niên trên địa bàn huyện 
Hòa Vang nói chung, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu 
số nói riêng, lập thân, lập nghiệp, làm giàu trên mảnh 
đất quê hương, Đoàn Thanh niên các cấp thành 
phố Đà Nẵng thường xuyên hỗ trợ giống cây 
trồng, con vật nuôi giúp họ trồng trọt, chăn 
nuôi, phát triển kinh tế trên mảnh đất 
quê hương. 

* Phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại tại Đà Nẵng

Anh Bùi Văn Dũng (thôn Giàn Bí, xã Hoà Bắc) được hỗ 
trợ hơn 100 cây giống bưởi da xanh, cam, ổi... để phát 
triển sản xuất.
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Anh Trần Văn Thọ, người cùng thôn, 
đang làm việc tại một doanh nghiệp 
tư nhân (ở đâu). Do ảnh hưởng dịch 
Covid-19, đơn hàng giảm, anh mất việc, 
đành trở về quê. Gia đình thuộc diện khó 
khăn, anh phụ gia đình trồng cây keo lá 
tràm, khoai, sắn để kiếm thêm thu nhập 
ổn định cuộc sống. Để giúp anh vượt 
qua khó khăn, Thành Đoàn Đà Nẵng 
hỗ trợ anh một máy ép nước mía để bán 
nước mía và heo giống để anh tổ chức 
chăn nuôi. Giờ đây, mô hình điểm nuôi 
heo của anh có hàng chục con, mang lại 
nguồn thu nhập chính cho gia đình anh. 
“Đoàn thanh niên hỗ trợ sinh kế cho tôi 
nên đỡ vất vả hơn nhiều. Sắp tới tôi dự 
định mở rộng thêm chuồng để tăng số 
lượng heo lên”, anh Thọ cho biết thêm.

Không chỉ được hỗ trợ về con vật 
giống, thanh niên đồng bào dân tộc Cơ 
Tu còn được hỗ trợ về giống cây trồng. 
Anh Bùi Văn Dũng (thôn Giàn Bí, xã 
Hòa Bắc) được Ngân hàng Agribank - 
Chi nhánh Hòa Vang hỗ trợ hơn 100 cây 
giống bưởi da xanh, cam, ổi... Vườn cam 
bưởi da xanh của anh đang phát triển tốt, 
hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập đáng 
kể cho gia đình anh. 

Ở thôn Tùng Sơn (xã Hòa Sơn, huyện 
Hòa Vang), có anh Võ Chiến Công đã có 
sẵn đất đai, chuồng trại và chăn nuôi gà, 
vịt với số lượng nhỏ. Gia đình cũng có ý 
định mua thêm con giống để mở rộng 

chăn nuôi nhưng chưa đủ vốn. Giữa 
tháng 7-2022, được Hội Liên hiệp Thanh 
niên thành phố Đà Nẵng hỗ trợ 100 con 
gà giống, anh gia cố, mở rộng chuồng 
trại làm nơi nuôi nhốt để phát triển chăn 
nuôi hộ gia đình. “Hy vọng số gà này sinh 
trưởng, phát triển tốt, kịp xuất bán vào 
dịp Tết năm nay”, anh chia sẻ.

Giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên có hoàn 
cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố - 
đặc biệt thanh niên đồng bào Cơ Tu, là 
một trong những hoạt động của Thành 
Đoàn Đà Nẵng nhằm tạo cho họ có 
nguồn sinh kế ổn định cuộc sống.

Chị Phan Thị Lan, Bí thư Đoàn xã 
Hòa Bắc cho biết: “Việc các cơ sở Đoàn 
hỗ trợ cây, con giống để phát triển kinh tế 
đã phần nào động viên, khích lệ tinh thần 
làm giàu của thanh niên dân tộc Cơ Tu. 
Đây là hướng để cho các bạn phát triển 
kinh tế”.

Được biết, Đà Nẵng hiện có hơn 
300 mô hình thanh niên lập nghiệp 
trên toàn thành phố nhằm mục đích 
phát triển kinh tế, mang lại nguồn thu 
đáng kể, giúp ổn định cuộc sống. Riêng 
trên địa bàn Hòa Vang, các cấp bộ Đoàn 
tập trung duy trì và phát triển mô hình 
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất, như: tổ chức 
các lớp chuyển giao mô hình công nghệ 
trồng nấm tại xã Hòa Châu; tập huấn 
chuyển giao công nghệ trồng rau sạch 

cho thanh niên trên địa bàn huyện Hòa 
Vang; tập huấn kỹ thuật trồng, chăm 
sóc và xử lý bệnh hại trên nấm bào ngư; 
chuyển giao mô hình xử lý rác thải cho 
xã Hòa Bắc…

Anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư 
Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, các cấp 
bộ Đoàn luôn đồng hành hỗ trợ vốn vay, 
cây con giống… giúp thanh niên phát 
triển sản xuất. Qua đó, lan tỏa tinh thần 
khởi nghiệp trong thanh niên. Riêng 
thanh niên đồng bào Cơ Tu ở huyện Hòa 
Vang luôn được quan tâm đặc biệt, giúp 
các bạn có điều kiện làm kinh tế, ổn định 

cuộc sống. 
“Nhu cầu sinh kế trong đoàn viên, 

thanh niên trên địa bàn thành phố rất 
cao. Do đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn 
đã tìm kiếm các nguồn lực để hỗ trợ 
phương tiện, sinh kế, các vật giống, cây 
trồng để các bạn thanh niên có hoàn cảnh 
khó khăn cũng như có nhu cầu để khởi 
nghiệp và lập nghiệp. Chính từ đó, các 
bạn đã vươn lên thoát nghèo qua những 
gương điển hình tiêu biểu với tinh thần 
khởi nghiệp, lập nghiệp đúng theo chủ 
trương thành phố đã đề ra”, anh Dũng 
nhấn mạnh. ■

Đại diện các đơn vị trao hỗ trợ mô hình giống vật nuôi cho các thanh niên đồng bào dân tộc Cơ Tu khó khăn. 
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Phát huy truyền thống anh hùng 
trong đấu tranh cách mạng, 
nhân dân và cán bộ xã Hòa 
Phước đang nỗ lực ngày đêm 

phấn đấu, quyết tâm xây dựng quê hương 
giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an 
ninh. Và, quyết tâm ấy đã được đền bù 
xứng đáng khi liên tục 5 năm liền, Đảng 
bộ xã Hòa Phước đạt tiêu chuẩn “Hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu (2017-
2021)” và chính quyền luôn nằm trong 
tốp đầu phong trào thi đua của huyện 
Hòa Vang.    

Khởi sắc trên nhiều lĩnh vực
Có quốc lộ 1A như xương sống chạy 

dọc địa bàn, có đường giao thông liên tỉnh, 
có chợ Miếu Bông và chợ Mới Ba Xã, cơ 
cấu kinh tế của xã Hòa Phước chuyển dịch 

theo hướng thương mại dịch vụ, ngành 
nghề tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp. 
Nhờ phát triển kinh tế đúng hướng nên 
đời sống người dân không ngừng tăng 
lên, thu nhập bình quân đầu người/năm 
tăng từ trên 33 triệu đồng năm 2017 lên 
trên 60 triệu đồng năm 2021. 

Văn hóa, xã hội toàn xã có nhiều 
tiến bộ, chất lượng cuộc sống cải thiện, 
chính sách an sinh xã hội mang lại hiệu 
quả tích cực. Địa phương luôn duy trì và 
bảo tồn các lễ hội văn hóa; các hoạt động 
văn hóa văn nghệ, thể dục - thể thao diễn 
ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân 
tham gia. Chất lượng giáo dục có nhiều 
chuyển biến, tỷ lệ học sinh giỏi các cấp 
và thi đỗ đại học năm sau cao hơn năm 
trước. Công tác khuyến học, khuyến tài, 
các mô hình học tập thu hút đông đảo các 

Hòa Phước  
trên đường đổi mới

 � ĐẢNG ỦY XÃ HÒA PHƯỚC

Nằm ở cửa ngõ phía Nam của huyện Hòa Vang và thành phố Đà Nẵng, tiếp giáp với 
nhiều địa phương bạn, đặc biệt có quốc lộ 1A chạy ngang qua, vị trí “đắc địa” này đã 
tạo cho Hòa Phước nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra cho địa phương nhiều thách thức 
không nhỏ trong quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. 

Huyện ủy Hòa Vang 

công bố quyết định 

và trao cờ khen 

thưởng tổ chức cơ 

sở Đảng hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ 5 

năm liền cho Đảng ủy 

xã Hòa Phước.

Lễ bàn giao chương trình sửa chữa nhà ở cho hộ bà Hồ Thị 

Hối, thôn Quá Giáng 1, xã Hòa Phước.

Kinh tế nông nghiệp phát 

triển đã góp phần nâng cao 

thu nhập bình quân đầu 

người/năm của xã Hòa Phước.



