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Hợp tác xã: HTX
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Khu tập thể: KTT
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Mặt trận Tổ quốc: MTTQ
Người cao tuổi: NCT
Nông thôn mới: NTM
Phản biện xã hội: PBXH
Sinh viên: SV
Tai nạn giao thông: TNGT
Thanh niên Cộng sản: TNCS
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Trật tự an toàn giao thông: TTATGT
Trật tự đô thị: TTĐT
Thể dục thể thao: TDTT
Thương binh liệt sỹ: TBLS
Tổ dân phố: TDP
Trung ương: TW
Ủy ban nhân dân: UBND
Văn hóa văn nghệ: VHVN
Văn minh đô thị: VMĐT
Vệ sinh an toàn thực phẩm: VSATTP
Vệ sinh môi trường: VSMT
Xã hội chủ nghĩa: XHCN

Những cụm từ được viết tắt
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Lời nói đầu
Xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại là mục

tiêu xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Trong những
năm qua, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự quản lý, điều hành của
UBND TP, sự tham gia tích cực của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội
và các tầng lớp nhân dân, bộ mặt đô thị Thủ đô ngày càng khang trang,
hiện đại hơn. Nếp sống văn minh đô thị được chú trọng bồi đắp. Các giá
trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của Thăng Long -
Hà Nội được bảo tồn, phát huy... Tuy nhiên, trước yêu cầu đô thị hóa ngày
càng nhanh, sự du nhập các nền văn hóa về Hà Nội khiến văn minh đô
thị Thủ đô vẫn còn bất cập. Văn hóa trong ứng xử và sinh hoạt nơi công
cộng còn hạn chế... 

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, nhằm
tạo sự chuyển biến thật sự rõ nét về công tác đảm bảo trật tự và văn
minh đô thị trên địa bàn Thủ đô, ngày 26/5/2016, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã ký ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU
về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự
và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô. Tiếp đó, ngày 25/01/2017, Chủ
tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định
522/QĐ-UBND ban hành Quy tắc ứng xử của CBCCVCNLĐ trong các
cơ quan thuộc TP Hà Nội với mục đích xây dựng nền hành chính chuyên
nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Thủ đô “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÌNH - THÂN THIỆN”.
Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ
chức và công dân, trong gia đình và xã hội. Góp phần giữ gìn và phát
triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, 
xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Ngày 10/3/2017, UBND
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TP Hà Nội có Quyết định số 1665/QĐ-UBND về ban hành Quy tắc ứng
xử nơi công cộng trên địa bàn TP nhằm từng bước xây dựng, hình thành
những chuẩn mực văn hóa của Thủ đô.

Với vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, Ban
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chỉ đạo Ủy ban
MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã tích cực triển khai CVĐ “Toàn
dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, hai Bộ Quy tắc ứng xử tới
hệ thống cán bộ Mặt trận các cấp. Đồng thời, tuyên truyền tới các tầng
lớp nhân dân và triển khai giám sát việc thực hiện, nhất là trong các cơ
quan thuộc TP Hà Nội. 87 bài viết xoay quanh chủ đề xây dựng người Hà
Nội thanh lịch - văn minh của các nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu văn
hóa... và cả những cán bộ Mặt trận các cấp TP được tập hợp trong cuốn
sách này là 87 góc nhìn phản ánh những “lát cắt” về đời sống đô thị và
đời sống nông nghiệp - nông dân - nông thôn của Thủ đô; những cái được
và chưa được về văn hóa ứng xử của người Hà Nội. Từ việc chấp hành
TTATGT, TTĐT, trật tự vỉa hè, VSMT, VSATTP... đến xây dựng NTM, đô
thị văn minh, CCHC, thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tiến bộ...
Qua đó, góp phần tôn vinh những hành động đẹp, văn hóa ứng xử chuẩn
mực và phê phán, chấn chỉnh những hành vi “lệch chuẩn”, góp phần xây
dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh. Đây cũng là tài liệu tuyên
truyền chào mừng Kỷ niệm 87 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam
(18/11/1930 - 18/11/2017) của Mặt trận Thủ đô.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong khâu tập hợp và biên soạn, song
cuốn sách này không tránh khỏi sai sót. Chúng tôi rất mong được tiếp
nhận sự đóng góp của bạn đọc để lần xuất bản sau được tốt hơn.

Trân trọng!

BAN THƯờNG TRựC 
ỦY BAN MTTQ VIệT NAM TP HÀ NộI
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PHẦN 1

Để Văn hóa soi đường 
cho quốc dân đi
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XÂY DựNG VăN HÓA TÌNH NGHĩA, 
TINH THầN NHÂN VăN 

THEO Tư TưởNG Hồ CHÍ MINH

Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đồng thời cũng
là Danh nhân văn hóa thế giới. Con đường hình thành danh nhân văn
hóa Hồ Chí Minh là một con đường hiếm thấy, kết hợp nghiên cứu lý luận
với thực tiễn, hòa mình vào cuộc sống của giai cấp cần lao. Trong quá
trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người sớm đưa ra những quan điểm
xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam, đồng thời Người cũng là kiến trúc
sư, tổ chức, lãnh đạo xây dựng nền văn hóa mới đó.

Là danh nhân văn hóa kiệt xuất, Hồ Chí Minh tượng trưng cao đẹp
cho cốt cách văn hóa dân tộc, thống nhất với các yếu tố văn hóa nhân
loại. Trên cơ sở những nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cốt cách văn hóa
dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh đã kết tinh những giá trị ấy với tinh hoa
văn hóa nhân loại trên những phương diện khác nhau. Đó là văn hóa tình
nghĩa, tinh thần nhân văn Việt Nam, sự khoan dung, hoà nhập, lối sống
và cách ứng xử... 

Hồ Chí Minh có ý thức rõ ràng về giá trị văn hóa dân tộc, văn hóa
tinh thần và văn hóa vật chất. Người cho rằng, “càng thấm nhuần chủ
nghĩa Mác - Lênin càng phải thường xuyên coi trọng những truyền thống
tốt đẹp của cha ông”. Người luôn ca ngợi truyền thống yêu nước, thương
người, tinh thần dân chủ, tinh thần quốc tế, đoàn kết, yêu đời, lạc quan,
ngợi ca các anh hùng và danh nhân Việt Nam. Người giáo dục: “Dân ta
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phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Hồ Chí Minh đòi
hỏi phải “phát huy vốn cũ quý báu của dân tộc”, tức là khôi phục cái gì
tốt, cái gì không tốt thì phải loại dần ra, tránh tình trạng khôi phục cả
đồng bóng, rước sách thần thánh. Người khẳng định truyền thống: “Nhân
dân ta từ lâu đã sống với nhau có tình, có nghĩa”.

Hồ Chí Minh từng nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “phải
đem văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ”.
Người chủ trương phải “xúc tiến công tác văn hóa để đào tạo con người
mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến kiến quốc”. Văn hóa là
những giá trị do con người sáng tạo ra và nhiệm vụ cơ bản của văn hóa là
xây dựng con người với đầy đủ đức, trí, thể, mỹ. Theo Hồ Chí Minh, đó là
những con người nhân, nghĩa, trí, tín, dũng, liêm, trung, hiếu. CNXH được
xây dựng bằng sức mạnh của những con người mới và con người mới
cũng là mục tiêu cao nhất của CNXH. Coi sự nghiệp trồng người là một
chiến lược, vì lợi ích “trăm năm”, trước khi qua đời, Hồ Chí Minh vẫn trăn
trở với chiến lược trồng người: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau
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là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Người cho rằng, muốn xây
dựng CNXH trước hết cần có những con người XHCN. Con người XHCN
vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng đất nước.

Hồ Chí Minh quan tâm tới việc xây dựng con người có mục đích và
lối sống cao đẹp, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Người nói tới việc xây
dựng con người của CNXH có tư tưởng và tác phong XHCN với những
nội dung cơ bản:

- Có ý thức làm chủ, tinh thần tập thể XHCN và tư tưởng “mình vì
mọi người, mọi người vì mình”.

- Cần kiệm xây dựng đất nước, hăng hái bảo vệ Tổ quốc.

- Có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quốc tế trong sáng.

Hồ Chí Minh quan tâm tới việc bồi dưỡng về đạo đức cách mạng;
bồi dưỡng về trí tuệ, trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ.
Người nhấn mạnh tới việc nâng cao trình độ lý luận chính trị. Người
cho rằng, lý luận cùng với kinh nghiệm thực tế như hai mắt của con
người. Theo Hồ Chí Minh, những con người mới cũng cần có sức khoẻ
với ý nghĩa đầy đủ của quan niệm sức khoẻ: vật chất và tinh thần, thể
xác và tâm hồn. Quan điểm của Hồ Chí Minh về con người và xây dựng
con người mới cho thấy sự nhìn nhận, phân tích khách quan, toàn diện,
biện chứng của Người về bản chất con người là tổng hòa các quan hệ
xã hội.

Xây dựng con người mới với những đức tính nêu trên có nhiều
biện pháp khác nhau, kết hợp chặt chẽ với nhau. Có thể nêu lên hai
biện pháp là:

1. Phê phán, đấu tranh, chống lại những tư tưởng, tác phong xấu,
những hiện tượng phi đạo đức, phản văn hóa, những tàn dư của đạo đức
và lối sống cũ, bao gồm: chủ nghĩa cá nhân; quan liêu mệnh lệnh; tham
ô, lãng phí; bảo thủ, rụt rè...
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2. Giáo dục, rèn luyện: Chống phải đi đôi với xây, lấy xây làm chính.
Biện pháp quan trọng hàng đầu và xuyên suốt là tự phê bình và phê bình
một cách thiết thực, thân ái, có lý, có tình.

Trong sự nghiệp xây dựng con người mới, Hồ Chí Minh rất coi trọng
việc giáo dục, rèn luyện theo gương người tốt, việc tốt. Hồ Chí Minh là
người khởi xướng và chăm lo vun trồng từng người tốt, việc tốt. Theo
Người, những tấm gương sáng sẽ có tác dụng lôi cuốn, động viên phong
trào to lớn. Kết hợp trường học, gia đình, xã hội với các tổ chức chính trị
- xã hội cũng là một biện pháp tốt để giáo dục tư tưởng, thái độ, hoạt
động và sinh hoạt hàng ngày của mỗi người.

Hồ Chí Minh cho rằng, những đức tính tốt của con người không
phải có sẵn hoặc do trên trời rơi xuống. Nó được bộc lộ qua thực tiễn
cách mạng, nhờ đấu tranh, rèn luyện, giáo dục và trau dồi, tu dưỡng hàng
ngày. Trong thư gửi các đồng chí tỉnh nhà (Nghệ An) ngày 17/9/1945, Bác
Hồ căn dặn: “Cán bộ ta nhiều người “cúc cung tận tụy”, hết sức trung
thành với nhiệm vụ, với Chính phủ, với quốc dân. Nhưng cũng có người
hủ hóa, lên mặt làm quan cách mạng, hoặc là độc hành độc đoán, hoặc
là cả công dinh tư. Thậm chí dùng pháp công để báo thù tư, làm cho dân
oán đến Chính phủ và Đoàn thể. Những khuyết điểm trên, nhỏ thì làm
cho dân chúng hoang mang, lớn thì làm cho nền đoàn kết lay động.
Chúng ta phải lập tức sửa đổi ngay...” 

Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí
Minh là giữ gìn Tổ quốc ta mãi mãi là quốc gia văn hiến, dân tộc ta là một
dân tộc văn hóa, nền văn hóa nước ta không ngừng phát triển, xứng đáng
với tầm vóc của dân tộc và thời đại. Việc bồi dưỡng và xây dựng con người
mới chính là góp phần nhân sức mạnh và hiệu quả của con người trong
sự nghiệp xây dựng chế độ mới, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh.

TRầN HÀ
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TừNG BướC XÂY DựNG, 
HÌNH THÀNH NHữNG CHUẩN MựC

VăN HÓA CủA THủ ĐÔ

Cãi cọ với nhân dân về việc đỗ xe trong khi đi ăn bún ở quận Thanh
Xuân và gây phiền hà, khó dễ cho dân trong việc cấp gây chứng tử ở
phường Văn Miếu (quận Đống Đa, Hà Nội) chỉ là hai trong nhiều vụ việc
đáng tiếc về cách ứng xử với nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức
trong các cơ quan TP xảy ra trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua. Điều
đáng nói là hai sự việc trên lại xảy ra sau khi UBND TP đã ban hành hai
Bộ Quy tắc ứng xử (gồm Quy tắc ứng xử của CBCCVCNLĐ trong các cơ
quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP). 

* Lập lại trật tự, kỷ cương

Bàn về việc UBND TP Hà Nội ban hành hai Bộ Quy tắc ứng xử, theo
Tiến sỹ Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,
Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, cho rằng đó là tín
hiệu rất đáng mừng. Điều này cho thấy Hà Nội kiên quyết lập lại trật tự,
kỷ cương trong ứng xử của CBCCVC. Đây cũng là một khâu trong CCHC,
hướng tới việc phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, để hình ảnh CBCCVC
đẹp hơn trong con mắt người dân. Và ngược lại, người dân cũng cần có
những chuẩn mực ứng xử ở môi trường sinh hoạt của mình.