183Xuân
Quê hương

182 Xuân
Quê hương

tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tổng 
kinh phí hơn 2 tỷ đồng để đồng hành với 
học sinh nghèo trên con đường chinh 
phục tri thức, là điểm cộng trong bức 
tranh tổng thể phong trào xã hội hóa.

Cấp ủy, chính quyền địa phương 
lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân 
chuyển đổi ngành nghề, xây dựng nhiều 
mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu 
quả. Công tác khám chữa bệnh cho 
nhân dân được quan tâm, chất lượng 
được nâng lên. Tiếp tục duy trì Bộ tiêu 
chí quốc gia về y tế xã, đội ngũ cán bộ y 
tế thôn được kiện toàn, hoạt động hiệu 

qua chuyên đề hằng năm, Đảng ủy xã đã 
tổ chức 6 lớp với gần 1.600 cán bộ, đảng 
viên tham gia; chỉ đạo Mặt trận và các hội 
đoàn thể xã tổ chức học tập, tuyên truyền 
trong tổ chức mình gắn với sinh hoạt kỷ 
niệm ngày truyền thống, ngày thành lập, 
hội họp. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình 
mới như mô hình “3 ý thức”; mô hình 
“2 nhớ”; mô hình “Em nuôi của Đoàn”; 
mô hình “Vườn trường - nơi học tập trải 
nghiệm”… 

Đảng ủy, Chính quyền xã Hòa Phước 
luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập 
trung dân chủ; tổ chức thực hiện tốt quy 
chế làm việc của cấp ủy; quy chế phối hợp 
hoạt động giữa chính quyền và tổ chức 
đoàn thể. Đổi mới, kiện toàn hệ thống 
chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, 
hiệu quả; bổ sung, hoàn thiện nhiệm vụ, 
quyền hạn theo hướng tăng thẩm quyền, 
trách nhiệm, mở rộng dân chủ đi đôi với 
kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới phong cách 
lãnh đạo, lối làm việc trên cơ sở xây dựng 
văn hóa trong các tổ chức đảng, nhà nước 
và hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng 
việc xây dựng, ban hành nghị quyết, chính 
sách có tính khả thi. Chú trọng công tác 
cải cách hành chính trong Đảng, trong cơ 
quan nhà nước theo hướng tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi 
đến liên hệ, giao dịch với sự hài lòng rất 
cao. 

Qua phong trào “Dân vận khéo”, xã 
đã xây dựng 14 mô hình tập thể, cá nhân 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, 
quốc phòng an ninh khá hiệu quả. Trong 

đó, nổi bật có thể kể đến phong trào xây 
dựng nông thôn mới, thôn kiểu mẫu; 
phong trào thi đua trong phát triển kinh 
tế, mô hình “chăn nuôi chim cút”, “sản 
xuất lúa gạo hữu cơ”,… Dân vận khéo 
trong an sinh xã hội đã được thực hiện 
hằng năm bằng nhiều hình thức vận 
động đa dạng, phong phú như: tổ chức 
buổi gặp mặt các cơ quan, doanh nghiệp, 
các con em quê hương trong và ngoài địa 
phương; gửi thư kêu gọi sự hỗ trợ đến các 
nhà tài trợ; tổ chức lễ phát động chủ đề 
năm,... nhằm kêu gọi, vận động ủng hộ 
“Quỹ vì người nghèo” của xã với mức đạt 
và vượt chỉ tiêu huyện giao.

Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ 
thống chính trị cùng các tầng lớp nhân 
dân, Hòa Phước đang từng ngày thay da 
đổi thịt. Sự thay đổi đó không chỉ nằm ở 
diện mạo bên ngoài mà cả trong nội tại 
cuộc sống mỗi người dân, là minh chứng 
rõ nét cho địa phương Hòa Phước nỗ lực 
trên con đường đổi mới.■

Tổ chức Children Of Vietnam (COV) trao hỗ trợ phương 
tiện, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn xã Hòa Phước. 

Với sự chung tay của toàn hệ thống 

chính trị và người dân, đặc biệt khơi 

dậy ý thức nỗ lực tự thân, 5 năm qua, 

Hòa Phước đã xóa 427 lượt hộ thoát 

nghèo, giới thiệu đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm hằng năm cho hơn 

250 lao động. Là xã khởi đầu cho 

phong trào hiến đất làm đường của 

người dân mà không đòi hỏi quyền 

lợi trong xây dựng nông thôn mới, 

từ năm 2017 đến nay, toàn xã đã xây 

dựng, nâng cấp, mở rộng hơn 2,4km 

đường giao thông với tổng kinh phí 

gần 2,2 tỷ đồng, trong đó, nhân dân 

tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến 

trúc và tham gia thi công, ước giá trị 

quy đổi hơn 1 tỷ đồng. Với nhiều cách 

làm sáng tạo, quyết liệt, năm 2021, 

Hòa Phước được đánh giá xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao và 

đánh giá 3 thôn đạt thôn nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

quả. Hằng năm, tỷ lệ người dân tham gia 
BHYT đạt trên 96%; các chỉ tiêu dân số 
– kế hoạch hóa gia đình đều đạt và vượt; 
công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh 
an toàn thực phẩm được thực hiện quyết 
liệt, không xảy ra trường hợp ngộ độc 
thực phẩm. 

Quốc phòng – an ninh được giữ 
vững, kinh tế – xã hội phát triển tạo 
tiền đề vững chắc cho xây dựng khu vực 
phòng thủ. Phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc được thực hiện khá 
tốt, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn 
tin, giúp lực lượng công an điều tra, phá 
nhiều vụ việc. Nhiều mô hình về phòng, 
chống tội phạm đã phát huy hiệu quả 
như mô hình “Cụm liên kết an ninh trật 
tự vùng giáp ranh”, mô hình “Camera an 
ninh”. Xử lý kịp thời các vấn đề an ninh 
chính trị, không để xảy ra điểm nóng về 
an ninh trật tự; tai nạn giao thông được 
kiềm chế, giảm trên cả 3 tiêu chí: số vụ, số 
người chết và bị thương. 

Nỗ lực trên con đường đổi mới 
Ở Hòa Phước, công tác giáo dục 

chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên 
và nhân dân có nhiều điểm mới. Hằng 
năm, tổ chức trên 25 lớp học tập, quán 
triệt tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị 
của Đảng; mời báo cáo viên thành phố, 
Trung ương thông tin thời sự đến cán 
bộ, đảng viên và nhân dân. Thực hiện 
nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW về “đẩy 
mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông 
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Trên tinh thần đó, UBND huyện 
Hòa Vang đã xác định bảo vệ 
môi trường làm nền tảng xây 
dựng huyện môi trường nhằm 

đạt mục tiêu xây dựng và phát triển Hòa 
Vang có bản sắc riêng, phù hợp với quy 
hoạch chung của thành phố, nâng cao 
chất lượng sống của người dân đạt ở mức 
cao. Đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm 
vụ và được đặt ở vị trí trung tâm của các 
quyết sách phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện. 

Ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện 
đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn 
thể thuộc huyện triển khai các hoạt động 
về bảo vệ môi trường nhằm nâng cao 
năng lực quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về 
bảo vệ môi trường, làm cho ý thức bảo 
vệ môi trường trở thành thói quen, đi sâu 
vào nếp sống của mọi tổ chức, người dân. 
Đánh giá tiềm năng các mô hình, sáng 
kiến về bảo vệ môi trường, ngành Tài 
nguyên và Môi trường đã tham mưu lãnh 
đạo UBND huyện tiếp tục đầu tư, triển 
khai nhân rộng trong các địa phương 
nhằm tạo bước đột phá, nét riêng đặc sắc 
nổi bật của huyện. Nhiều mô hình nổi 
bật đã phát huy hiệu quả như: CLB Môi 
trường, Mái nhà Xanh…

Nhớ năm 2012, CLB Môi trường 
ban đầu được Hội Cựu chiến binh thôn 
Phong Nam, xã Hòa Châu, nhen nhóm 
khởi xướng. Tuy chỉ với vài thành viên 
tham gia nhưng Câu lạc bộ đã phát huy 
nhiều hoạt động có ý nghĩa tích cực và 
có sức lan tỏa sâu rộng. Những việc làm 

của hội viên như: giúp đỡ nhân dân cắt 
cỏ, phát quang cỏ dại hai bên đường, nạo 
vét khơi thông kênh mương ô nhiễm… 
là những nhiệm vụ tiên phong trong hoạt 
động Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp. 
Kể từ đó, các câu lạc bộ môi trường tại 
các thôn được triển khai với nhiều hoạt 
động diễn ra sôi nổi. “Không có việc gì 
khó, chỉ sợ lòng không bền” là châm ngôn 
của nhiều cựu chiến binh luôn khát khao 
cống hiến, giúp đỡ cộng đồng từ những 
việc làm đơn giản nhất. Qua các buổi tập 
huấn về môi trường, tâm tư của các cựu 
chiến binh được thể hiện rất rõ. Họ luôn 
luôn lắng nghe, cập nhật những thông 
tin mới để truyền đạt kiến thức đến từng 
người dân. 