Còn theo đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ
Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy: Sau khi ban hành bộ Quy
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tắc ứng xử của CBCCVCNLĐ trong các cơ quan của TP Hà Nội và Quy tắc
ứng xử nơi công cộng, TP Hà Nội đã rốt ráo triển khai tới từng quận,
huyện, thị xã, các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư. Qua nửa năm
đưa vào thực tiễn, hai Bộ Quy tắc ứng xử đã nhận được sự đồng thuận
của đa số CBCCVCNLĐ cũng như cộng đồng dân cư, đang dần phát huy
tác dụng, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tuy
nhiên, để hai Bộ quy tắc ứng xử này thực sự đi vào cuộc sống, vẫn còn
nhiều việc phải làm. Hai vụ việc liên quan đến những cán bộ là “công
bộc” của dân tại Hà Nội gây xôn xao dư luận trong thời gian qua đều là
những va chạm nhỏ không đáng có nhưng thực sự là một bài học lớn
trong cách ứng xử của cán bộ với dân và dân với cán bộ trong đời sống
thường nhật.

Điều đáng nói nữa là những vụ việc trên xảy ra không nhiều
nhưng không phải là cá biệt và lại chưa được rút kinh nghiệm từ trong
thực tế. Bởi tại Hà Nội trước đó đã có một số vụ việc CBCCVC có
những hành động không đúng mực với dân hoặc cư xử không đúng
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mực với nhau đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh người Hà
Nội thanh lịch, văn minh. Điển hình là việc một cán bộ Sở Ngoại vụ
TP đã đánh tiến sĩ 76 tuổi phải nhập viện ở phường Bách Khoa, quận
Hai Bà Trưng. Hay việc một công chức Sở GTVT Hà Nội đánh phụ nữ
ở sân bay Nội Bài... đã làm xấu đi rất nhiều hình ảnh về những “công
bộc” của dân. Thống kê chưa đầy đủ từ các cơ quan thông tấn, báo
chí, chỉ trong tháng 7/2017, trên cả nước đã xảy ra gần chục vụ việc
không hay liên quan tới văn hóa ứng xử, thái độ tôn trọng luật pháp,
gây xôn xao trong dư luận (trong đó có hai vụ xảy ra trên địa bàn TP
Hà Nội). Dù mỗi vụ việc có tính chất, mức độ khác nhau, nhưng với
tần suất xảy ra nêu trên, không khỏi không suy nghĩ, lo ngại về cách
ứng xử, hành xử thiếu văn hóa, thiếu hiểu biết luật pháp của một bộ
phận CBCCVC trong các cơ quan Nhà nước hiện nay.

Bàn ở góc độ giám sát của mạng xã hội về vụ việc chậm cấp giấy
chứng tử ở phường Văn Miếu, ông Trần Quốc Thuận - nguyên Phó
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phân tích: “Ở đây có hai vấn đề.
Trước hết là việc người dân phải mất khá nhiều thời gian đi xin các
giấy tờ, thủ tục hành chính ở chính quyền cấp phường, xã mà dư luận,
báo chí đã phản ánh thời gian qua. Thứ hai, là thái độ ứng xử của một
số CBCCVC trong việc tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính.
Cán bộ, nhất là cấp xã, phường, ở bộ phận tiếp dân là nơi gần dân
nhất, nên mỗi việc làm, hành vi ứng xử của họ đều được người dân
để ý, coi đó là “bộ mặt” của cơ quan công quyền cũng như đại diện
cho Đảng, Nhà nước. Cá nhân tôi cho rằng, quan trọng nhất với cán
bộ tiếp dân phải là người có kinh nghiệm, am hiểu pháp luật, quy
trình thủ tục, có thái độ ứng xử đúng chuẩn mực với người dân. Nếu
cử một người dù là công chức xã, phường nhưng lại không am hiểu,
cư xử đúng mực thì hoàn toàn không được, mà người có trách nhiệm,
thẩm quyền cử cán bộ như thế cũng cần phải bị kiểm điểm”.
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* Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh

Có thể nói, những vụ việc trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ
đến lòng tin của người dân vào đội ngũ CBCCVC trong bộ máy cơ
quan Đảng, Nhà nước, là bài học đắt giá nhắc nhở cán bộ về việc tu
dưỡng, học tập, nêu gương đạo đức cách mạng, đạo đức người cán
bộ, đảng viên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã “bắt bệnh” và “bốc thuốc”.
Vị trí của mình là công bộc của dân, là cán bộ được Đảng và nhân dân
tín nhiệm thì phải làm đúng vai trò, vị trí. Cán bộ phải “cần, kiệm,
liêm, chính” như Bác Hồ đã dạy. Nếu ý thức được như vậy, chắc hẳn
sẽ không để xảy ra những chuyện đáng tiếc, bị dư luận nhân dân lên
án. “Đối với những người dân bình thường, khi hành động lệch chuẩn
của họ chẳng may bị đưa lên mạng xã hội có thể không gây chú ý
nhiều với dư luận. Nhưng với người là CBCCVC, người có địa vị hay
người của công chúng thì những hành vi, ứng xử không đẹp, không
chuẩn mực sẽ nhanh chóng trở thành câu chuyện bàn tán, phê
phán...” - Tiến sỹ Phạm Tất Thắng khẳng định.

Để hình thành nếp ứng xử văn hóa nơi công cộng và trong các
cơ quan Nhà nước, nhiều ý kiến cho rằng, cần tuyên truyền, giáo dục
kết hợp với xử lý, đặc biệt là “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Phương
Hoa - Vụ trưởng, Trưởng bộ phận chuyên trách Chỉ thị 05-CT/TƯ, Ban
Tuyên giáo TW: Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học
tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” xác định
rõ, việc thực hiện Chỉ thị phải gắn với việc xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị
chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và
hội nhập quốc tế. Việc học và làm theo Bác phải trở thành công việc
thường xuyên, thực hiện trong mọi nhiệm vụ chính trị cũng như trong
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cuộc sống hàng ngày. Văn hóa ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự
kết hợp giáo dục bằng ngôn ngữ với thực hành bằng công việc thực
tế hằng ngày và bằng sự nêu gương. Những câu chuyện về phong cách
ứng xử giản dị, khiêm tốn của Người trong đời thường luôn là những
bài học quý giá để mỗi người làm theo.

Phát biểu khai mạc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng
7/2017 (ngày 3/8/2017 tại Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc đã đi thẳng vào tồn tại trong công tác tổ chức thực hiện các kế hoạch,
quyết định điều hành, chuyển biến chậm trễ trong bộ máy hành chính ở
cấp cơ sở. Nhắc lại việc cán bộ “một cửa” gây khó dễ trong việc cấp giấy
chứng tử gây bức xúc cho một gia đình có việc tang vừa qua tại phường
Văn Miếu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu những vụ việc quan
liêu, gây chậm trễ cần xử lý nghiêm. Thủ tướng nhấn mạnh hệ thống
chính quyền cơ sở, nhất là cấp huyện, xã, chuyển biến chậm, nhũng nhiễu
phiền hà còn nhiều, thủ tục hành chính còn rườm rà, chưa ngăn chặn hết
tiêu cực, kỷ cương phép nước, kỷ luật hành chính chưa được thực hiện
nghiêm ở một số CBCCVC. 

Ngày 4/8/2017, làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo CCHC
của Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết:
“Chúng tôi nhận thức được điểm yếu nhất trong việc thực hiện CCHC
của TP hiện nay là trình độ, thái độ, tác phong của một số lãnh đạo, cán
bộ, chuyên viên tại bộ phận một cửa của cấp phường, xã còn hạn chế,
tạo ra hình ảnh không tốt trong mắt người dân. Tới đây, TP sẽ tập trung
chấn chỉnh tư thế, tác phong của đội ngũ này và xử lý nghiêm vi phạm”.
Quyết tâm chính trị từ người đứng đầu Chính phủ đến các cấp lãnh đạo
TP chính là “chìa khóa” xây dựng một Chính phủ kiến tạo, bộ máy hành
chính tận tụy phục vụ nhân dân.

LÊ MINH
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Ngày 25/01/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung
đã ký ban hành Quyết định 522/QĐ-UBND về ban hành Quy tắc ứng
xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ
quan thuộc TP Hà Nội. Trong đó, tại Điều 7, Chương III, về ứng xử
với người dân, Quy tắc ứng xử quy định rõ: 

Trong việc ứng xử đối với người dân tại nơi làm việc, cán bộ,
công chức phải đảm bảo thực hiện:

1. Giải quyết yêu cầu, công việc của người dân đúng quy định,
quy trình.

2. Giao tiếp, làm việc với người dân bằng thái độ niềm nở, tận
tình, trách nhiệm; ưu tiên hỗ trợ giải quyết công việc với người già,
yếu, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người đau ốm.

3. Không sách nhiễu, gợi ý đưa tiền, nhận tiền, quà biếu; không
hẹn gặp giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm
việc.

4. Không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân.

5. Nghiêm túc nhận lỗi, nhận khuyết điểm, thành khẩn tự phê
bình, rút kinh nghiệm khi để xảy ra sai sót...
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“CHÂN DUNG” VăN HÓA 
TRONG THờI Kỳ HộI NHậP

Từ xưa đến nay, thanh lịch là một khái niệm được mặc định gắn với
người Hà Nội - Tràng An. Người ta cho rằng, khi nói người Hà Nội thanh
lịch chính là nói tới các nét đẹp trong văn hóa mà người dân Kinh kỳ sở
hữu. Đó không chỉ là lời ăn tiếng nói, phục trang, dáng điệu mà còn là
nếp sống, lối ứng xử đến các tập tục, niềm tin, tín ngưỡng... Ngày nay, khái
niệm người Hà Nội thanh lịch - văn minh hay văn hóa người Hà Nội còn
được tích hợp thêm những thành tố mới. Ngoài vẻ đẹp truyền thống của
cư dân 36 phố phường khi xưa được bảo lưu, các chủ thể văn hóa Hà Nội
hiện đang tiếp nhận một cách nhanh chóng những tinh túy và ít nhiều cả
những tiêu cực xô bồ đến từ mọi vùng miền cả trong nước lẫn quốc tế.

Hội nhập vốn là từ thường để chỉ quá trình Hà Nội và cả nước đang
từng bước hòa nhập với thế giới về mọi mặt. Nhưng việc mở rộng địa giới
Thủ đô qua nhiều thời kỳ, việc Hà Nội là trung tâm về chính trị, hành
chính, văn hóa của cả nước, gắn với hệ quả tất yếu là sự phát triển tự nhiên
và cơ học của dân số, khiến cho danh xưng “người Hà Nội” đã gia tăng
rất nhiều. Không chỉ có người Kinh, Hà Nội hiện nay còn có các sắc dân
của các dân tộc ít người từ khắp các vùng miền trong cả nước. Theo đó,
khái niệm hội nhập cần được xác định cả trong phạm vi hẹp hơn nhưng
không vì thế mà kém quan trọng hơn. Với đặc điểm trên, để xây dựng
thành công một Thủ đô hiện đại, có được những nét văn hóa đặc thù,
phong phú, đặc sắc, người dân Thủ đô có được một “chân dung” đẹp đẽ,
nổi trội quả là một công việc không hề đơn giản. 
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Không quá khó để nói về cái đẹp, những mặt tích cực, những
gương sáng trong văn hóa Thủ đô hiện nay. Nhưng giờ là thời điểm
chúng ta phải nhận diện, chỉ ra những mặt tiêu cực, những điều chưa
được để cùng nhau triệt tiêu, sửa chữa nó. Tất nhiên, không quá khe
khắt, không nên bảo thủ nhưng chúng ta cũng không cho phép mình
quá dễ dãi trước những điều chưa đẹp, những mặt tiêu cực trong cuộc
sống hàng ngày.