Đến nay đã có 75 CLB Môi trường của 
Hội Cựu chiến binh huyện được thành 
lập với hơn 800 hội viên, trở thành mô 

Hiệu quả từ mô hình 

CLB Môi trường và Mái nhà Xanh
 � TRẦN THỊ KIM OANH 

Ngày 28-1-2022, UBND huyện Hòa Vang ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND về Đề án 
Xây dựng Hòa Vang – huyện môi trường, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
Mục tiêu đặt ra: Phấn đấu đến năm 2025 có 8/11 xã được công nhận xã môi trường 
và đến năm 2030 có 100% xã đạt theo Bộ tiêu chí của thành phố về xã môi trường.

Đầu tháng 10-2022 có thêm một CLB Môi trường ra đời ở xã Hòa Phú.

Một trong những hoạt động ra quân môi trường hằng 
tuần của hội viên CLB Môi trường.

* Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
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hình điển hình về môi trường mạnh nhất 
trên toàn địa bàn huyện. Ông Nguyễn 
Tập – Chủ nhiệm CLB Môi trường thôn 
Dương Sơn, xã Hòa Tiến, cho biết: “CLB 
Môi trường thôn Dương Sơn được thành 
lập từ năm 2018. Phát huy tinh thần sẵn 
sàng vì quê hương, CLB đã cùng Ban 
quân dân chính thôn vận động bà con 
nhân dân cùng tham gia các hoạt động 
bảo vệ môi trường tại địa phương”. Bà 
con nhân dân thôn Dương Sơn rất phấn 
khởi. Cổng làng khang trang, sạch đẹp, 
khu âm linh được xây dựng mới, tường 
rào bao quanh, bồn hoa nhiều màu sắc… 
là những điểm nhấn ít có thôn nào đạt 
được.

Chương trình phân loại rác tại nguồn 
tại huyện Hòa Vang được khởi động từ 
năm 2019. Đến nay, nhiều mô hình hay, 
ý nghĩa được các chi hội thí điểm triển 

khai rồi nhân rộng. Mái nhà Xanh là 
một trong những mô hình nổi bật của 
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Tuy có rất 
nhiều tên gọi khác nhau như: Mái nhà 
Xanh – Tiếp bước em đến trường, Mái 
nhà Xanh – Phân loại rác tài nguyên hay 
Mái nhà Xanh – Vì môi trường xanh-
sạch-đẹp… nhưng tất cả đều do các chị 
em đảm nhận phụ trách. Trên  cơ sở đó, 
UBND huyện Hòa Vang đã phối hợp 
Hội LHPN huyện tổ chức truyền thông, 
hướng dẫn hội viên phụ nữ và nhân dân 
tham gia phân loại rác tài nguyên giấy, 
nhựa, kim loại thông qua mô hình Mái 
nhà Xanh. Tính đến nay, mô hình đã 
được nhân rộng đến 11 xã và 3 chợ Lệ 
Trạch, Túy Loan, Miếu Bông với 86 thiết 
bị phân loại phục vụ cộng đồng. Qua quá 
trình triển khai thực hiện, mô hình đã 
tạo được nguồn thu để các hội viên tham 

Nhờ các hoạt động môi trường, cổng làng thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, đã thay đổi diện mạo.

gia các công tác bảo vệ môi trường tại địa 
phương như phục vụ các hoạt động ra 
quân tổng dọn vệ sinh môi trường, mua 
thiết bị dụng cụ lao động, hỗ trợ sinh 
kế cho các hộ phụ nữ đơn thân có hoàn 
cảnh khó khăn. 

Chị Ngô Thị Thanh Hà – Chủ tịch 
Hội LHPN xã Hòa Liên, cho biết: “Hưởng 
ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 
với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi 
thế giới”, phụ nữ Hòa Liên đã ra quân thu 
gom phế liệu về Mái nhà Xanh gây quỹ an 
sinh trên địa bàn các thôn. Tổng kết đợt 
quý 2 năm 2022, Hội đã thu gom được 

253kg bao gồm vỏ lon, giấy, chai nhựa các 
loại với tổng số tiền 4,145 triệu đồng. Đây 
là hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm phân 
loại thu gom rác thải nhựa góp phần xây 
dựng môi trường xanh-sạch-đẹp”.  

Có thể nói, công tác bảo vệ môi 
trường trên địa bàn huyện qua các năm 
đã đạt nhiều thành tích tích cực. Các 
giải thưởng môi trường Việt Nam, giải 
thưởng môi trường Đà Nẵng đã công 
nhận sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, hội 
viên, nhân dân huyện Hòa Vang. Trong 
thời gian đến, UBND huyện sẽ tiếp tục 
thực hiện các hoạt động truyền thông tập 
trung nhiều hình thức phong phú, giúp 
người dân tiếp cận thông qua nhiều kênh 
thông tin như: tuyên truyền trực quan, 
tập huấn, nói chuyện tuyền truyền, họp 
thôn, phong trào, chiến dịch, các phương 

tiện thông tin 
đại chúng, 
mạng xã hội… 

Thời gian 
tới, công tác 
tuyên truyền 
hứa hẹn sẽ huy 
động được sự 
tham gia của 
toàn thể cộng 
đồng, qua đó 
sẽ góp phần 
tác động các 
phong trào, 
mô hình, hoạt 
động hiệu quả, 
tạo sức lan tỏa 
mạnh và đạt 

nhiều hiệu quả nhất định. Với các định 
hướng cụ thể, nhiều cấp, ban, ngành sẽ 
nắm bắt được thông tin, kịp thời giải 
quyết các vấn đề nổi cộm dư luận quan 
tâm, đặc biệt lĩnh vực môi trường. ■

Thu hoạch rác tài nguyên từ Mái nhà Xanh của các Chi hội Phụ nữ trên địa bàn huyện 
Hòa Vang.



189Xuân
Quê hương

188 Xuân
Quê hương

1. Năm 1999 lụt lớn, mẹ tôi vừa 
sinh bé út, dắt tôi chạy rượt ra 

khỏi nhà trong đêm, bé út khóc vang át 
cả tiếng mưa. Tết năm ấy, mẹ vừa dỗ bé 
út, vừa kể chuyện đón xuân ngoài Hà Nội 
– là nơi tôi biết duy nhất ngoài Đà Nẵng 
và Sài Gòn lúc đó. Rằng, ngoài ấy hoa đào 
nở khắp phố phường như hoa mai nở rộ 
đất trời phương Nam.

Đêm 30, đi với ba mẹ sang nhà nội 
làm bánh tét, bánh in, háo hức đón năm 

mới mà không chịu ngủ. Đó là những 
ngày hạnh phúc. Mùi bột nếp làm bánh 
in nồng ấm như tình người. Ba cứ nhào, 
nặn bột rồi cho vào khuôn, mấy đứa nhỏ 
chúng tôi lăng xăng đem ra cái nia to hơn 
sải tay bày giữa nhà. Bánh in đổ ra khuôn 
có đủ hình dạng, tròn, vuông, to, nhỏ. Tất 
cả được sấy trên bếp than, đợi đến lúc 
khô cứng lại là cho vào thùng chờ... Tết. 

Sáng mồng 1, quần áo mới được cắt 
khuy, bắt đầu “diện” Tết. Đó là cái Tết 
được lũ chúng tôi háo hức đợi chờ, trông 
ngóng. Tôi có cảm giác đó là Tết của tôi, 
của chung những đứa con nít trong xóm. 
Con nít chỉ mong tới Tết để được lì xì, 
được mặc quần áo mới. Cái thời mẹ đi 
chợ ướm cho bộ quần xanh áo trắng về 
mặc Tết, dặn giữ cho mới để mai mốt còn 

mặc đi học nữa. Cái cảm giác được sờ, 
được ngửi mùi quần áo mới năm đó mãi 
về sau tôi chưa thêm lần nào được nếm 
trải. 

2. Ngoài bánh in, các loại bánh tét, 
bánh chưng chẳng hề thế thiếu. 

Tết mươi năm trước, nhà nào ở quê cũng 
mần nồi bánh tét to như thùng phuy. Phải 
chọn giống nếp đắng quê nhà Hòa Liên. 
Còn nhân thì phải đậu xanh, đậu đen 
đem ngâm qua đêm mới cho bánh ngon. 
Khoái nhất là nhân đậu còn dư ra, nội 
mấy cũng cho tôi. Phần thì ăn, phần thì 
xin nội làm cái bánh cho riêng mình với 
nhân đậu nhiều nhất. Nội thương, thắt 
thêm sợi dây bên ngoài kẻo lộn với bánh 
khác, ai mà lỡ lấy nhầm là tôi dỗi nguyên 
ngày! 

Bỗng dưng thèm thèm vị mứt ngày 
đó. Ui chao ơi, đủ màu. Tôi thích nhất 
cái nhân tròn tròn hiếm hoi trong mỗi 
gói mứt; chỉ đợi mẹ đưa khách về xong 
là tranh thủ... nhón ngay. Còn quá nhiều 
thứ khác, chúng dần trở nên hoặc đơn 
giản quá, hoặc quen thuộc quá khiến tôi 
chẳng thể nào nhớ nổi. 

Tết nay dần thiếu vắng nồi bánh 
tét, bánh chưng, thiếu hương vị bánh in 
hong trên bếp than hồng. Giờ chỉ một vài 
gia đình có người già còn cặm cụi làm 
bánh để hoài niệm về những ngày tháng 
cũ. Bữa nay ra chợ chẳng thiếu thứ chi, 
cứ dạo một vòng là mang cả Tết về nhà. 
Cuộc sống hiện đại cho con người nhiều 
thứ nhưng lại lấy mất đi thứ giản đơn, 
ngọt ngào của Tết xưa. Tôi luôn ao ước 
được một lần ăn lại cái bánh in ngày đó, 

khuấy bột bánh với đường ăn sặc sụa như 
đứa trẻ, cho dù có người nói “Tết đó xưa 
rồi”.

3. Tết nay đường phố thênh thang, 
rợp trời những cờ đèn, bảng 

trang trí. Những con đường hoa làm 
nên điểm nhấn một góc trời. Những cửa 
hàng tiện lợi đầy đủ các loại bánh trái, từ 
trong nước cho đến ngoại nhập. Những 
cửa hàng thời trang đa màu sắc… tất cả 
đã phản ánh chân thực, sinh động về Tết 
hiện đại. 

Tết nay có những người xa quê đã bao 
năm chưa về, bên mâm cơm chỉ có mái 
đầu bạc đợi mái đầu xanh. Phải chăng 
cuộc sống hiện đại quá gấp gáp khiến 
người ta quên dần đi cái dáng vẻ, hình 
hài, mùi hương và không khí ngày Tết?

Giữa điểm giao thời giữa năm cũ và 
năm mới trong sự vận chuyển trường tồn 
của trời đất, con người luôn cầu mong 
một sự quân bình Thiên thời - Địa lợi – 
Nhân hòa. Và, trên tất cả, là sự đoàn viên 
của mọi gia đình giữa giờ phút thiêng 
liêng giao hòa cũ – mới đó. 

“Dù ai buôn bán nơi đâu. Nhớ ngày 
Tết đến rủ nhau mà về”. Tết Nguyên đán 
là khoảnh khắc thiêng liêng, nó khiến 
cho con người cảm thấy hạnh phúc biết 
dường nào. Vì thế, mọi người hãy tạm 
gác công việc của mình để về quê thăm 
gia đình, ăn một cái Tết sum họp, quây 
quần sau khoảng thời gian dài xa cách 
vì mưu sinh. Tết xưa hay Tết nay đều có 
cùng điểm chung, đó là gửi cho nhau 
những lời chúc chân thành, tốt đẹp nhất 
trong ngày đầu năm mới...   ■

Nhớ ngày Tết đến  
                      rủ nhau mà về

 � VÕ THỊ NHƯ Ý(*)

Cái thời mẹ đi chợ ướm cho bộ quần xanh 
áo trắng về mặc Tết, dặn giữ cho mới để mai 
mốt còn mặc đi học nữa. Cái cảm giác được 
sờ, được ngửi mùi quần áo mới năm đó mãi 
về sau tôi chưa thêm lần nào được nếm trải.

* Bí thư Đoàn xã Hòa Liên

Ản
h:

 S.
T
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Những đứa trẻ mới lên 5 đang 
tuổi ăn tuổi chơi đã sớm gò 
mình vào sách vở, “đánh 
vật” với từng con chữ, phép 

tính. Chính vì thế, “nên hay không nên 
cho con học trước chương trình lớp 1” 
đang là câu hỏi nhận được sự quan tâm 
của rất nhiều bậc phụ huynh, nhất là khi 
Chương trình giáo dục phổ thông 2018 
triển khai ở Khối lớp 1 đang diễn ra với 

nhiều sự thay đổi mới. 
Trước những  trăn trở đó, ngành giáo 

dục và đào tạo huyện đã có những giải 
pháp mới, mô hình hay trong việc “Đồng 
hành cùng con vào lớp 1” trên địa bàn 
Hòa Vang. Mô hình sáng tạo này đã tạo 
được sự đồng thuận cao từ đông đảo bậc 
cha mẹ phụ huynh, sự ghi nhận, đánh giá 
cao của Sở Giáo dục và Đào tạo thành 
phố.

Trao đổi chuyên đề  
“Đồng hành cùng con vào lớp 1”
Nhằm nắm bắt tư tưởng, tâm tư, 

nguyện vọng của phụ huynh học sinh về 
các chủ trương, chính sách đổi mới giáo 
dục theo Chương trình giáo dục phổ 
thông mới 2018, các vấn đề liên quan 
đến công tác giáo dục trẻ trong giai đoạn 
chuyển tiếp môi trường học tập từ mẫu 
giáo lên tiểu học để chuẩn bị tâm thế tích 
cực để đồng hành, hỗ trợ trẻ bước vào lớp 
1, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ 
chức các buổi trao đổi chuyên đề “Đồng 
hành cùng con vào lớp 1” với các phụ 
huynh có trẻ 5 tuổi tại 19 trường mầm 
non trên địa bàn huyện.

Tại các buổi đối thoại, các bậc phụ 
huynh được các thầy, cô giáo, chuyên gia 

tâm lý của ngành giáo dục thành phố và 
huyện trực tiếp tư vấn, giải đáp các thắc 
mắc về một số phương pháp hỗ trợ thông 
qua các hệ thống kỹ năng cần rèn luyện 
cho trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp môi 
trường học tập mới; giới thiệu Chương 
trình giáo dục phổ thông mới và tổ chức 
hoạt động dạy học ở lớp 1 theo hướng 
phát triển năng lực học sinh. Với sự chia 
sẻ, trao đổi 2 chiều tích cực, các nội dung 
của chuyên đề đã giúp phụ huynh nhận 
thức đúng đắn về theo tinh thần Chỉ thị 
số 2325/CT-BGDĐT ngày 28-6-2013 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn 
chỉnh tình trạng dạy học trước chương 
trình lớp 1; hình thành ý thức tích cực từ 
phụ huynh để hỗ trợ cùng đồng hành với 
trẻ khi chuẩn bị bước vào lớp 1.Đồng hành cùng con  

           vào lớp 1
 � MINH CHI 

Hiện nay, do ảnh hưởng 
từ những quan điểm cho 
con học trước chương 
trình để không phải thua 
kém bạn bè mà trào lưu 
cho con học dự thính 
lớp 1 không chỉ nở rộ 
ở các vùng trung tâm 
thành phố mà đã lan ra 
ở nhiều nơi trên địa bàn 
nông thôn huyện Hòa 
Vang. 

Một tiết học ngoài trời của trẻ tại Trường mầm non số 1 Hòa Tiến.

Giờ chơi của các cháu tại Trường mầm non Hòa Khương.  Ảnh: V.T.L
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Nâng cao chất lượng giáo dục  
toàn diện cho trẻ 5 tuổi
Ngay từ đầu năm, việc đặt ra mục tiêu 

100% trường mầm non thực hiện đạt các 
tiêu chí trẻ 5 tuổi, đảm bảo chất lượng và 
mục tiêu các nội dung hành trang chuẩn  
bị vào lớp 1 đã được phòng Giáo dục và 
Đào tạo huyện xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm để tạo tiền 
đề vững chắc cho việc triển khai Chương 
trình phổ thông mới theo lộ trình của 
ngành. Để đáp ứng được những nhu cầu 
của hoạt động khi lên tiểu học, các trường 
mầm non tích cực chú trọng trang bị cho 
trẻ về mọi mặt, phát triển toàn diện về thể 
lực, các tố chất, năng lực nhận thức, khả 
năng sáng tạo, ngôn ngữ, tình cảm, hành 
vi đạo đức để tạo một tiền đề tốt, giúp trẻ 
tự tin hơn khi bước vào lớp 1.

Trẻ được tận dụng mọi cơ hội để kích 
thích hứng thú đối với hoạt động trí óc: 
qua các tiết học kể chuyện, đọc thơ, làm 
quen chữa cái, toán học, cách hoạt động 
vui chơi, thí nghiệm trải nghiệm… Cùng 
với đó, nhiều trường còn tổ chức các buổi 
ngoại khóa cho trẻ tham quan trường tiểu 
học. Tại đây, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 
của trường tiểu học sẽ giới thiệu cho trẻ 5 
tuổi về môn Tiếng Việt và Toán, trẻ được 
quan sát các anh chị học trong 1 tiết học, 
làm quen với cách học của lớp 1. Qua đó, 
để trẻ cảm nhận được một không gian 
học tập mới thân thiện, gần gũi và thích 
thú khi sắp được học ở môi trường tiểu 
học.