Phải ghi nhận rằng, giờ đây chúng ta đã thay đổi khá nhiều
những chuẩn mực đánh giá về giá trị đạo đức, giá trị tinh thần. Nếu
như trước đây, chuẩn văn hóa được xét từ cái nhỏ nhất như mọi người
dù đi xa đến đâu cũng cố gắng có mặt để cùng gia đình sum họp,
kính cẩn thắp nén hương dâng tổ tiên vào chiều 30 Tết thì nay các
thành viên trẻ có thể được ông bà bố mẹ thể tất để “trốn Tết” mà vi
vu du lịch trong nước, ngoài nước trong suốt dịp lễ quan trọng này.
Chuẩn văn hóa khi xưa không cho phép nam, nữ được quá gần gũi
nhau thì nay hình phạt “gọt đầu bôi vôi” khi lỡ có “sự cố” xảy ra với
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cô gái nào đó sẽ bị lên án và dường như nó không tồn tại nữa... Tuy
nhiên, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, khi mà ô tô mang
biển số cá nhân lớn nhỏ đậu đầy đường làng, ngõ xóm ở nhiều vùng
quê ngoại thành, khi mà người nông dân, người công nhân lao động
giản đơn có thể sử dụng máy bay để làm phương tiện đi lại khá phổ
biến thì rất khó chấp nhận phông văn hóa còn quá nghèo nàn, còn ở
tầm thấp ở một bộ phận người dân Thủ đô. Không hiếm những hình
ảnh phản cảm xuất hiện đây đó ở Hà Nội khiến cho người các địa
phương khác chê trách, thất vọng, còn nhiều du khách là người nước
ngoài thì sợ đến mức... một đi không trở lại! Đơn cử như hiện tượng
người dân vô tư xả rác ra đường làng, góc phố, gây phản cảm và ô
nhiễm trầm trọng môi trường Thủ đô. Cảnh giao thông lộn xộn,
không tuân thủ pháp luật của người đi đường, khiến tai nạn xảy ra
như cơm bữa. Hình ảnh người dân thản nhiên đứng “tưới cây” ven
đường; cảnh đánh chửi nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ; cảnh “cơm
mắng, cháo chửi”, chặt chém, vòi vĩnh khách du lịch ở TP hay hiện
tượng mê tín, nhậu nhẹt, rượu chè lai rai tại các đám hiếu, hỷ nơi thôn
quê... vẫn là một thực tế khiến mỗi người dân chúng ta cũng như các
cấp, các ngành cần phải suy nghĩ và tìm cách giải quyết.

Người Hà Nội, cư dân Thủ đô hôm nay không chỉ có trách nhiệm
bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà còn phải tự hoàn
chỉnh bản thân qua việc nâng cấp tri thức, làm phong phú vốn sống cho
mình với những kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ, đặc biệt là rất
cần nâng tầm hiểu biết về pháp luật. Cùng với sự thuận tiện về nhiều
mặt, internet cũng khiến cho xã hội ta phải đối mặt với một số tiêu cực
không nhỏ. Khi mà người người chơi “phây”, nhà nhà quan tâm đến
“phây” (Facebook) thì việc mỗi người phải tự trang bị cho mình bộ lọc
thông tin thật tốt để tránh hiện tượng “tay nhanh hơn não” là điều hết
sức cần thiết. Có như thế thì mới hạn chế được những vụ việc cả làng lao
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vào hùng hổ đánh người đến nguy kịch, phá hủy tài sản của những người
phạm tội vặt (trộm chó) hoặc nghi phạm tội (bắt cóc trẻ em, thôi miên
để cướp tiền).

Chúng ta biết rằng mỗi dân tộc trên thế giới đều có những phong
tục, tập quán, những quy tắc ứng xử, hệ thống biểu tượng, tín ngưỡng,
chuẩn mực đánh giá riêng. Bởi vậy, nếu có được tri thức liên quan đến
văn hóa, các nhân viên công sở cũng như người dân Thủ đô nói chung sẽ
tự tin giao tiếp, ứng xử với người nước ngoài mà không lo phạm vào
những diều kiêng kỵ. 

Trong bối cảnh mới, khi chúng ta đã đi qua gần hai thập niên của
thế kỷ XXI và đang tích cực hội nhập với thế giới, để xây dựng một Thủ
đô xứng với bề dày ngàn năm văn hiến mà vẫn hiện đại, sánh ngang với
thủ đô của các nước phát triển trên thế giới, TP Hà Nội rất cần xác lập
những quy chuẩn cụ thể để làm thước đo soi chiếu những giá trị mà
chúng ta mong muốn đạt tới.

Tự tạo cho mình một “căn cước” là công dân Thủ đô, mỗi chúng
ta sẽ là các sứ giả văn hóa để giới thiệu với thế giới một Hà Nội văn minh,
thanh lịch thật sự. Trong một góc độ khác, người Hà Nội hôm nay 
còn phải là những công dân hoàn hảo trong Ngôi làng toàn cầu (Global
Village). Sứ mệnh của chúng ta, những chủ thể văn hóa, phải là người
vừa lưu giữ, trao truyền cho các thế hệ kế tiếp, vừa làm lan tỏa xa hơn
hương hoa nhài của đất Thăng Long xưa và Hà Nội nay.

HồNG THU 
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NÉT TRÀNG AN

“Hà Nội trong tôi từng nhịp thở

Phố của tôi, ngõ nhỏ của tôi

Hà Nội trong tôi từng nỗi nhớ

Nét giản dị, nền nã, thanh cao”

Hà Nội trong tôi rất đẹp!

Dù có được đặt chân đến bao miền đất khác thì Hà Nội vẫn mãi
là tình yêu thân thương nhất của tôi. 

Không nơi đâu có được vẻ đẹp như Hà Nội - nơi chứa đựng nét
văn minh, thanh lịch từ ngàn đời được hun đúc để tạo nên một vẻ
đẹp mang tên: “Nét Tràng An” rất riêng mà thật đáng tự hào!

Trước đây, người ta thường khắc họa “Nét Tràng An” ấy qua
những hình ảnh đẹp đẽ vô cùng: Nam thanh nữ tú khi đi lễ hội, nam
thì áo the, khăn xếp, nữ thướt tha trang phục áo dài truyền thống,
nói chuyện với nhau nhẹ nhàng như hơi thở. Con người Kinh kỳ
khiêm nhường, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không so đo, kì kèo,
không giận hờn, quát tháo... Cả một không gian quá đỗi dịu dàng!

Nhưng giờ đây, nhiều người lại băn khoăn rằng phải chăng vẻ
đẹp ấy nay chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là ký ức để chạnh lòng luyến
tiếc...
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Nếu thật lòng nhìn sâu và cảm nhận về Hà Nội, bạn sẽ thấy vẻ đẹp
ấy vẫn đây, mãi là vẻ đẹp của riêng Hà Nội. Bạn sẽ thấy trong lòng Hà Nội
vẫn chứa đựng một vẻ rất bình dị và thuần khiết biết bao! 

Hà Nội là “bình minh” sớm hơn Sài Gòn một nhịp. Những hàng
dài người tập thể dục quanh Bờ Hồ. Những chén trà buổi sớm. Những
tiếng chuyện trò bên những tờ báo mới hay là cả những bát phở mà không
nơi nào ta tìm được hương vị như nơi này. Là cả những chiếc loa phường
ngân nga bao thanh âm đầy tự hào: “Dù có đi bốn phương trời/ Lòng vẫn
nhớ về Hà Nội”... Cho dù 4 quận nội thành trung tâm “xưa” hiện đang thí
điểm tạm thời không truyền thanh thường xuyên, nhưng những âm thanh
đó không thể nào quên được. 

Hà Nội là vẻ đẹp của những con đường và hàng cây. Là hoa sưa nở
trắng dốc Ngọc Hà mỗi Xuân đến. Là những hàng phượng vĩ đỏ rực mỗi
độ Hè sang trên đường Lý Thường Kiệt. Những tán bằng lăng tím rợp giữa
hè trên phố Thợ Nhuộm hay Đông về lá bàng rụng như trải thảm trên
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phố cổ... Từng hàng cây, mỗi con đường vẫn cứ ngày qua ngày, bốn mùa
cần mẫn luân chuyển thay lá ra hoa, chứng kiến bao đổi thay của thời
gian, cùng Hà Nội qua bao đau thương và những hạnh phúc của ngày nay,
ngày mai...

Hà Nội có mùa Thu đi vào từng niềm nhớ với hương hoa sữa nồng
nàn cùng cái nắng dịu dàng làm người yêu Hà Nội luôn say mê, thổn thức
mỗi khi đi xa.

Hà Nội có những mùi hương quen thuộc được kiến tạo bởi bàn tay
và tâm hồn của bao thế hệ. Đó là cái hương vị thơm mát, ngát xanh của
cốm làng Vòng. Mùi hương của những cánh hoa đào thoang thoảng dịu
dàng trong những đợt gió đầu Xuân hay cả cái vị nhàn nhạt, man mát của
trà đá vỉa hè... Hà Nội dịu dàng từ những hương vị đặc trưng như thế!

Vẻ đẹp thanh lịch văn minh của người Hà Nội ẩn hiện trong
từng nếp nhà. Nét Tràng An toát lên từ chính lời ăn tiếng nói, từ
những văn hóa ứng xử thường ngày. Họ duy trì lối sống rất giản dị,
lối ứng xử, giao tiếp ân tình, mộc mạc, niềm nở. Khi có khách tới chơi
nhà, ân cần hỏi thăm, trong nhà có đồ gì ngon đều lấy ra mời khách.
Vào bữa cơm, con cháu lần lượt mời ông, bà, cha, mẹ từ trên xuống,
ai cũng ăn uống nhỏ nhẹ, từ tốn. Trong bữa ăn, mọi người chỉ nói về
những câu chuyện vui vẻ. 

Người Hà Nội lấy chữ tình làm nguyên tắc ứng xử, luôn biết trọng
danh dự và chữ tín. Họ giúp đỡ nhau nhiệt tình, chân thật, không vụ lợi,
tính toán. Luôn luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm, hiểu rõ tầm quan
trọng của sự cấu kết cộng đồng làng xã. Họ luôn có ý thức tạo lập, củng
cố và thắt chặt những quan hệ ấy. Nhận thức rõ sức mạnh của khối cộng
đồng được gắn bó bởi sợi dây tình cảm, họ đưa các nội dung về xây dựng
đời sống văn hóa bàn vào dịp đầu năm, để đến Ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc 18/11 hàng năm, họ lại bình xét, tôn vinh, động viên khen,
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thưởng để làm gương cho những năm tiếp theo. Cứ như vậy, nét văn hóa
ngày càng bền vững và phát triển theo xu thế của thời đại nhưng vẫn giữ
được nét đặc trưng riêng của con người Hà Nội.

Vẻ thanh lịch còn là nét đẹp đặc trưng của người con gái đất Kinh
kỳ. Vẻ thùy mị, nết na, kín đáo từ cách ăn mặc đến lối cư xử, chẳng thể
khiến người khác phải phật lòng. Như thế bảo sao lắm kẻ phải động lòng
hay mê đắm người con gái Hà Thành đến vậy!

Dẫu cuộc sống có vội vã, bon chen, dù đâu đó “Nét Tràng An” có
bị nhạt nhòa đôi chút thì ta vẫn tin tưởng rằng người Tràng An sẽ luôn
gắng sức gìn giữ và bảo tồn nét thanh lịch ngàn đời ấy. Suy cho cùng,
những nét Hà Nội nhất cũng là những nét văn hóa đặc trưng nhất của
mỗi người Việt Nam. 

Chúng ta phải gìn giữ từ những điều giản dị nhất, chân tình nhất
mà đẹp đẽ nhất. Gìn giữ hôm nay để ngày mai ta không phải nuối tiếc
trong miền ký ức về một thời đã qua. Trong tương lai, Thủ đô Hà Nội
sẽ còn phát triển nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, nhưng ta sẽ cùng
đồng lòng chung sức để “Nét Tràng An” vẫn luôn trường tồn mãi mãi
với thời gian.

“Chẳng thơm cũng thể hoa nhài

Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”.

QUÁN NGọC LAN



24 XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

“VăN MINH, THANH LỊCH” - 
Từ GIA ĐÌNH ĐẾN TRườNG HỌC

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Cả nước nhìn về
Thủ đô ta. Thế giới nhìn vào Thủ đô ta”. Người khẳng định vai trò Thủ
đô là “đầu tàu” của cả nước, Thủ đô phải “gương mẫu”. Tổng Bí thư
Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh: “Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ
mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người Hà Nội phải sống thực sự có
văn hóa, tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái,
nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, tôn trọng pháp luật. Hà Nội phải có
sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng người Hà Nội văn
minh, thanh lịch...”

Từ cội nguồn truyền thống

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, Thăng Long - Hà Nội đã tạo dựng
một nền tảng văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, lưu giữ những dấu tích văn
hiến của đất kinh đô trong suốt thời kỳ phong kiến thịnh trị Lý, Trần, Lê,
Nguyễn và ngày nay là Thủ đô của cả nước. Không chỉ là Thủ đô - “trái
tim” của cả nước, Hà Nội còn là trung tâm văn hóa lớn. Và hình ảnh người
Hà Nội luôn gắn với vẻ đẹp văn hóa truyền thống của mảnh đất Thủ đô
nghìn năm văn hiến với những đặc thù riêng có: Thanh lịch, văn minh. 

Là đất kinh đô văn hiến, văn hóa Hà Nội hội tụ những nét văn hóa
tinh túy của mọi miền đất nước. Trên địa bàn Thủ đô hiện có một hệ
thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng và giá trị.
Đặc biệt, nét thanh lịch, văn minh được xem là tinh hoa, là niềm tự hào
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riêng của người Tràng An - Hà Nội. Tinh hoa đó là chất trí tuệ, nét thanh
tao, lòng nhân ái, nhân văn trong ứng xử giữa con người với con người,
giữa con người với thiên nhiên, môi trường sống. 