Mô hình “Câu lạc bộ cha mẹ  
học cùng con”
Sự ra đời của mô hình “Câu lạc bộ cha 

mẹ học cùng con” tại một số trường mầm 
non trên địa bàn huyện: MN Hòa Phú, 
MN Hòa Sơn, MN Hòa Liên, MN Hòa 
Ninh… là một sự vận dụng sáng tạo của 
ngành giáo dục trong công tác phối hợp 2 
chiều giữa nhà trường và gia đình trong 
việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Với định kỳ 
mỗi tháng 1 lần, các bậc cha mẹ được tạo 
điều kiện tham gia cùng với nhà trường 
trong việc cùng học, cùng chơi với trẻ 
thông qua một số hình thức học tập trải 
nghiệm, có sự trao đổi thường xuyên với 
giáo viên kịp thời thông tin về những tiến 
bộ hoặc khó khăn của trẻ, có biện pháp 
khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về 
đặc điểm tâm lý của trẻ để thống nhất các 
biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ, phát triển 
tự nhiên và tạo hứng thú khi vào lớp 1 cho 
trẻ, điều quan trọng là hình thành nền nếp, 
động cơ học tập cho trẻ, tạo môi trường 
gia đình ấm áp, cùng với môi trường giáo 
dục nhà trường thân thiện.

Có thể thấy, với những mô hình mới, 
cách làm hay trong việc chuẩn bị tâm thế 
cho trẻ vào lớp 1, ngành Giáo dục Hòa 
Vang tiếp tục khẳng định những đổi mới, 
sáng tạo đối với công tác chỉ đạo thực 
hiện Chương trình giáo dục phổ thông 
mới, tạo được hiệu ứng tích cực từ các 
bậc cha mẹ phụ huynh, góp phần nâng 
cao chất lượng giáo dục toàn diện của địa 
phương. ■

Với nhiệt độ trung bình 
khoảng 300C, nằm ngay dưới 
chân núi chúa Bà Nà, xung 
quanh được bao bọc bởi 3/4 

rừng tự nhiên, hơn 20 năm trước, xã Hòa 
Ninh đã được Nhà nước khuyến khích 
trồng các loại cây như: xoài, nhãn, sầu 
riêng, chôm chôm,... Tuy nhiên, thực tế 
cho thấy những loại cây ấy không thích 
ứng với khí hậu khắc nghiệt và nhiều 
thiên tai tại miền Trung. Người dân Hòa 

Ninh đã trung thành với việc trồng cây 
bưởi, chỉ sau 3 - 4 năm là cây đã cho trái 
và thu nhập ổn định.

Từ đó, Hòa Ninh tập trung xây dựng 
những vườn bưởi da xanh trĩu trái dựa 
vào những thuận lợi như: Đa số bà con 
trên địa bàn xã đều có diện tích đất vườn 
rộng, không bị ngập úng, rất phù hợp để 
thực hiện mô hình cải tạo vườn cây ăn 
trái. Bà con vừa có kinh nghiệm trong 
lĩnh vực trồng trọt, nhất là trồng và chăm 
sóc cây bưởi, vừa nhận được sự quan tâm 
của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp 
trong việc hỗ trợ giống, hỗ trợ vốn vay, 

Bưởi  
da xanh 
Hòa Ninh 

 � NGUYỄN VĂN THÀNH (*)

Nhờ chuyển những cây trồng có hiệu quả thấp sang các cây trồng có hiệu quả cao 
và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, năng suất cây trồng 
ở Hòa Ninh thường năm sau cao hơn năm trước. Một trong những chương trình thành 
công nhất hiện nay của xã là xây dựng được vùng trồng cây Bưởi da xanh, tập trung 
chủ yếu tại các thôn Đông Sơn, Trung Nghĩa với thu hoạch ổn định, giải quyết việc làm 
thường xuyên cho rất nhiều lao động phổ thông địa phương.

* Chuyên trách Tuyên giáo – Dân vận Đảng ủy xã Hòa Ninh

đạt tiêu chuẩn 4 sao
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tập huấn kỹ thuật... đồng thời, gần thị 
trường tiêu thụ rộng lớn.

Tuy nhiên, người dân Hòa Ninh cũng 
gặp không ít khó khăn trong quá trình 
trồng và chăm sóc cây bưởi như: đất nông 
nghiệp phân bổ không tập trung, ngăn 
cách, đất đai không màu mỡ; biến đổi khí 
hậu gây ra bão lụt, hạn hán kéo dài làm 
thiếu nước tưới, dịch bệnh thường xuyên 
làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông 
nghiệp và thu nhập của người dân;... 
Việc vận động nhân dân trồng cây bưởi 
thay thế các loại cây khác cũng là một 
thách thức lớn vì trước đó xã đã nhiều 
lần chuyển đổi cây trồng cải tạo vườn tạp 
nhưng không hiệu quả.

Với những khó khăn, thách thức như 
vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, 
xác định đây là chủ trương, mũi nhọn 

trong phát triển kinh tế nông nghiệp, Ban 
Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành nghị 
quyết phát triển nông nghiệp mà trọng 
tâm là cây bưởi da xanh, hằng năm triển 
khai trồng mới 5 ha bưởi da xanh và đưa 
loại cây chủ đạo này thành thương hiệu 
của xã Hòa Ninh. Bên cạnh đó, Đảng ủy 
xã quan tâm đôn đốc kiểm tra, giám sát 
công tác hỗ trợ, chỉ đạo trồng và chăm 
sóc cây bưởi đối với từng hộ dân trên địa 
bàn. Hằng năm đều, tổ chức họp giao 
ban, sơ kết đánh giá hiệu quả cách làm để 
rút kinh nghiệm triển khai cho các năm 
tiếp theo.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần 
thứ XI đã xác định nhiệm vụ trọng tâm 
trong 5 năm 2020-2025 là: Tập trung đầu 
tư mở rộng vùng bưởi chuyên canh, xây 
dựng nhãn hiệu OCOP đạt tiêu chuẩn 

Hằng năm, xã Hòa Ninh triển khai trồng mới 5 ha bưởi da xanh.

4 sao đối với 
bưởi Hòa Ninh; 
đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học 
- công nghệ vào 
sản xuất nhằm 
nâng cao chất 
lượng, hiệu quả 
sản phẩm nông 
nghiệp, tăng 
sức cạnh tranh 
trên thị trường. 

Ngoài ra, 
UBND xã đã 
xây dựng kế 
hoạch cụ thể 
từng năm với 
các bước lộ trình triển khai, bố trí kinh 
phí, mở rộng thu hút đầu tư để các cá 
nhân, doanh nghiệp mở rộng diện tích 
bưởi da xanh trên địa bàn xã; hỗ trợ xây 
dựng vườn mẫu cho các hộ dân đăng ký 
trồng bưởi da xanh. Các thôn thông báo 
rộng rãi cho các hộ dân biết và tham gia 
trồng bưởi. Hội Nông dân tổ chức tuyên 
truyền, mở rộng tập huấn kỹ thuật 
trồng và chăm sóc cây bưởi cho các hộ 
dân. Cấp ủy chi bộ tập trung lãnh đạo, 
tuyên truyền trong nhân dân để nhân 
dân chuyển đổi cây trồng, mạnh dạn cải 
tạo vườn tạp để trồng bưởi da xanh,... 
Đến nay, một số vườn bưởi đã đầu tư hệ 
thống giao thông, điện chiếu sáng lối đi 
lại trong vườn phục vụ sản xuất và định 
hướng phát triển tham quan du lịch, dã 
ngoại. 

Bưởi da xanh là loại cây chống chịu 

với khí hậu, 
thiên tai hạn 
hán, lại rất dễ 
trồng. Từ hiệu 
quả ban đầu, 
Hòa Ninh đã 
nhân giống và 
hỗ trợ giống 
cho bà con trên 
toàn xã đến nay 
lên đến gần 70 
ha; trong đó, 
nhiều hộ có 
diện tích từ 1,5 
ha - 5 ha. Hiện 
một số vườn 
bưởi đã cho thu 

hoạch với giá 60.000 – 80.000 đồng/quả. 
Nếu mỗi cây cho 60 - 70 quả/năm thì một 
năm sẽ thu hoạch trung bình khoảng 3 - 
4 triệu đồng/cây. Với kết quả khả quan 
này, người dân Hòa Ninh đã mạnh dạn 
tiếp tục mở rộng diện tích vườn bưởi da 
xanh.