Trong thời hiện tại, Hà Nội phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ,
nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hiến đã được bồi đắp từ hàng nghìn
năm. Hàng chục năm qua, Hà Nội luôn là địa phương đi đầu trong cả
nước về xây dựng nếp sống văn minh, GĐVH, làng văn hóa. Song, cuộc
sống đô thị hiện đại đã ít nhiều làm mai một những giá trị truyền thống
tốt đẹp của Hà Nội xưa. Do đó, trong từng bước đi, từng định hướng phát
triển, Hà Nội luôn dành sự quan tâm, đầu tư cho văn hóa, đặc biệt là đầu
tư để giữ gìn, bảo vệ tinh hoa văn hóa Thăng Long - Hà Nội; đồng thời
xác định, việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh chính là góp
phần xây dựng văn hóa Thủ đô và xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc.

Xác định rõ điều này, trong “Quy hoạch phát triển văn hóa Hà
Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” của TP Hà Nội có nêu
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mục tiêu: Xây dựng văn hóa Hà Nội xứng tầm với vị thế Thủ đô của
đất nước, trung tâm văn hóa hàng đầu của khu vực, phấn đấu trở
thành địa phương tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa,
vừa tiên tiến, hiện đại về nội dung, vừa phong phú, đa dạng về bản
sắc dân tộc. “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” với những
tiêu chí được định hướng dựa trên nền tảng xây dựng con người mới
Việt Nam XHCN, có bổ sung những nét tinh tế, thanh lịch đặc trưng
của người Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử; giữ gìn thuần phong mỹ tục,
tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của mọi miền đất nước và các
quốc gia trên thế giới.

Sau nhiều năm thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND,
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, sự vào cuộc của các cấp, các
ngành và nhân dân Thủ đô, nếp sống văn minh đô thị đã có chuyển biến;
nhiều giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của Thăng
Long - Hà Nội được bảo tồn, phát huy. Đặc biệt, việc TP liên tục xác định
chủ đề năm 2014, 2015, 2016 là “Năm trật tự - văn minh đô thị”, năm
2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, là quyết tâm chính trị nhằm khắc
phục những cái chưa được, chưa tốt, xây dựng những nét đẹp văn minh,
văn hóa đô thị trên địa bàn. 

...đến mục tiêu “Người Hà Nội văn minh, thanh lịch”

Giữ gìn tinh hoa văn hóa của Thăng Long - Hà Nội được thực
hiện từ những Bộ Quy tắc về ứng xử văn minh, thanh lịch. Những bộ
quy tắc được xây dựng và vận dụng thực hiện trong từng môi trường
cụ thể, từng đối tượng cụ thể, tạo thành “thế trận” tuyên truyền khép
kín từ gia đình đến nhà trường, từ công sở, đơn vị, DN đến KDC, nơi
công cộng, đem lại sự chuyển biến tích cực về hành vi ứng xử giữa
con người với con người, giữa con người với môi trường sống. Nội
dung của các Bộ Quy tắc ứng xử người Hà Nội văn minh, thanh lịch
không buộc phải thực hiện nghiêm ngặt như đối với văn bản quy
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phạm pháp luật, mà như một chuẩn mực đạo đức xã hội, dễ hiểu, dễ
nhớ, đề cao tính nhân văn.

Nơi thể hiện rõ nhất nét đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn
minh chính là môi trường học đường, biểu hiện ở cách ứng xử của cán
bộ, giáo viên và HS. Chính vì vậy, từ năm học 2010 - 2011 đến nay,
ngành GD-ĐT Hà Nội đã soạn thảo và đưa Bộ tài liệu “Giáo dục nếp
sống thanh lịch, văn minh” vào giảng dạy trong các trường phổ thông,
định hướng và chỉ dẫn hành vi cá nhân trong sinh hoạt, giao tiếp, ứng
xử thanh lịch, văn minh cho HS. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào, ý thức
về truyền thống văn hóa, ứng xử thanh lịch của người Hà Nội cũng
như trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và phát huy truyền thống đó của các
thế hệ công dân Thủ đô trong thời kỳ mới. Cùng với đó, Bộ Quy tắc
ứng xử dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và HS do ngành
GD-ĐT Thủ đô xây dựng, được triển khai gắn với các CVĐ “Nhà trường
văn hóa - Nhà giáo mẫu mực - Học sinh thanh lịch”, “Mỗi thầy cô giáo
là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” không chỉ đạt mục tiêu
tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, lối sống, hành vi của các
thế hệ HS Thủ đô, mà còn trở thành phong trào thi đua trong đội ngũ
giáo viên. Tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng giảng dạy bộ tài liệu “Giáo
dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội” cấp TH,
THCS và THPT do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức năm 2016, có nhiều ý
kiến của các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục khẳng định: Giáo dục nếp
sống thanh lịch, văn minh là nội dung không thể thiếu trong giáo dục
đạo đức của nhà trường, nhất là trong bối cảnh văn hóa ứng xử, đạo
đức học đường còn những “khoảng trống”. Có thể nói, bộ tài liệu
“Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh” góp phần tích cực vào việc
thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn
minh - một chương trình quan trọng và có ý nghĩa lâu dài đối với việc
xây dựng nền tảng văn hóa vững chắc cho người Hà Nội.
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Khi mặt trái của cơ chế thị trường cùng những ảnh hưởng tiêu cực
từ bên ngoài tràn vào, tác động đến con người thì việc xây dựng môi
trường gia đình bền vững, hạnh phúc càng trở nên cấp bách hơn bao giờ
hết và có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu xây dựng người Hà Nội
thanh lịch, văn minh. Lấy nền tảng gia đình là hạt nhân để giáo dục nhân
cách, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc là quan
điểm chỉ đạo rất cụ thể của TP. Giữ gìn, phát huy nét thanh lịch, văn minh
từ gia đình được lồng ghép, kết hợp với phong trào toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong nhiều năm
qua thực sự thấm sâu vào mọi khía cạnh đời sống của người Hà Nội. Nội
dung “người Hà Nội văn minh - thanh lịch” được lấy làm tiêu chí của
GĐVH, thực sự có ý nghĩa quan trọng, tạo những chuyển biến đáng kể,
góp phần nâng cao chất lượng GĐVH.

Hình thành nếp sống văn minh, thanh lịch là một quá trình nhận
thức, từ lĩnh hội những nội dung ứng xử đến điều chỉnh hành vi theo
hướng tích cực mỗi ngày, mỗi việc cụ thể đối với mỗi người. Quá trình đó
cần có mối liên hệ chặt chẽ từ gia đình đến nhà trường, từ cơ quan công
sở đến KDC và ngược lại. Một khi “gieo” suy nghĩ đúng, thì sẽ “gặt” hành
động đẹp. Trong thực tế, sự phối hợp đó đã và đang được các cấp, các
ngành và nhân dân Thủ đô hướng đến. Đây chính là nền tảng vững chắc
để xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch, phát huy giá trị gia đình
truyền thống, văn hóa người Tràng An.

BÙI NGUYễN
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NHậP GIA TÙY TụC

Hà Nội đã đưa vào thực hiện Quy tắc ứng xử dành cho
CBCCVCNLĐ trong các cơ quan TP với những kết quả bước đầu, làm
thay đổi cách nhìn của nhân dân vào những “công bộc” khi đến làm
việc tại các trụ sở công quyền. Thế nhưng, để xây dựng một Hà Nội
ngày càng thanh lịch, văn minh hơn thì chỉ thay đổi trong cách ứng
xử trong CBCCVC là chưa đủ mà cần cả ở những NLĐ bình thường.
Bởi biết cách ứng xử, giao tiếp phù hợp, không chỉ làm cho cuộc sống
tốt đẹp hơn mà còn hạn chế được những tổn thương hoặc sự cố có
thể xảy ra.

Thực tế cho thấy, trong cuộc sống luôn chứa đựng những tình
huống bất ngờ. Có thái độ ứng xử phù hợp không chỉ hóa giải được
mâu thuẫn phát sinh mà còn có thể có thêm những người bạn mới,
những mối quan hệ mới. Ví dụ khi va chạm giao thông, dù đúng hay
sai cũng nên bình tĩnh, xuống xe để giải quyết. Những lời nói nên cố
gắng ôn hòa, mềm mỏng để người nghe dễ chấp nhận. Nếu mình sai
thì nên xin lỗi thành tâm, đồng thời bàn bạc để giải quyết chi phí sửa
chữa xe (nếu có). Nếu mình đúng cũng vẫn nên có thái độ ôn hòa,
nhận bồi thường chi phí sửa xe thì nên lấy đúng giá, tuyệt đối không
nên “ăn vạ” hoặc chửi bới. 

Cũng vẫn là ứng xử, nói năng nhưng mỗi nơi, mỗi lúc mỗi khác.
Ở đám cưới, tiệc mừng nhà mới, mua xe ô tô, dành học bổng du học
ở nước ngoài... thì cười nói sôi nổi, kể những câu chuyện tiếu lâm
làm mọi người vui là tốt, là đúng nhưng đến đám tang mà nói to, gây
mất trật tự hoặc kể chuyện cười để nhiều người cười theo là điều
không nên. Nếu là bạn bè lâu ngày gặp lại thì nên chờ cho xong việc
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tang gia rồi kéo nhau ra quán cà phê, tha hồ trò chuyện mà không
làm người khác khó chịu, chê trách. Vẹn cả đôi đường.

Quy tắc ứng xử đã nêu rõ các cơ quan, công sở cũng quy định rõ việc
ăn mặc của công dân khi đến làm việc. Vậy nhưng, không ít người vẫn hồn
nhiên mặc đồ ngủ đến trụ sở cơ quan. Người khác góp ý lại còn lý sự, đồ
ngủ của hãng thời trang uy tín này, kia có giá cả triệu đồng một bộ; rằng chỉ
ra xin cái dấu hay lấy hồ sơ đến hẹn trả, vài phút là xong... thì cần gì phải
cầu kỳ... Nói như vậy là nói cho xong việc, là cách ứng xử chỉ nghĩ đến mình
mà không nghĩ đến người xung quanh. Bộ quần áo ngủ, dẫu là của thương
hiệu thời trang nổi tiếng, có giá cả triệu đồng thì vẫn là quần áo ngủ, chỉ để
mặc ở nhà. Ra đường là phải khác, trang phục, đầu tóc phải chỉn chu, gọn
gàng, phù hợp với không gian văn hóa của nơi mình định đến. 

Tôi đã đi nhiều đám cưới và thấy từ ngày Facebook phát triển mạnh,
mọi người có cơ hội gặp gỡ, dự sự kiện này nọ thường có sở thích chụp
ảnh để đưa lên “phây”. Nếu đến sớm thì chẳng nói làm gì. Đằng này nhiều
người đến muộn, sát giờ tổ chức hôn lễ vẫn cố tình kéo cô dâu, chủ rể vào
chụp ảnh. Một số bạn còn muốn lấy cảnh cổng chào kết hoa, chăng đèn
cho lung linh để đăng lên “phây” nên lôi xềnh xệch cô dâu, chú rể ra đứng
giữa cửa hoặc góc này góc khác để chụp ảnh, chắn cả lối vào của khách. Có
bạn chụp một kiểu chưa đủ lại còn ham tạo dáng, chẳng để ý đến tâm trạng
của cô dâu chú rể, vốn đã mệt nhoài nhưng vẫn phải cố gắng để chiều lòng
mọi người. Đến nỗi, người nhà của cô dâu (hoặc chú rể) sốt ruột quá vì sát
giờ tổ chức phải đến rỉ tai mới chịu tha cho hai nhân vật quan trọng nhất
của buổi lễ.

Các cụ ta xưa đã dạy “nhập gia tùy tục”, cách hành xử đúng mực,
đúng lúc, đúng chỗ bao giờ cũng tạo hiệu quả tốt nhất cho người tiếp xúc.
Nó cũng là cách để tôn trọng chính mình, tôn trọng những người xung
quanh, là cách để chứng tỏ trình độ văn hóa, văn minh của mỗi người trong
cộng đồng dân cư.

NGUYễN HOÀNG
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PHẦN 2

Gieo trồng “cây nhân ái”
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HạNH PHÚC GIảN ĐơN

Hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày TBLS 27/7 là gia đình
thương binh 1/4 Lê Văn Bổng (sinh năm 1947 ở 106 A1 Lạc Chính,
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) lại rộn ràng, tất bật hẳn lên. Rộn
ràng bởi ông Bổng là thương binh nặng, luôn nhận được sự quan tâm,
chăm sóc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và bà con
hàng xóm, láng giềng, nhất là trong các dịp lễ, Tết và Ngày TBLS. Tất
bật bởi cứ đến những ngày này, gia đình ông lại chuẩn bị tiếp đón các
vị lãnh đạo từ TW đến TP và quận, phường đến động viên, thăm hỏi.
Năm nay, kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2017), niềm
vui của gia đình ông Bổng lại được nhân đôi bởi ngôi nhà mà vợ
chồng ông chung sống đã mấy chục năm, được TP và quận Ba Đình
đầu tư nâng cấp đang “vướng” về thủ tục cấp “sổ đỏ” đã được đích
thân Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chỉ đạo các cấp, ngành
quận Ba Đình quan tâm tháo gỡ.

Có mặt tại căn hộ nhỏ bé của gia đình ông Bổng nằm sâu trong
ngõ Lạc Chính, phường Trúc Bạch, thành viên Đoàn công tác của Bí
thư Thành ủy thăm gia đình TBLS nhân kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS
đều cảm động trước tấm gương vượt khó, tinh thần lạc quan, yêu đời
của ông cùng gia đình. Là thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 100%
(ông Bổng bị cụt cả hai tay, mù hai mắt và gần đây còn bị điếc nặng),
40 năm qua, được người vợ hiền tần tảo, đảm đang chăm sóc và tiếp
thêm nghị lực, ông Lê Văn Bổng đã vượt qua cả nỗi đau về thể xác và
tinh thần để trở thành người thương binh “tàn nhưng không phế”



33XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

như lời Bác Hồ dạy. Nhiều năm qua, ông Bổng - thành viên tích cực
của CLB Tiếng hát thương binh Hà Nội đã đem tiếng hát, lời ca để
tiếp thêm nghị lực, niềm vui sống cho đồng đội. Không những thế,
ông cùng gia đình còn tham gia đóng góp vào các phong trào thi đua,
các CVĐ của MTTQ và các đoàn thể ở địa phương. Nhiều năm liền,
gia đình ông được công nhận là GĐVH. Kể về người vợ đảm đang,
chung thủy, ông Bổng tâm sự: 

- Tôi sống được đến ngày hôm nay là nhờ bà ấy. Mọi việc trong gia
đình và xã hội đều do vợ tôi đảm đang gánh vác...

Vợ ông, bà Nguyễn Thị Tuyết (nguyên là một nữ thanh niên xung
phong và là thương binh 4/4) thì chia sẻ: 

- Hồi ấy (những năm 60 - 70 của thế kỷ trước), Hội LHPN có phong
trào lấy thương binh nặng. Do có cùng cảnh ngộ và được động viên nên

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải (hàng trên thứ hai từ trái sang) và lãnh đạo TW, TP 

chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng thương binh 1/4 Lê Văn Bổng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS.
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tôi đã tình nguyện đăng ký kết hôn để chăm sóc anh ấy đến cuối đời. 40
năm qua, chúng tôi đã vượt qua biết bao khó khăn, gian khổ để duy trì
cuộc sống và nuôi dậy con cái thành người. Nay các con tôi (1 trai, 1 gái)
đều đã trưởng thành. Dù chỉ dựa vào tiền trợ cấp thương binh ít ỏi hàng
tháng, vợ chồng tôi cũng đều mãn nguyện vì so với những đồng đội đã
hy sinh, được sống đã là “lãi” lắm rồi! 

Tâm sự mộc mạc, chân thành của vợ chồng người thương binh
1/4 Lê Văn Bổng như những ngọn lửa thắp nên niềm tin yêu về tình
người, tình đồng chí mộc mạc, thủy chung và hạnh phúc giản đơn giữa
cuộc đời này.

MINH THÚY 
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NHớ NÉT THANH LỊCH, NHÂN ÁI
CủA NGườI HÀ NộI

Chị Mến trầm ngâm khi nghĩ đến ngày mai chị sẽ rời Hà Nội để về
quê. 5 năm trước, chị từ miền quê lúa lên Hà Nội vừa để mưu sinh, vừa
kèm cặp, chăm lo cho cậu con trai mới đỗ vào một trường đại học. 

Hàng ngày, chị dậy từ 3 giờ sáng, lên chợ đầu mối lấy rau rồi gánh
đi bán rong ở các phố. 

Buổi sáng hôm ấy, chị Mến vừa đặt gánh rau xuống trước cửa một
ngôi nhà khang trang trên phố X. thì bỗng có tiếng quát làm chị giật
mình:

- Đi chỗ khác đi. Chỗ mày bán rau ở đây à?

Nhìn quanh, chị Mến thấy một người đàn bà to béo đang đứng
trong quán cà phê bên cạnh.

- Chị ơi, em nghỉ nhờ một tý rồi em đi ngay.

- Không tý tiếc gì cả. Đi luôn!

- Em... em đứng nhờ chút thôi, gánh rau nặng quá. 

- Mày có đi ngay không, tao ra đổ hết rau bây giờ!

Chị Mến đang định gánh rau đi thì bỗng nghe thấy tiếng một phụ
nữ nhẹ nhàng:

- Làm gì mà to tiếng thế, cô Minh? 
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- Bà Tổ trưởng ạ? Cháu đuổi con bán rau này bà ạ! 

- Ô hay, người ta đứng ở vỉa hè chứ có đứng trong nhà cô đâu mà
cô đuổi? Vỉa hè là của chung mà!

- Nhưng mà vỉa hè ấy gần nhà cháu nên cháu đuổi.

- Cô vô lý quá! Tôi đang định ra nhắc cô về việc quán cà phê của
cô kê bàn ghế cho khách ngồi lấn cả vỉa hè, gây ảnh hưởng đến bà con
xung quanh, đến người đi bộ... Vậy mà cô lại đang bắt nạt chị bán rau. 

- Dù sao cháu cũng là người ở đây! 

- Không phân biệt người ở đâu, cô Minh nhé. Mọi người đều
bình đẳng trước pháp luật. Cô sinh sống, kinh doanh ở đây thì phải
nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của địa phương: Không lấn
chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh; giữ gìn VSMT... Cô nhắc
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nhân viên kê bàn ghế gọn gàng trong khuôn viên nhà mình ngay đi.
Không được bày ra vỉa hè như thế. Nếu còn bày bừa ra là bị xử lý đấy,
không nhắc nhở suông đâu! 

Thấy vậy, người đàn bà to béo đi vào nhà. Một lúc sau, có mấy
thanh niên ra kê lại bàn ghế.

Quay sang chị Mến, bà Tổ trưởng cho biết, sắp tới TP sẽ nghiêm
cấm việc bán hàng rong và khuyên chị nên vào trong chợ thuê chỗ ngồi
để bán hàng. Thấy chị Mến trình bày hoàn cảnh khó khăn, bà nhiệt tình
dẫn chị vào gặp Ban quản lý chợ để xin cho chị thuê một chỗ ngồi bán
rau. Tại đây, chị Mến để ý thấy bà được những người trong Ban quản lý
chợ quý mến, kính trọng. Nhờ vậy, chị được sắp xếp ngay một chỗ chừng
3m2 trong chợ để bán rau.

Hôm ấy về nhà, chị Mến không tin vào những gì mình chứng kiến.
Mấy lần, chị tự cấu vào tay mình để biết rằng không phải mình đang mơ.
Chị đem chuyện ấy kể với những người cùng thuê trọ. 

- Không khéo lại gặp người lừa đảo thôi em ơi?

- Hay bà ta định lợi dụng chị vào việc gì?

- Trên đời này làm gì còn người tốt như thế!

Thế nhưng, trái với sự võ đoán của mọi người, bà Hòa, Tổ trưởng
TDP đúng là một người tốt bụng như chị đã tin tưởng. Sau 5 hôm được
bà xin giúp chỗ bán hàng, chị Mến xách chục quả trứng gà và chiếc phong
bì (được chị em xóm trọ mách) sang cảm ơn bà. 

- Cô ơi, cô tốt với cháu quá! Cháu chẳng biết nói thế nào để
cảm ơn cô cho phải. Có chục trứng gà ta, con cháu vừa mang ở quê
lên, cháu biếu cô. 

Chị Mến rụt rè đưa bà Hòa chục trứng và chiếc phong bì. 
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- Cháu đừng vẽ vời thế. Cô thấy cháu thật thà, hoàn cảnh nên giúp
được gì thì cô giúp thôi. Cháu mang trứng về để dành hai mẹ con ăn
dần. Cháu cất tiền đi, lần sau nếu cháu còn làm vậy là cô giận đấy! 

Không những không lấy quà của chị Mến mà mỗi lần ra chợ bà
Hòa đều ghé vào mua rau ủng hộ chị. Thỉnh thoảng có món nào ngon,
bà còn mang sang cho hai mẹ con. Có lần chị chưa đủ tiền để đóng học
phí cho con, bà lại cho vay. Hàng ngày, bà Hòa vẫn hay sang hỏi thăm,
động viên mẹ con chị. 

Dần dà quen chỗ, quen khách, thu nhập của chị cũng khá hơn.
Cộng thêm cậu con trai học sang năm thứ 2 đã bắt đầu đi làm thêm nên
cũng đỡ đần được mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con dần dễ thở hơn, có
đồng ra, đồng vào để gửi về quê phụ giúp chồng nuôi con. 

Tháng trước, con trai chị Mến học xong ĐH, đã xin được việc ở
quê. Chị cũng thu xếp trả phòng trọ để về đoàn tụ với gia đình. Không
còn được ở nơi đã gắn bó ân tình từ thủa đầu bỡ ngỡ, trong lòng chị
Mến bỗng trào lên nỗi bâng khuâng, xao xuyến. Ngày mai là chị trở về
quê. Nỗi nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con sẽ thay bằng nỗi nhớ về nơi chị
đã gắn bó 5 năm qua. Chị sẽ nhớ Hà Nội, nơi ấy có bà Hòa, một người
phụ nữ Thủ đô dịu dàng, thanh lịch và giàu lòng nhân ái.

NGọC AM
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“ÔNG Từ THIệN”

Bền bỉ 14 năm qua (2000 - 2013), bất kể khi nào có sức khỏe và
điều kiện là đôi chân của ông Đặng Thế Cửu ở TDP Hà Trì 1, phường Hà
Cầu, quận Hà Đông lại dừng ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà
Cầu (Hà Đông), với nào bánh, trứng, thịt... để dành cho những em nhỏ
có mảnh đời không may mắn nơi đây.

Sinh năm 1929 trong một gia đình thuần nông tại mảnh đất Hà
Đông, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng trai Đặng Thế Cửu
tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Chiến tranh kết thúc, ông
trở về quê hương xây dựng gia đình và tham gia phát triển kinh tế. Như
bao người nông dân khác gắn bó với mảnh vườn, thửa ruộng, ông Cửu
sống một cuộc đời thật bình dị và giản đơn. Cuộc sống của một lão nông
không mấy khá giả, nhưng với ông, sống là phải cho đi, phải sẻ chia với
mọi người, nhất những mảnh đời khốn khó ở xung quanh. 

Có đặt chân đến Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu,
ông Cửu mới thấy hết được sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của
các em nhỏ ở nơi đây. Thế là, giữa những năm 2000, ông Cửu đã bắt đầu
công việc từ thiện. Hôm thì ít thịt, cá, hôm thì ít hoa quả, thậm chí có hôm
ông mua nguyên cả xe ngô chở đến Trung tâm. Hỏi ông thì ông chỉ
bảo:“Tôi thương các cháu nơi đây, khi mà những đứa trẻ khác ngoài kia
có ông bà, bố mẹ thì các cháu không có ai để gọi là ông, là bà”. Suốt 14
năm, với số tiền ít ỏi dành dụm từ những lần con cháu biếu, những đồ
gia đình sẵn có như hoa quả, bánh kẹo, ông Cửu đều gói cẩn thận rồi
thảnh thơi đi bộ mang đến Trung tâm.
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Ông tâm niệm việc thiện xuất phát từ tấm lòng. Một người làm
việc thiện đã tốt, nhiều người làm việc thiện thì xã hội sẽ tốt đẹp lên
nhiều. Ông Cửu còn vận động anh em, con cháu và hàng xóm cùng nhau
làm từ thiện. Thế là từ chỗ một mình, ông Cửu đã trở thành đầu mối
cho tấm lòng thiện nguyện của đông đảo bà con hàng xóm, anh em, họ
hàng. Noi gương cha, các con của ông nhiều lần mang đồ từ thiện đến
tận Trung tâm cho các em nhỏ.

Khi sức khỏe còn cho phép thì mỗi tuần ông Cửu lên với các cháu
vài lần. “Đôi chân đã thành quen cô ạ, không lên với các cháu tôi thấy
nhớ lắm”! - ông chia sẻ. 

Năm 2013, ông Cửu không may bị TNGT tưởng chừng không qua
khỏi. Chứng kiến cảnh các cô và các em nhỏ Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ
mồ côi Hà Cầu đến thăm và ngỏ ý sẽ cùng gia đình chăm sóc ông, chị
Nhung - con gái ông Cửu xúc động bày tỏ: “Cả nhà từ lâu đã biết bố tôi
hay đến Trung tâm giúp đỡ, bản thân con cháu trong gia đình cũng hay

Ông Đặng Thế Cửu - Người có tấm lòng thiện nguyện và trái tim nhân hậu.



41XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

ủng hộ, nhờ bố mang tấm lòng đến Trung tâm. Nhưng gia đình không
nghĩ rằng giữa bố tôi và Trung tâm lại có nhiều tình cảm đến thế”! Nhờ
sự chăm sóc của gia đình, sự động viên của cô và trò Trung tâm Nuôi
dưỡng trẻ em mồ côi Hà Cầu mà sức khỏe ông Cửu ngày một hồi phục.
Chị Nhung còn chia sẻ thêm, lần đấy ông bị ốm lâu, nhớ các cháu quá
mới nhờ chị đèo đến thăm các cháu. Khi ông từ cổng bước vào, các cháu
chạy ra ôm chầm lấy ông, chị rất bất ngờ trước hình ảnh đó. Có lẽ các con
đã coi ông như người thân trong gia đình. Hiện tại, sức khỏe không còn
cho phép ông Cửu tự mình đi đến Trung tâm, nhưng với trái tim sẻ chia,
ông luôn nhắc nhở con cháu phải thay ông đến với các cháu hoặc lâu lâu
ông lại hỏi các con mình có thường xuyên đến Trung tâm không? Và điều
đặc biệt, noi gương ông, các con cháu một tháng vài lần lại mang quà đến
với Trung tâm, đến với những mảnh đời thiếu may mắn.