Với điều kiện thị trường rộng lớn 
của thành phố Đà Nẵng hiện nay, tiềm 
năng tiêu thụ khá lớn đối với sản phẩm 
bưởi da xanh của Hòa Ninh. Được 
thành phố, huyện quan tâm chỉ đạo, hỗ 
trợ kinh phí, tập huấn kỹ thuật trồng và 
chăm sóc, hỗ trợ ứng dụng cộng nghệ 
cao trong hệ thống nước tưới và được 
bà con chăm sóc kỳ công nên một số 
vườn bưởi đều xanh tươi, khi chín có 
vị ngọt thanh của từng múi bưởi hồng. 
■

Tháng 12-2021, sản phẩm “Bưởi Hòa Ninh” đã tham gia đánh 
giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm OCOP năm 2021, được UBND thành phố Đà Nẵng cấp 
Giấy chứng nhận OCOP đạt hạng sản phẩm 4 sao. Trước đó, 
tháng 3-2021, sản phẩm “Bưởi da xanh” tại địa chỉ thôn Trung 
Nghĩa, xã Hòa Ninh, đã được cấp Giấy chứng nhận VietGAP.
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Du lịch sinh thái và nét đẹp  
văn hóa Cơ Tu
Tọa lạc nơi cực Tây của huyện Hòa 

Vang, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều 
phong cảnh hữu tình, xã Hòa Phú có rất 
nhiều lợi thế về sinh thái tự nhiên để phát 
triển du lịch. 

Từ quốc lộ 14B rẽ về phía Túy Loan 
theo quốc lộ 14G (tỉnh lộ TL604 cũ), 
qua khỏi UBND xã Hòa Phú một quãng 
đường không xa là đến Công viên Suối 
khoáng nóng Núi Thần Tài. Theo giới 
thiệu của công viên này, suối khoáng 
khởi nguồn từ đỉnh thiêng Bà Nà và được 
bao bọc hai bên bởi đồi Thanh Long, 
đồi Bạch Hổ và phát lộ tại long huyệt 
thôn Phú Túc. Dịch vụ nghỉ dưỡng suối 
khoáng nóng được xem là một sản phẩm 
khác biệt mang lại những trải nghiệm 
thú vị và góp phần tái tạo năng lượng, bổ 
sung khoáng chất. 

Đi thêm vài cây số nữa là đến Khu 
du lịch sinh thái Suối Hoa, nơi được 
mệnh danh là “Thiên đường giữa lòng 
Đà Nẵng”. Nằm nép mình bên dòng Lỗ 
Đông bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, Suối 
Hoa hiện lên với vẻ đẹp tựa chốn bồng lai 
với con suối, thác nước chảy quanh núi 
non hùng vĩ, đôi bờ trải dài ngàn hoa đua 
sắc thắm.

Rời Suối Hoa, thêm dăm phút đi xe 
nữa là khách được chiêm ngưỡng khu 
Trượt thác Hòa Phú Thành. Giữa không 
gian tươi đẹp của bức tranh thiên nhiên 
đầy màu sắc, hiện ra các hoạt động của 
các môn thể thao cảm giác mạnh như: 
trượt thác, trượt nước, zipline (đu dây 

cảm giác mạnh xuyên rừng),... Đây là nơi 
đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có hoạt 
động chinh phục đường trượt thác dài 
hơn 2,5km với hàng chục thác ghềnh lớn 
nhỏ.

Cách không xa Hòa Phú Thành là 
Khu du lịch sinh thái Lái Thiêu, địa điểm 
tham quan miệt vườn Nam Bộ hấp dẫn 
dành cho du khách muốn tìm một không 
gian tách biệt với sự náo nhiệt và bộn bề 
của đô thị với những trò chơi thú vị đậm 
chất thôn quê. 

Đến với Hòa Phú, du khách không 
chỉ có cơ hội trải nghiệm văn hóa và đời 
sống của đồng bào dân tộc thiểu số Cơ 
Tu – một nét đẹp rất riêng chốn núi rừng, 
mà còn được thưởng thức ẩm thực địa 
phương với đa dạng nguyên liệu và cách 
chế biến. Bởi, trong kho tàng ẩm thực của 
người Cơ Tu luôn chứa đựng những giá 
trị đặc sắc với những món ăn ngon, lạ, 
đậm đà hương vị núi rừng như cơm lam, 
cá liên nướng, bánh sừng trâu, ốc đá, sắn, 
khoai, bắp, rau dớn, muối kiến,... Đặc 
biệt, du khách không thể bỏ qua rượu cần 
Phú Túc - thức uống mang đậm hương vị 
truyền thống dân tộc Cơ Tu.

Du khách có thể mặc trang phục thổ 
cẩm để hóa thân thành những cô gái Cơ 
Tu xinh đẹp, hoặc có thể chụp hình lưu 
niệm với người dân, chiêm ngưỡng hoạt 
động lễ hội của văn hóa dân tộc Cơ Tu. 
Trong đó, đừng quên thưởng thức điệu 
múa tập thể “Tung tung - Za zá” dành 
cho cả nam và nữ, hay còn gọi “Vũ điệu 
Dâng trời” – nghệ thuật diễn xướng nổi 
trội được nhiều người yêu thích. 

Du lịch, bản sắc văn hóa  
và đời sống người dân

 � HOÀI THƯƠNG

 � PHAN PHƯỚC

Tiềm năng du lịch sinh thá
i ở xã Hòa Phú đang 

được đánh thức mạnh mẽ 

nhằm bảo vệ sự đa dạng 
về sinh học, bảo tồn 

và quảng bá bản sắc
 văn 

hóa, tạo sinh kế cho 
người dân và góp phầ

n quan trọng làm thay đổi diện 

mạo của một vùng quê đang từn
g bước bứt phá trở th

ành một trong những 

xã đạt chuẩn nông th
ôn mới nâng cao của huyệ

n Hòa Vang.

“Vũ điệu  
Dâng trời”  
của người  
Cơ Tu  
luôn được  
du khách  
yêu thích. 

Trượt thác ở khu Trượt thác 

Hòa Phú Thành.

* Trường Mầm non  Hòa Phú
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Tạo sinh kế cho người dân  
địa phương
Để phát triển du lịch theo hướng thân 

thiện với môi trường, việc tạo cơ chế, 
chính sách phát triển du lịch sinh thái 
bền vững là rất quan trọng. Đã có nhiều 
giải pháp phù hợp để thu hút đầu tư, khai 
thác các loại hình du lịch này nhằm phát 
huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế - 
xã hội bền vững, góp phần xây dựng Hòa 
Phú trở thành điểm đến xanh và bảo tồn, 
phát huy bản sắc văn hóa, tạo sinh kế cho 
người dân địa phương.

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng và 
chính quyền xã Hòa Phú đã dựa vào thế 
mạnh du lịch và vai trò của từng chủ thể 
trong cộng đồng để nỗ lực bảo tồn và 
phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Cơ 
Tu. Điều này đã mở ra cơ hội bảo lưu và 
phát triển nhiều giá trị truyền thống của 
người dân địa phương như: Lễ hội Cồng 

chiêng - Múa truyền thống Cơ Tu, điêu 
khắc gỗ, dệt thổ cẩm và làm rượu cần Phú 
Túc,... tất cả đã góp phần nâng cao thu 
nhập cho người dân và bảo tồn những 
nét đẹp mang giá trị truyền thống của 
người dân Cơ Tu.

Khi du lịch sinh thái phát triển, chính 
quyền cũng đã linh hoạt vận động nhân 
dân cải tạo vườn tạp, mạnh dạn đầu tư 
xây dựng và phát triển các mô hình kinh 
tế vườn, chăn nuôi, tham gia mô hình 
trồng cây gỗ lớn. Thông qua du lịch, nông 
sản của người dân địa phương có cơ hội 
được quảng bá và ổn định đầu ra góp 
phần nâng cao thu nhập cho người dân 
địa phương. Cùng với đó là các tổ chức 
đoàn thể liên kết chặt chẽ với bộ phận 
nhân sự của các khu du lịch để nắm bắt 
thông tin tuyển dụng, ưu tiên giới thiệu 
việc làm cho người dân địa phương. Vào 
thời điểm cao nhất, các khu du lịch đã 

giải quyết 285 lao động phổ thông trên 
địa bàn xã, chiếm 70% tổng lao động tại 
các khu du lịch, trong đó 87 người đồng 
bào Cơ Tu.

Hy vọng rằng, những giải pháp mang 
tính khả thi cao từ đề án “Phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn 
2022-2025, định hướng đến năm 2030” 
của huyện Hòa Vang sẽ góp phần thúc 
đẩy kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số phát triển tương xứng với 

tiềm năng; tạo sinh kế, tăng thu nhập cho 
người dân, góp phần giảm nghèo bền 
vững; củng cố và nâng cao niềm tin của 
đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng 
và Nhà nước. 

Mùa xuân năm nay có lẽ sẽ là một 
mùa xuân trọn vẹn niềm vui và hy vọng 
đối với người dân Hòa Vang nói chung, 
xã Hòa Phú nói riêng, đánh dấu bước 
ngoặt cho sự phát triển, chuyển mình của 
một vùng quê mới với diện mạo của nếp 
sống văn hóa, văn minh. ■Kho tàng ẩm thực của người Cơ Tu luôn chứa đựng những giá trị đặc sắc.  Ảnh: V.T.L

Biểu diễn cồng chiêng Cơ Tu 
tại Khu du lịch sinh thái  

Suối Hoa. 
Ảnh: V.T.L

“Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Hòa Vang” của UBND thành phố 
Đà Nẵng, xã Hòa Phú sẽ đề xuất đầu tư phát triển du lịch cộng đồng tại 
thôn Phú Túc, khuyến khích người dân địa phương tham gia trực tiếp đầu tư vận 
hành các cơ sở lưu trú, ăn uống, dịch vụ tham quan, tìm hiểu truyền thống văn hóa 
và cuộc sống của người dân bản địa, thực hiện chính sách khôi phục, phát triển các 
ngành nghề truyền thống, sản xuất các vật phẩm lưu niệm, mỹ nghệ. 