Nói về ông Đặng Thế Cửu, bà Nguyễn Thị Lan - người có hơn 10
năm công tác tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu cho biết: “Khi
tôi mới về nhận công tác tại Trung tâm đã thấy ông Cửu làm việc thiện.
Ông là người có phẩm chất đáng quý, sống rất tình cảm. Việc làm thiện
nguyện và trái tim nhân hậu của ông Cửu dành cho các em nhỏ nơi đây
thật khó đong đếm”!

Gặp ông vào một chiều tháng 6 oi bức, tuy đã ở cái tuổi “xưa nay
hiếm”, khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn, mái tóc đã bạc phơ, song đôi mắt
vẫn sáng tinh anh, tôi hỏi ông: “Cháu gọi ông là ông từ thiện được
không?”. Ông cười móm mém: “Đấy chỉ là những việc nhỏ trong khả
năng của tôi thôi”.

Vâng, việc nhỏ như thế thôi nhưng tấm lòng thiện nguyện của ông
đã làm biết bao trái tim thêm ấm áp, đã làm cho những mảnh đời không
may mắn trở nên may mắn hơn, hy vọng hơn vào một tương lai tốt đẹp.

NGUYễN LợI
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CHUYệN CủA HÀ

Lớp 7C có thêm bạn mới. Hà vẫn nhớ như in buổi đầu tiên bạn ấy
đến lớp. Một bạn gái có thân hình nhỏ bé, da ngăm đen, nhưng ấn tượng
hơn cả là mái tóc dài chấm eo, dầy và đen nhánh. Đôi mắt bạn ấy cũng
đen nhưng đượm buồn, lúc nào cũng nhìn xuống dưới đất. Hình như
bạn ấy biết cả lớp đang nhìn mình nên càng thêm bối rối, luống cuống,
đánh rơi cả cặp sách xuống đất. Trong lớp, những tiếng xì xào bắt đầu
nổi lên:

- Cái cặp rách rồi kìa!

- Ăn mặc quê thế!

- Sao da lại đen thế nhỉ?

- Không biết học có giỏi không...

- Có biết hát hò, nhảy múa gì không nhỉ?

...Những tiếng xì xào im bặt khi thấy cô Huyền, giáo viên chủ
nhiệm bước vào lớp. 

- Cô chào các em. Từ hôm nay, lớp chúng ta có thêm một thành
viên mới. Đó là bạn Ngọc. Ngọc sẽ ngồi cạnh Hà. Cả lớp chúng mình sẽ
cùng yêu thương, quan tâm đến Ngọc nhé, bởi bạn mới từ Yên Bái đến.
Hà giúp bạn nắm vững nội quy của trường, lớp nhé...

Quay sang Ngọc, cô Huyền nói tiếp:

- Ngọc à, từ hôm nay, đây sẽ là ngôi nhà thứ 2 của em. Có điều gì
chưa hiểu, em nên hỏi cô và các bạn trong lớp. Đừng ngại ngần gì cả. 
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Có em nào có ý kiến hay muốn hỏi thêm gì không? Nếu không,
chúng ta bắt đầu bài học mới nhé...

Được cô giáo phân công giúp Ngọc, Hà vui lắm. Em tận tình nói
cho bạn nghe về ngôi trường mà chúng đang học. Về lớp 7C thân yêu,
học giỏi, hoạt động văn nghệ sôi nổi, nhưng cũng nhiều trò nghịch
ngợm. Giờ ra chơi, Hà tranh thủ dẫn Ngọc đi một vòng xung quanh
trường. Em thấy tự tin về những kiến thức có được về lịch sử ngôi trường,
về vùng đất nơi chúng đang đứng. Ngọc chăm chú lắng nghe. Sau những
bỡ ngỡ ban đầu, Ngọc cũng dần dà bạo dạn hơn. 

Người ta bảo, trẻ con dễ làm quen, làm thân. Hà và Ngọc cũng vậy.
Phần bởi vì ngồi cạnh nhau, phần bởi Ngọc ở với người họ hàng gần nhà
Hà. Chẳng mấy chốc, hai đứa trở nên thân thiết. Qua những câu chuyện
của Ngọc, Hà thấy rất thương bạn. Bố Ngọc mới mất vì bệnh ung thư.
Nhà có 4 miệng ăn mà chỉ trông vào mẹ Ngọc nên rất khó khăn. Vì vậy,
Ngọc được một người bà họ đón về ở cùng. Bà đã gần 70 tuổi, hàng ngày
bán hàng rau ngoài chợ, kinh tế không dư dả gì nhưng được cái rất yêu
thương Ngọc. Chính vì khó khăn nên bà cũng chỉ mua cho Ngọc được 2
bộ đồng phục. Một bộ đồng phục hàng ngày, một bộ đồng phục thể
thao. Ngọc vẫn dùng cặp sách từ năm lớp 5. 

Hà đang nhẩm tính một kế hoạch. Cái vỗ vai cùng câu hỏi của
Ngọc làm Hà giật mình:

- Này, cậu nghĩ gì mà mặt nghệt ra thế?

- Ừ, à, tớ không nghĩ gì đâu. 

Tối hôm ấy, cơm nước, dọn dẹp xong xuôi, Hà nói với mẹ:

- Mẹ ơi, con có việc muốn xin ý kiến mẹ, được không ạ?

- Con nói đi, mẹ đang nghe đây.

- Con muốn xin phép mẹ mổ lợn tiết kiệm ạ.
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Chị Thái ngạc nhiên. Đó là con lợn đựng tiền chị thưởng cho con
mỗi lần được điểm 9, điểm 10 để động viên con học tập.

- Sao lại mổ lợn? Trước năm học, mẹ bảo con mổ lợn để mua gì thì
mua, con bảo không thiếu gì, để dành đến Tết mới mổ cơ mà!

- Chuyện là thế này mẹ ạ. Bạn Ngọc, cái bạn mà con dẫn về nhà
mình chơi mấy lần rồi ấy, hoàn cảnh lắm mẹ ạ. Bạn ấy vẫn dùng cặp
sách cũ đi học. Chiếc cặp bị rách rồi nên nhiều lúc rơi cả bút ra ngoài.
Con xin mẹ mổ lợn để lấy tiền mua cặp sách mới và một chiếc hộp bút
tặng bạn. Nếu thiếu, con xin mẹ trừ vào tiền thưởng của năm học này,
mẹ nhé!

Chị Thái ôm chặt con gái vào lòng. Qua lời Hà kể, chị biết, Ngọc
học giỏi, lễ phép, ngoan ngoãn. Trong lòng chị, trào dâng một niềm vui
sướng, xúc động. Con gái chị đã lớn thật rồi. Không chỉ cao lớn hơn mẹ,
ra dáng thiếu nữ, nó còn biết quan tâm, chia sẻ với người bạn có hoàn
cảnh khó khăn. 

- Tất nhiên là mẹ đồng ý rồi con gái yêu ạ. Nếu thiếu tiền mẹ sẽ
bù, không phải trừ vào tiền thưởng đâu. 

- Con cám ơn mẹ. Nhân tiện mai con đem cho bạn mấy bộ quần
áo đồng phục năm ngoái mẹ mua cho con nhé. Bạn ấy thấp, bé hơn con
nên chắc là vẫn mặc vừa mẹ ạ.

- Ừ, mai con nhớ mang cho bạn. Còn bây giờ, con mổ lợn đi rồi
hai mẹ con mình cùng ra cửa hàng mua cặp và hộp bút cho bạn. Con
nhớ là mang đến nhà tặng bạn chứ đừng tặng trên lớp kẻo bạn ngại nhé!

Hà nhảy chân sáo ra chỗ để con lợn đất với nụ cười trên môi. Em
biết, ngày mai Ngọc sẽ rất vui khi nhận món quà nhỏ của mình.

NGUYễN TÂM
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MÌNH VÌ MỌI NGườI, 
MỌI NGườI VÌ MÌNH

Ông Huy vừa đi làm về. Đường đông, nên hôm nay ông về nhà
muộn 40 phút so với mọi ngày. Vào nhà, ông thấy bà Hà ngồi trên
ghế, nét mặt nhăn nhó. Bước đến bên bà, ông nhẹ nhàng hỏi vợ:

- Hôm nay sức khỏe của bà thế nào? Huyết áp của bà có ổn
không?

Bà Hà ấm ức:

- Tôi không sao ông ạ. Chỉ là vì tôi bực mình với vợ chồng cô
Dung ở giữa ngõ nhà mình thôi!

Ngồi xuống bên bà, ông ôn tồn: 

- Có gì bà cứ bình tĩnh nói tôi nghe!

- Chuyện là thế này. Sáng nay lúc đi chợ, đến trước nhà cô Dung,
tôi thấy đống cát, đá cô ấy mua về đổ mái bằng lấn hết già nửa ngõ.
Tôi đã nhắc nhở vợ chồng cô ấy, nói thợ xây dọn gọn vào để lấy lối
cho mọi người đi lại, đảm bảo an toàn vì người lớn tuổi và trẻ em tay
lái yếu nếu đi vào cát, đá rất dễ bị ngã. Vợ chồng cô ấy đã không làm
mà lại còn bảo tôi là “Bà cứ lo bò trắng răng, làm sao ngã được mà
sợ”. Lúc đi chợ về, tôi thấy mọi người xúm đông trước cửa nhà cô ấy.
Hóa ra một người giao bánh kẹo cho cửa hàng tạp hóa phía trong vì
đá đổ tràn ra ngõ nên loạng choạng tay lái, cả người và xe đều bị đổ
xuống đường. Cũng may cậu ấy chỉ bị xây xước chân tay nhưng thùng
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nước ngọt và thùng sữa
chua thì vỡ, đổ cả ra
đường. Giá như vợ chồng
cô chú ấy nghe tôi thì
đâu đến nỗi! Bà Hà xổ ra
một tràng.

Ông Huy thở phào:

- Bà làm tôi lo quá!
Tôi cứ tưởng bà bị ốm
hay con cháu có điều gì
không phải. Hôm trước,
khi nhà cô ấy đào móng,
tôi cũng qua nhắc nhở,
khi làm nhà phải để vật
liệu xây dựng gọn gàng.
Nhà ở trong ngõ nhỏ,
khi làm đến đâu thì gọi
vật liệu đến đó, không

gọi nhiều để choán hết lối đi. Mình làm nhà, được việc mình nhưng
cũng phải quan tâm đến VSMT, đến sự an toàn của người qua lại.
Không nên chỉ chăm chăm vào việc của mình mà quên mất những
người xung quanh, bất chấp những người xung quanh. Vợ chồng cô
ấy đã vâng vâng, dạ dạ mà hôm nay lại làm ăn thế? Thôi để lát nữa
tôi qua nhà ông Tổ trưởng TDP rồi chúng tôi sẽ vào nhà cô ấy góp
ý thêm lần nữa.

...Sáng hôm sau bà Hà đi chợ, đống cát, đá phần được chuyển
vào tầng 1, phần được vun gọn sát chân tường, trả lại lối đi thông
thoáng cho mọi người. Nhìn thấy bà, cô Dung vồn vã:
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- Bà đi chợ đấy ạ. Bà xem nhà cháu để vật liệu như thế này
được chưa? Hôm qua cháu áy náy quá! Nếu vợ chồng cháu nghe mọi
người nhắc nhở thì đã không có chuyện gì xảy ra. Từ nay cháu sẽ
cẩn thận hơn bà ạ. Bà cũng bỏ qua cho cháu vì thái độ không đúng
mực với bà nhé!

- Cô hiểu ra như thế là tốt rồi. Mình ở ngõ nhỏ, bao giờ làm nhà
tìm chỗ để vật liệu cũng cũng khó khăn hơn ở những phố lớn. Điều
quan trọng là làm việc riêng thì cũng phải tính toán để khỏi ảnh
hưởng tới mọi người xung quanh. Chuyện xây nhà, sửa cửa thì không
thể tránh khỏi tiếng ồn, bụi bẩn... Nhưng nếu mình để ý thì sẽ hạn
chế được ít nhiều. Mình vì mọi người, mọi người vì mình để cuộc
sống an toàn và tốt đẹp hơn, cô nhỉ?

- Vâng ạ. Vợ chồng cháu cũng vừa nhờ chủ cửa hàng tạp hóa gọi
điện cho người giao hàng và nhờ chuyển cho anh ấy số tiền hàng bị
hỏng. Anh ấy cũng thông cảm, mọi chuyện được dàn xếp ổn thỏa rồi
bà ạ. Nghe theo lời ông, chúng cháu cũng mua tấm bạt to để căng từ
trên tầng 3 xuống đất. Vừa đỡ bụi, vừa hạn chế vật liệu rơi, ảnh hưởng
đến mọi người qua lại. Gia đình cháu cảm ơn ông bà vì đã góp ý giúp
chúng cháu nhận ra cái sai và sửa sai kịp thời!

Bà Hà vui vẻ ra chợ. Miệng nở nụ cười tươi vì câu chuyện đã
kết thúc tốt đẹp.

NGUYễN TÂM
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ĐÚNG LÀ NGườI HÀ NộI

Con trai mua nhà riêng trên Hà Nội đã 2 tháng, bà Ngọc mới
thu xếp công việc đồng áng để thăm con. Gần 60 tuổi mới được đến
Thủ đô lần đầu nên mấy hôm trước ngày đi tâm trạng bà Ngọc bồi
hồi, đan xen sự háo hức, hồi hộp. Lần đầu ra Hà Nội, bà Ngọc thấy
thật bỡ ngỡ, dường như thứ gì cũng khác mảnh đất trung du, nơi ông
bà đã gắn bó hơn 60 năm nay. Đường phố tấp nập, nhà cửa san sát,
mọi người ăn mặc đẹp, nhiều xe máy, ô tô nối đuôi nhau chạy trên
đường... làm bà lóa cả mắt! 

Xuống xe khách, bà Ngọc được nhiều người mời đi xe ôm. Nhớ
lời con dặn, bà chọn một người trung tuổi, gương mặt sạm đen nhưng
có vẻ hiền lành, thân thiện. Anh xe ôm vồn vã: 

- Bà đi đâu, về phố nào, để cháu chở đến nơi?

Bà Ngọc đọc địa chỉ và không quên nói tên những con phố sẽ dẫn
đến nhà. (Anh con trai vốn sợ mẹ bị người đi xe ôm “bắt nạt” nên dặn
rất kỹ càng). 

Đang đi bình thường, bỗng người lái xe ôm quay lại nói với bà: 

- Bà ơi, cháu vừa chở khách qua phố T, thấy đường bị tắc vì họ
đang sửa lại đường, cộng thêm trên phố đó có đám cưới. Cháu sẽ chở
bà đi vòng sang phố H. Xa hơn một chút nhưng đường thoáng, dễ đi
hơn bà ạ! 

- Thôi, anh cứ chở tôi đúng đường mà con trai tôi đã dặn. Bà Ngọc
cương quyết!
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- Bà yên tâm, cháu sẽ chở bà đến đúng địa chỉ, phải đi thêm gần 1
cây số nhưng cháu không lấy thêm tiền của bà đâu. Anh xe ôm nhỏ nhẹ. 

30 phút sau, chiếc xe máy đã dừng chân trước cửa nhà con trai bà
Ngọc. Thấy người lái xe đi đứng cẩn thận, lại hiền lành, thật thà nên ngoài
số tiền đã thỏa thuận, bà Ngọc còn đưa thêm 10 nghìn đồng, nhưng anh
xe ôm một mực từ chối. Bà Ngọc phải nói mãi anh ấy mới nhận cho, lại
còn liên tục cảm ơn bà.

Đang mải ngắm nhà, ngắm phố, bà Ngọc bỗng thấy có giọng nói
trong trẻo vang lên:

- Bà ơi, bà tìm nhà ai ạ?

Quay lại, bà Ngọc thấy một cô bé chừng 14 - 15 tuổi.

- Bà đến nhà chú Thái. Bà là mẹ chú ấy, mới từ quê lên cháu ạ.

- Chú ấy đi làm phải 6h tối mới về bà ạ. Bà sang nhà cháu chờ chú
ấy đi.
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- Ừ. Hôm qua chú gọi điện về nói sẽ xin cơ quan về sớm để đón bà
rồi. Bà ngồi đây cũng được cháu ạ.

- Cháu mời bà vào nhà cháu ngồi cho mát. Cháu viết mảnh giấy cài
cửa, khi nào chú ấy về sẽ sang nhà cháu tìm bà ạ. 

Nói rồi cô bé thoăn thoắt cầm mấy túi đồ, dẫn bà Ngọc vào nhà, rót
nước mời bà uống rồi lấy mảnh giấy, viết thông tin cần nhắn ra cài trước
cửa nhà con trai bà. 

Qua câu chuyện với bé Hồng (hàng xóm nhà anh Thái), bà Ngọc
mới biết trước đây khu này là xã, được chuyển lên phường được 10 năm
nay. Người dân nơi đây có cuộc sống kinh tế khá ổn định, nhiều nhà giàu
có, nhưng vẫn giữ được những nét đẹp trong nếp sống nghĩa tình, luôn
quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người trong khu phố, ra ngõ gặp nhau
đều thân thiện chào, hỏi thăm nhau rất thân tình. Mỗi khi một gia đình có
việc là cả khu lại xúm vào hỏi han, chia sẻ, làm được việc gì thì sẵn sàng
làm giúp. Cậu Thái, con trai bà thỉnh thoảng phải đi công tác vài ngày.
Những lúc đó, ở nhà, hàng xóm láng giềng đều để ý trông coi nhà cửa hộ.

Trong 2 tuần ở chơi với con trai, ngoài những lúc được con đưa đi
thăm phố, thăm các danh thắng nổi tiếng của Thủ đô, bà Ngọc còn có
thêm người bạn nhỏ là bé Hồng. Con bé vừa xinh, vừa ngoan lại rất quý
mến bà. 

Những công dân Thủ đô nơi con trai bà sinh sống rất thân thiện,
hòa nhã, luôn quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống chứ không phải
như lâu nay nhiều người vẫn mặc định “người Hà Nội kiêu căng, lạnh
lùng, nhà ai biết nhà ấy”. Vốn xem ti vi nhiều, nghe nhiều về mảnh đấy
Kinh kỳ nghìn năm văn hiến, nay bà Ngọc mới tận mắt chứng kiến
những nét đẹp trong văn hóa, giao tiếp của người Thủ đô. Ngày mai về
quê, nhất định bà phải chia sẻ với chồng bà, với bà con xóm giềng
những ấn tượng tốt đẹp về Hà Nội.

KHÁNH VÂN
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TÌNH Vợ CHồNG

Trở trời khó chịu trong người,

Vừa nằm đã thấy bà ngồi bên ông:

“Ông ơi! Ông sốt cao không?

Để tôi lấy lá ông xông khỏi liền.

Thuốc đây ông uống vài viên

Ăn bát cháo nóng, đắp mền nghỉ ngơi”.

Thực tình bệnh chỉ xoàng thôi,

Bà lo, bà thức đứng ngồi không yên.

Hơi bà ấm tựa thuốc tiên,

Làm ông sảng khoái bệnh liền đi xa.

Các con hiếu thảo nuôi cha,

Không bằng một chút tình bà chăm ông!
NGUYễN VĂN NảY
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XÂY DựNG HÌNH MẫU 
THANH NIÊN THủ ĐÔ 

Đã từ nhiều năm nay, vào các dịp hè, hình ảnh các chàng trai,
cô gái trong màu áo xanh tình nguyện đến từ các đội SV tình nguyện
của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn và Thanh niên tình nguyện Thủ
đô đã trở nên quen thuộc với bà con nhân dân địa phương. Với tinh
thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, họ đã xung kích tình nguyện về các KDC
với các hoạt động nổi bật như: Chương trình “Mùa hè xanh”, “Xung
kích phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”, “Đồng hành với thanh niên
lập thân, lập nghiệp”, “Tôi yêu Hà Nội”, “An toàn giao thông”. Các
hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chương trình “Lễ thắp nến tri ân” kỷ
niệm Ngày TBLS, bổ túc văn hóa, tổ chức sinh hoạt hè cho các em HS
đã thu hút đông đảo ĐVTN hưởng ứng, tham gia. 

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh
niên”, hè năm 2017, bước chân tình nguyện của sinh viên tình
nguyện Học viện Nông nghiệp I đã đến các KDC tại xã Tuyết Nghĩa,
huyện Quốc Oai để tham gia bảo vệ môi trường, giúp xây sửa nhà,
cấy lúa giúp nông dân, tặng quà gia đình chính sách... Đồng chí
Nguyễn Đức Công - Chủ tịch Hội đồng hương sinh viên tình nguyện
Thủ đô cho biết: “Thông qua các đợt tình nguyện, chúng tôi càng
thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của người dân nông thôn. Hoạt
động tình nguyện góp phần thắt chặt hơn tình đoàn kết gắn bó giữa
sinh viên tình nguyện Thủ đô với ĐVTN nông thôn; đồng thời, khơi
dậy nguồn động lực và lòng nhiệt huyết của các tình nguyện viên.
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Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham gia tình nguyện là một cách
để ĐVTN trải nghiệm cuộc sống và phát triển kỹ năng giao tiếp cá
nhân. Việc tổ chức các hoạt động tình nguyện cũng nhằm mục đích
rèn luyện cho các ĐVTN về ý thức, trách nhiệm vì cộng đồng, giúp
các bạn trẻ tích cực phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, học tập tốt để phục
vụ xã hội. Từ phong trào Thanh niên tình nguyện đã xuất hiện nhiều
tấm gương năng nổ, vì cộng đồng. Các hoạt động tình nguyện đã
thể hiện tấm lòng, trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ, tạo được dấu ấn
trong xã hội; thu hút được đông đảo ĐVTN tham gia. Hoạt động
tình nguyện của Đoàn có ý nghĩa sâu sắc trong xây dựng hình mẫu
thanh niên Thủ đô thời đại mới với 5 tiêu chí: Bản lĩnh vững vàng,
thanh lịch văn minh, tri thức phong phú, sức khỏe dồi dào, kỹ năng
thành thạo. Qua đó, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch,
văn minh. 

Tuổi trẻ huyện Quốc Oai ra quân làm sạch môi trường.
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Tạo nên sức lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ và sâu sắc trong tuổi
trẻ Việt Nam, phong trào Thanh niên tình nguyện từ ngày ra đời đến
nay đã để lại dấu ấn tốt đẹp, góp phần xây dựng hình ảnh người
thanh niên Việt Nam biết sống, làm việc và cống hiến vì cộng đồng.
Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ ngày càng bám sát những
vấn đề nóng của đất nước, như: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng
liêng của Tổ quốc; tham gia giúp người dân xóa đói, giảm nghèo;
xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn ở những vùng khó khăn...
Qua đó, góp phần động viên, khơi dậy tinh thần lao động, sáng tạo
của ĐVTN ở khắp mọi miền của Tổ quốc.

Có thể nói, phong trào Thanh niên tình nguyện ra đời vừa phù
hợp với nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ, vừa đáp ứng yêu cầu,
nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH
đất nước. Ðó là sự kế thừa và phát triển các phong trào hành động
cách mạng của các thế hệ thanh niên Việt Nam trước đây, đáp ứng yêu
cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đỗ THị HUYềN
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HOAN HÔ “NHÀ ĐÈN” 

Hơn 7 giờ tối, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm và nghe
tin tức thời sự trên VTV1 thì bỗng đèn đóm cả dãy nhà bên số lẻ phố
Võ Văn Dũng (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) tự nhiên tắt phụt,
căn phòng lập tức tối om và hơi nóng tỏa ra ngột ngạt. Đậy vội chiếc
lồng bàn vào mâm cơm, bà Hà bực bội kêu lên: 

- Lại mất điện! Bực ơi là bực! Thế này thì sống làm sao nổi?

Biết tính vợ nóng nảy, ông Thành vội khuyên:

- Bà bình tĩnh đi, có thể lại chập điện ở đâu đấy thôi, tý nữa
“nhà đèn” sẽ khắc phục. Nóng như thế này, nhà nào cũng hai, ba cái
điều hòa, tủ lạnh, quạt cây... thì làm gì mà chả quá tải! Không chập
điện mới là lạ!

- Thế ông nhìn xem, bên số chẵn có bao giờ mất điện không
hay chỉ có số lẻ nhà mình là “đen”? Mà bên điện lực cũng cửa quyền
lắm cơ, thích cắt điện lúc nào thì cắt. Thế này thì tôi và con Thúy lại
phải ra siêu thị để “hóng mát”. Ra đấy thể nào lại chả mất toi vài trăm
nghìn đồng...

- Mẹ con bà chỉ kiếm cớ để đi mua sắm. Bà nhớ về sớm mà xem
phim nhé. 8 giờ 50 là có phim “Những người nhiều chuyện” trên
VTV1 đấy.

- Chả biết lúc ấy điện đã sửa xong chưa mà về. Bực ơi là bực!
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Sửa soạn quần áo xong, dặn chồng trông nom cửa nẻo cho
cẩn thận, hai mẹ con bà Hà thong thả đi bộ ra siêu thị gần nhà để
“hóng mát”, tiện thể ngắm nghía hàng hóa cho đã mắt. Chợt bà nghe
thấy tiếng loa phát ra từ chiếc xe máy đang đi ngược chiều:

- Công ty Điện lực Đống Đa xin thông báo: Hiện nay đường
điện trong khu vực đang có sự cố. Chúng tôi xin lỗi bà con và sẽ cố
gắng khắc phục trong thời gian sớm nhất. Rất mong bà con nhân
dân thông cảm và ủng hộ! Xin cảm ơn bà con! Công ty Điện lực
Đống Đa xin thông báo...