Cùng với đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh quảng bá về các giá trị văn hóa truyền 
thống trên địa bàn, hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong việc lưu truyền 
văn hóa, văn nghệ, các phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống của dân tộc gắn 
với phát triển du lịch”

Chủ tịch UBND xã Hòa Phú 
Nguyễn Văn Bửu:
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Năm 2006, sau khi tốt nghiệp 
Trung cấp chuyên ngành 
Hình sự, Lê Trần Bá Đức 
được phân công về công tác 

tại đội CSHS - Công an huyện Hòa Vang. 
Với nhiệt huyết của người học viên mới 
ra trường và niềm đam mê cháy bỏng với 
nghề, anh đã không ngần ngại nhận công 
tác trinh sát hình sự. 

Có “duyên” làm lính hình sự
Những ngày tháng đi theo các đàn 

anh tiếp cận địa bàn, cùng ăn, cùng ngủ 
với cán bộ cơ sở là những kỷ niệm khó 
quên trong cuộc đời, tôi luyện cho anh 
thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hơn 
trong công tác. Địa bàn quản lý đầu tiên 
của anh là xã Hòa Khương – địa bàn 
phức tạp, cửa ngõ ra vào giữa tỉnh Quảng 

Nam và thành phố Đà Nẵng. Thời gian 
này, trên địa bàn nổi lên tình trạng các 
quán hớt tóc, massage trá hình hoạt động 
trộm cắp tài sản, mại dâm... Là trinh sát 
quản lý địa bàn, anh không ngừng trăn 
trở làm sao quét hết được nhóm tội phạm 
này, góp phần trong sạch địa bàn. Qua 
thời gian nắm tình hình, cài cắm lực 
lượng theo dõi, anh đã nhanh chóng lên 
phương án triệt xóa các tụ điểm này. 

Ngay sau đó, một cuộc ra quân truy 
quét các tụ tội phạm đã được thực hiện 
quyết liệt, đồng bộ, làm cho các đối tượng 
không kịp trở tay. Một nhóm tội phạm 
gồm 5 đối tượng cả nam lẫn nữ bị bắt đưa 
ra ánh sáng, hàng loạt các quán hớt tóc 
bị đóng cửa, địa bàn dần trong sạch trở 
lại. Đây được xem là chiến công đầu tiên 
cũng như ghi đậm dấu ấn trong những 
ngày đầu vào nghề của anh.

Năm 2012, anh tiếp tục học lên đại 
học để nâng cao trình độ. Với chuyên 
ngành trinh sát điều tra phải luôn tiếp 
cận, nghiên cứu các vụ án hình sự, tâm 
lý tội phạm, anh nhận thấy mình có một 
niềm đam mê lớn với công tác điều tra 
khám phá án. Nhiều vụ án khó, đối tượng 
ngoan cố, anh phải thức trắng đêm để 
nghiên cứu hồ sơ mới thấy được hết cái 
khó khăn của nghề lính hình sự. 

10 năm trong nghề, với bao cống hiến 
cuối cùng cũng được đền đáp, năm 2016 
anh được bổ nhiệm làm Phó đội trưởng 
đội CSHS - Công an huyện Hòa Vang. 
Trên cương vị mới, anh cùng với Ban chỉ 
huy Đội chủ động xây dựng kế hoạch, 
chương trình công tác, phân công cụ thể 

chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến 
sĩ trong Đội thực hiện; thường xuyên đôn 
đốc, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đội 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Với anh, không bao giờ có khái niệm 
thỏa mãn trước công việc, trước những 
kết quả mà mình đã đạt được. Bởi vậy, 
sau mỗi vụ án, anh đều dành thời gian 
suy nghĩ để rút ra bài học kinh nghiệm 
cho bản thân và kết luận những điều 
kiện, hoàn cảnh nảy sinh tội phạm để đề 
xuất biện pháp phòng ngừa… Đối với 
những vụ án khi chưa yên tâm về một 
vấn đề nào đó, anh thường cân nhắc báo 
cáo lãnh đạo đơn vị, đề ra biện pháp kiểm 
tra, đối chiếu chứng cứ thực tế rồi mới 
đi đến kết luận. Bằng cách làm việc khoa 
học, kỹ lưỡng anh đã góp phần nâng cao 
hiệu quả trong công tác. 

Năm 2016 là năm anh gặt hái nhiều 
thành công khi được vinh dự là một trong 
9 gương mặt được nhận Giải thưởng 
“Thanh niên Công an thành phố xuất sắc 
tiêu biểu” và là một trong những gương 
mặt tiên tiến được Huyện ủy Hòa Vang 
tuyên dương và nhiều giấy khen, bằng 
khen của các ngành, các cấp.

 Mỗi vụ án chưa được làm rõ  
là một món nợ lớn với nhân dân  
Ngoài việc cùng đồng đội tham gia 

khám phá thành công nhiều chuyên án, 
vụ án trộm cắp, cướp tài sản, cướp giật tài 
sản, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả cho 
bị hại, Thiếu tá Lê Trần Bá Đức còn trực 
tiếp điều tra, xử lý rất nhiều vụ án hình sự.

Niềm đam mê  
của người lính hình sự

 � PHẠM THÀNH TUẤN(*)

Bén duyên với nghề từ năm 
2006, Thiếu tá Lê Trần Bá 
Đức, Phó đội trưởng Đội 
Cảnh sát hình sự (CSHS) - 
Công an huyện Hòa Vang 
đã kề vai, sát cánh cùng 
đồng đội trong công tác 
điều tra, khám phá tội phạm 
hình sự. Nguy hiểm cận kề, 
khó khăn chồng chất nhưng 
chưa thấy lúc nào anh chùn 
bước, ngọn lửa đam mê vẫn 
luôn hừng hực cháy. 

Thiếu tá Lê Trần Bá Đức (phải) được vinh dự là một trong những gương mặt 
tiêu biểu làm theo lời Bác.

* Cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện
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Theo anh Đức, trong các vụ án anh 
từng tham gia thì vụ bắt khẩn cấp đối 
tượng Võ Như Phước (trú xã Bình Phục, 
huyện Thăng Bình, Quảng Nam) có lẽ 
khó quên nhất. Tối 12-12-2020, trên 
quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hòa Phước, 
huyện Hòa Vang) xảy ra vụ cướp tài sản 
do đối tượng lạ mặt điều khiển xe Sirius 
không biển kiểm soát dùng dao tấn công 
người đi đường cướp tài sản. Do trời 
mưa, đường vắng lại không có người biết 
việc. Tiếp nhận tin báo, bản thân anh 
trực tiếp chỉ huy tổ trinh sát Đội CSHS 
khẩn trương truy xét, bằng các biện pháp 
nghiệp vụ, 24 tiếng đồng hồ sau thì buộc 
thủ phạm phải tra tay vào còng… Đây là 
vụ án được nhân dân trên địa bàn quan 
tâm bởi tính chất manh động của đối 
tượng gây án. 

Những vụ án mà anh Đức và đồng 

đội khám phá thành công đã góp phần 
vào sự bình yên của vùng đất nông thôn 
còn nhiều khó khăn này. Những ngày phá 
án là những ngày rất gian nan, ngoài việc 
rong ruổi đeo bám đối tượng, còn có khi 
cả nửa tháng chưa tạt về thăm nhà một 
lần, hoặc ăn với gia đình một bữa cơm, 
nhưng với anh Đức, đó lại là những ngày 
bổ ích, giúp anh trưởng thành hơn. 

Có lần, chúng tôi hẹn đến thăm căn 
hộ chung cư của anh Đức, gần tới nơi thì 
nhận được cuộc gọi, anh cáo lỗi vì lý do 
đang theo một nhóm tội phạm chuyên 
trộm cắp tài sản. Sau một phút chần chừ, 
chúng tôi vẫn quyết định sẽ lên thăm gia 
đình anh. 

Đón chúng tôi là vợ anh, chị Nguyễn 
Thị Bích Na, và hai con của anh. Chị 
đang công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng 
cháy chữa cháy – Công an thành phố Đà 

Nẵng. Chị cười bảo, cũng công tác cùng 
lực lượng vũ trang, nên thấu hiểu được 
công việc và trách nhiệm của chồng, nhất 
là khi anh là người lính hình sự. Mọi việc 
trong gia đình đều do một tay chị quán 
xuyến để anh yên tâm công tác. Hằng 
ngày, khi anh trực diện đấu tranh với tội 
phạm nguy hiểm, có những đối tượng 
khi bị bắt đã manh động, sẵn sàng dùng 
hung khí nguy hiểm chống trả lực lượng 
làm nhiệm vụ. Vì thế, mỗi bữa cơm chị 
đầy lo âu, chờ đợi, chỉ đến khi anh trở về 
nhà, mới yên lòng.

Hơn 14 năm công tác, chiến đấu trong 
lực lượng Công an nhân dân, dù bất cứ ở 
đâu, làm bất cứ việc gì, anh Đức vẫn luôn 
đặt lợi ích của tập thể, nhân dân lên trên 

hết, luôn nhiệt huyết với ngành, tận tâm 
với công việc, sẵn sàng vượt qua mọi khó 
khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Nhiều năm liên tiếp, anh được 
công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ 
sở và nhiều lần được Giám đốc Công an 
thành phố, Chủ tịch UBND huyện khen 
thưởng trong công tác đấu tranh, phòng 
chống tội phạm. 

Tuy lập được nhiều chiến công, 
nhưng anh Đức vẫn còn nặng trĩu những 
ưu tư, mỗi vụ án chưa được làm rõ là một 
món nợ lớn với nhân dân. Làm thế nào 
để chủ động tấn công tội phạm, hạn chế 
thiệt hại do bọn chúng gây ra là một câu 
hỏi lớn mà anh Đức và đồng đội luôn đau 
đáu trong lòng... ■

Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khen tặng Đội CSHS – Công an huyện Hòa Vang, đơn vị đã có thành tích 
điều tra khám phá tội phạm trộm cắp tài sản.

Ngày 12-8-2022, tại Quyết định số 897/QĐ-CTN, Chủ tịch nước tặng Huân chương 
Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Hòa Vang do 
đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng 
Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2017 đến 
năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Trong thành 
quả chung này có sự đóng góp của Thiếu tá Lê Trần Bá Đức, Phó đội trưởng Đội 
Cảnh sát hình sự - Công an huyện Hòa Vang (người đầu tiên bên trái trong ảnh).

















 



 

 


 


 


 


 







 


  

205Xuân
Quê hương

204 Xuân
Quê hương

Con đường bê-tông ngoằn 
nghèo chạy giữa một bên là 
cánh đồng vừa mới gieo sạ 
hãy còn sực nức mùi bùn 

non, bên kia là những mái nhà ẩn hiện 
sau chiếc cổng phủ đầy hoa giấy rực rỡ. 
Những khu vườn xanh như ngọc được 
ướp bằng hương hoa bưởi, hoa chanh 
khiến lòng người thư thái lạ.

Từ giữa tháng 11 âm lịch, người dân 
miền quê Hòa Vang đã bắt đầu trồng 
hoa trước ngõ. Dù chỉ là những loại hoa 
rặt màu quê kiểng nhưng đã vẽ nên bức 
tranh xuân dạt dào sắc màu nơi thôn dã. 
Những vạt hoa bươm bướm rực vàng bay 
lượn trong nắng xuân thì. Hoa mào gà đỏ 
chói e ấp đón bình minh lên trên cánh 
đồng lấm tấm mạ non. Màu hoa hoàng 
anh chớm nở mơ màng hé nụ bên bờ rào 
nhà ai, trông như tấm khăn choàng cổ lả 
lơi trong gió. Và cả đám hoa dại li ti màu 

tím hồng mọc tràn hai bờ cỏ. Con đường 
làng tươi tắn sắc màu sau những ngày 
đông mưa gió.

Người miền quê vốn sinh ra từ đất 
làng nên yêu cây cỏ đến cuồng nhiệt. Mỗi 
nhà chật hẹp gì cũng có một mảnh vườn 
đầy cây trái. Vậy mà thấy rẻo đất ven 
đường mọc đầy cỏ dại là bỏ công lúi húi 
trồng mấy bụi bông, hay gieo cải. Chẳng 
phải họ tham lam gì mà chỉ tiếc đất bỏ 
không. Thôi thì gieo luống cải trước có 
rau ăn, sau biếu hàng xóm làng giềng lấy 
thảo. Nhiều vạt rau cải ven đường trở 
thành vườn rau chung cả xóm. Ai cần cứ 
đi ngang ới một tiếng rồi tự nhổ đem về. 
Ngoảnh đi ngoảnh lại, những cây cải già 
lên ngồng trổ bông vẽ lên một mùa hoa 
vàng bảng lảng đậm nét quê nhà.

Có đi qua những ngày mưa, mới càng 
thấy yêu hơn những ngày nắng tươi rực 
rỡ. Giữa không gian xanh mướt của đồng 

Qu  m y ng  h a
 � NHƯ HẠNH Sau đợt mưa kéo dài kèm theo những ngày 

se se lạnh, nắng xuân đã bừng lên, dịu dàng 
và ấm áp như một vòng tay ôm. Cái nắng non 
tơ màu mỡ khiến lòng người vui như áo mới 
may. Ngẫu hứng chúng tôi rủ nhau chạy xe 
theo dọc đường quê để ngắm mùa xuân đang 
dạo gót chân thon qua từng xóm nhỏ. 
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Trong số này
lúa vụ xuân hè, những con ngõ hoa chạy 
dài miên man thành đường hoa bất tận 
quanh thôn xóm. Có một điều rất dễ 
thương là người nhà quê ít khi nào đi 
mua cây giống. Mùa hoa này tàn người 
ta phơi phô để giống lại mùa sau. Nhà 
nào có giống bông gì đẹp là chia nhau 
từng hạt giống, cây con. Vì vậy, dường 
như ngõ nhà nào cũng có các loại hoa 
giống nhau vô tình tạo con đường hoa 
quanh làng như được trồng thống nhất 
các chủng loại. 

Những ngõ hoa trổ đầy hương sắc 
dường như trở thành niềm tự hào của 
người dân quê Hòa Vang. Nhiều nhà 
còn bỏ thêm bộ ghế đá hay vài gốc 
cây làm ghế ngồi trước ngõ để rủ hàng 
xóm uống trà ngắm hoa và bàn chuyện 
mùa màng. Buổi chiều, khi hoàng hôn 
dần xuống trên cánh đồng, ngõ hoa 
trở thành nơi các mẹ, các chị ngồi cho 
con ăn, hay tranh thủ làm mấy việc vặt. 
Tiếng trẻ cười nói bi bô giữa một miền 
hoa đã làm nên một bức tranh quê trong 
trẻo đến lạ. 

Những công trình “ngõ hoa” của 
bà con nông dân Hòa Vang dường như 
không còn là mới mẻ, bởi từ hồi lâu 
lắm, ngõ nhà nào cũng trồng vài cây 
bông trang vàng hay dãy dâm bụt đỏ là 
hàng rào cho vui cửa vui nhà. Tết đến 
thì vô thêm ít chậu bông vạn thọ, hoa 
cúc và thược dược đủ màu, thế là có 
cả một mùa xuân lai láng. Bây giờ có 

thêm nhiều giống hoa mới được lai tạo 
hay nhập về càng làm cho các ngõ hoa 
được tô thêm hương sắc. Các loại hoa 
bươm bướm, hoa mười giờ dễ trồng, 
lan nhanh, đồng thời còn giúp giữ chặt 
bờ, không cho đất đá tràn xuống ruộng. 
Chỉ cần trồng một tháng, trước Tết, con 
đường đã nở đầy hoa. Cứ nắng lên là 
những con đường ruộng ven ruộng là 
rực rỡ sắc màu. Hầu hết những người 
dân quê đều cho rằng, mỗi lần đi làm về 
qua mấy ngõ hoa, dù  mệt mỏi thế nào 
cũng nghe lòng nhẹ nhõm… 

Còn nhớ năm ngoái, cũng vào 
những ngày tháng Chạp, chúng tôi có 
dịp gặp chị Đỗ Thị Tùng - trưởng thôn 
Phước Hưng Nam (xã Hòa Nhơn), để 
viết bài. Chị hồ hởi giới thiệu con đường 
hoa do bà con trồng dọc hai bên con lộ 
chạy qua nhà họp thôn. Chị cho biết, 
chỉ cần mỗi nhà góp vài cây thôi, thì 
đã thành con đường hoa bốn mùa rực 
rỡ. Việc trồng hoa các ngả đường chính 
trong thôn xóm đã trở thành phong trào 
dài ngày ở miền quê Hòa Vang. Nếu so 
sánh con đường hoa Bạch Đằng qui mô 
lớn do thành phố kiến tạo mỗi dịp Tết 
Nguyên đán thì con đường hoa ở mỗi 
xóm thôn là rất nhỏ bé nhưng lại mang 
một sắc màu riêng. Những ngõ hoa ấy 
không chỉ là tấm lòng của mỗi người 
dân chân lấm tay bùn đối với quê nhà 
mà còn là một nét văn hóa đậm chất 
nông thôn không dễ gì có được.    ■
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