- Woa! Chuyện lạ đó nghe. Mẹ thấy chưa, hôm nay Công ty
Điện lực Đống Đa lịch sự ghê. Lại còn xin lỗi với cảm ơn nhân dân
nữa đấy! Thế mới là văn hóa phục vụ chứ - cái Thúy bảo mẹ.
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- Ừ. Thì cứ thông báo công khai để mình chủ động cho đỡ sốt
ruột. Thôi, mẹ con mình ra đấy (siêu thị) ngắm nghía một tý rồi còn
về xem phim. Mong rằng Công ty Điện lực Đống Đa nói được, làm
được.

Chừng nửa tiếng sau, chuông điện thoại của bà Hà bỗng reng
reng. Là giọng ông Thành, chồng bà:

- Bà về ngay đi. Nhà mình có điện rồi đấy!

- Vậy hả ông? Thế thì tốt quá! Xin lỗi công khai, mau chóng khắc
phục. Hoan hô “nhà đèn”!

THÚY HOA 
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GIEO TRồNG “CÂY NHÂN ÁI”

Buổi tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác khuyến học của dòng họ N. hôm nay có thêm
một nội dung mới. Đó là kể lại những câu chuyện về lòng nhân ái trong
cuộc sống hàng ngày. Ý tưởng này được cụ Giáo, trưởng họ nghĩ ra và
được đại diện các chi đồng tình ủng hộ. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng,
việc giáo dục lòng nhân ái, tinh thần thương người như thể thương thân
cho lớp trẻ hôm nay là việc làm quan trọng, cần thiết cần được duy trì
hàng năm. Những câu chuyện ấy chính là những mạch nước ngầm mát
lành cứ len lỏi chảy, ngấm vào, nuôi dưỡng cho “cây nhân ái”, đạo lý
“thương người như thể thương thân” trong mỗi người ngày càng nảy nở.

Hôm nay, cụ Giáo kể câu chuyện về người thương binh Nguyễn Văn
Dĩnh, 77 tuổi, Trưởng ban CTMT TDP số 1 phường Giang Biên, quận
Long Biên mà cụ biết được qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Dĩnh vốn là CCB, bệnh binh, mất 61% sức khỏe. Dẫu những
vết thương mỗi khi trái gió trở trời lại hành hạ nhưng ông vẫn rất tích
cực tham gia công việc phố phường ở nhiều vị trí công tác, trong đó có
8 năm là Trưởng ban CTMT TDP số 1, phường Giang Biên. Ông luôn
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được cấp trên tin tưởng, bà con
yêu quý, tín nhiệm bởi tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình với công việc,
sự chan hòa, quan tâm đến mọi người xung quanh.

Tham gia nhiều công tác ở địa phương, ông càng thấu hiểu và
muốn chia sẻ với những số phận kém may mắn mà ông gặp trong cuộc
sống hàng ngày. Sau nhiều đêm suy nghĩ thấu đáo, từ năm 2007, ông
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Dĩnh đã quyết định tiết kiệm chi tiêu hàng ngày để ủng hộ, giúp đỡ cho
những nạn nhân chất độc da cam, người nghèo, người có hoàn cảnh
khó khăn trên địa bàn. Tự tay ông gò một chiếc hòm tôn để đựng tiền
tiết kiệm. Cứ mỗi buổi tối trước giờ ăn cơm, ông lại bỏ tiền vào hòm.
Năm đầu, mỗi ngày ông tiết kiệm 1.000 đồng, sau đó, mỗi năm ông lại
nâng số tiền tiết kiệm lên. Từ năm 2011, 2012 mỗi ngày ông tiết kiệm
4.000 đồng. Năm 2013 - 2015, số tiền ông bỏ vào thùng tiết kiệm là
5.000 đồng/ngày. Từ năm 2016, ông Dĩnh tiết kiệm 6.000 đồng/ngày.
Cùng với tiền tiết kiệm từ chế độ bệnh binh, năm 2016, ông Dĩnh còn
dành toàn bộ tiền được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc
trong công tác để bỏ vào hòm từ thiện.

Số tiền tiết kiệm được hàng năm được ông Dĩnh ủng hộ cho Hội
Chữ thập đỏ phường, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, trẻ em mồ
côi, tàn tật... Năm 2014, ngoài số tiền tiết kiệm 5.000 đồng/ngày, ông
Dĩnh còn ủng hộ 01 hộ nghèo được xây tặng nhà Đại đoàn kết một bộ
cửa đi, trị giá 7 triệu đồng. Năm 2016, ông Dĩnh ủng hộ quỹ “Vì người

Ông Nguyễn Văn Dĩnh.
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nghèo” của phường 1,5 triệu đồng, ủng hộ 2 hộ kinh doanh gỗ bị cháy
xưởng mỗi hộ 500.000 đồng, giúp 01 hộ gia đình chính sách làm nhà
tình nghĩa 2,1 triệu đồng. Những người nhận tiền ông Dĩnh tặng rất xúc
động bởi trong cơn hoạn nạn, món quà ấy không chỉ chứa đựng giá trị
vật chất mà còn chất chứa sự quan tâm, chia sẻ của một người có tấm
lòng nhân ái, giúp họ thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, hoạn nạn.
Ông Dĩnh quan niệm rằng, làm việc thiện, cũng là cách để giáo dục con
cháu, là cách để nối dài thêm truyền thống “Thương người như thể
thương thân”, “Lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc. Và ông Dĩnh
sẽ tiếp tục duy trì công việc này.

Cụ Giáo ngừng lời nhưng trong gian nhà thờ họ N. vẫn im phăng
phắc. Những điều mà cụ Giáo kể đã gây xúc động mạnh cho những
người có mặt. 

Trầm ngâm một lát, cụ Giáo lên tiếng:

- Các cháu thấy đấy, cuộc sống đã ngày càng phát triển. Bên cạnh
những gia đình giàu có, khá giả thì vẫn còn nhiều số phận có hoàn cảnh
kém may mắn, cần sự giúp đỡ, chia sẻ của các tấm lòng nhân ái. Càng
có nhiều người làm việc thiện thì những éo le, khó khăn sẽ ngày càng
bị thu hẹp lại. Chúng ta hãy học theo gương ông Dĩnh, tiết kiệm chi tiêu
trong cuộc sống hàng ngày để giúp đỡ những người còn kém may mắn
hơn mình và để ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” của Mặt trận phường, xã,
giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. 

Các con, cháu trong dòng họ N. đồng thanh:

- Thưa cụ, vâng ạ.

Cụ Giáo thong thả bước ra thềm. Cái nắng mùa thu vàng như rót
mật tràn ngập khoảng sân rộng. Trong nhà, nhiều chi đang bàn nhau
trích tiền thưởng đóng góp quỹ cho hoạt động từ thiện.

HOÀNG KHÁNH
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TIẾNG TRốNG HỌC BÀI - 
NÉT ĐẹP MộT VÙNG QUÊ

Đã hơn 1 năm nay, hàng ngày, vào 19h00 (mùa Đông), 19h30
(mùa Hè), tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì lại vang lên tiếng trống học
bài trên loa truyền thanh tại 14 điểm trong xã cùng với lời nhắc nhở:
“Đã đến giờ học buổi tối, xin mời tất cả chúng ta cùng nhau tự học.
Học tập suốt đời - Chìa khóa của sự thành công. Học cho bản thân và
cho những người xung quanh hạnh phúc. Xin mời tất cả chúng ta
cùng nhau tự học! Cùng nhau tự học!”. Cứ thế, tại các gia đình, không
ai bảo ai, tất cả mọi người lớn đều vặn nhỏ ti vi, các em tự ngồi vào vị
trí học bài. Phong trào này ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên nét
đẹp văn hóa của một vùng quê. 

Phú Châu là một xã thuộc huyện Ba Vì, dân số trên 11 nghìn
người. Xã có 3 trường học: Mầm non, tiểu học, THCS. Những năm
gần đây, được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phú Châu,
cơ sở vật chất của 3 nhà trường đã được quan tâm, chất lượng giáo
dục từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, ý thức tự giác học tập của
phần lớn HS còn hạn chế, tỷ lệ HS khá giỏi chưa đáp ứng yêu cầu...
Một số gia đình chưa quan tâm, đầu tư, tạo điều kiện cho con cháu
có chỗ học tập riêng và thời gian học tập hợp lý. Một số HS còn bị lôi
kéo vào các trò chơi không lành mạnh, thiếu sự kiểm soát của gia
đình, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học. Để thực hiện tốt
công tác giáo dục giữa nhà trường, gia đình với HS, Đảng ủy xã Phú
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Châu đã ra Nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục “Xây dựng xã
hội học tập” thông qua “Tiếng trống học bài” vào buổi tối tại các cụm
dân cư trên toàn địa bàn xã Phú Châu. 

“Tiếng trống học bài” tại xã Phú Châu, huyện Ba Vì được triển
khai từ tháng 8/2016, với mong muốn hình thành ý thức tự giác của
mỗi HS trong việc học tập; đặc biệt tạo cho các em có thói quen tự
học ở nhà vào các buổi tối, góp phần bổ trợ và khắc sâu các kiến thức
đã học ở trên lớp. Phong trào thu hút được sự quan tâm của các em
HS và sự đồng thuận của phụ huynh. Các gia đình đã quan tâm hơn
đến việc học của con em mình, tìm cách sắp xếp công việc cho phù
hợp với giờ học của các em. 

Phong trào “Xây dựng xã hội học tập” thông qua “Tiếng trống
học bài” giờ đây đã trở thành nét văn hóa quen thuộc vào mỗi buổi
tối của các em HS, gắn liền với đời sống sinh hoạt của người dân 
xã Phú Châu. Để duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “Xây dựng
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xã hội học tập”, UBND xã Phú Châu đã giao cho Ban chấp hành Hội
Khuyến học xã phối hợp với Ban giám hiệu các nhà trường thành lập
Ban giám sát kiểm tra đột xuất ý thức tự giác học tập của các em HS
tại các thôn xóm. Nếu có tình trạng HS chơi bời lêu lổng hoặc còn
xem ti vi, hay tụ tập tại các quán Internet, chưa ngồi vào bàn học thì
Ban giám sát sẽ nhắc nhở các em. Cứ thế, chất lượng phong trào “Xây
dựng xã hội học tập” thông qua “Tiếng trống học bài” tại xã Phú Châu
ngày càng được nâng lên rõ rệt. Giờ đây, “Tiếng trống học bài” đã thực
sự có tác động tích cực đến chất lượng giáo dục tại địa phương. Tỷ lệ
HS khá, giỏi và HS thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ ngày càng tăng. Năm
học 2016 - 2017, xã Phú Châu có 180 em đạt HS giỏi cấp huyện, 07
HS giỏi cấp TP, 02 HS giỏi cấp Quốc gia, trên 60 em thi đỗ và các
trường ĐH...

Đánh giá về hiệu quả của phong trào “Tiếng trống học bài”, Phó
Chủ tịch UBND Phú Châu Nguyễn Văn Quảng khẳng định: “Nhờ có
tiếng trống học bài mà chất lượng giáo dục của địa phương được nâng
lên rõ rệt”. Ông mong muốn, trong thời gian tới, phong trào sẽ được
nhân rộng, lan tỏa đến tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, góp
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của địa phương.

PHAN HOA
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TUỔI CAO - GươNG SÁNG

Theo kế hoạch, buổi tọa đàm “Phát huy vai trò NCT tham gia
bảo vệ môi trường, xây dựng NTM” của Ban Đại diện Hội NCT TP Hà
Nội được bắt đầu từ 8 giờ 30 phút. Tuy nhiên, mới hơn 7 giờ sáng,
hội trường đã được hơn nửa quân số. Nhiều cụ Chủ tịch Hội NCT xã
đến từ các huyện xa như Thạch Thất, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Đan
Phượng... đã cẩn thận dậy từ 5 giờ sáng để bắt xe buýt đi họp nên có
mặt sớm hơn nhiều so với quy định. Quanh chén trà nóng, cụ Hải
mở lời: 

- Phải công nhận, chủ trương xây dựng NTM tuy trúng “ý Đảng,
lòng dân” thật, nhưng thực hiện được cũng không đơn giản đâu.
Không biết chỗ bác thế nào chứ ở quê tôi, sợ nhất là cái “anh” dồn
điền, đổi thửa. Vì ruộng to thì ai cũng thích nhưng lại sợ khoảnh
ruộng nhà mình gắp trúng vùng trũng hay xa đường giao thông...
Ngày đầu triển khai Nghị quyết của Đảng ủy và kế hoạch của UBND
xã để phát động gia đình NCT toàn xã đăng ký dồn điền, đổi thửa,
chúng tôi cũng lo lắm. Vậy mà rồi cũng “đầu xuôi, đuôi lọt” cả!

- Bác có kinh nghiệm gì phổ biến trước cho anh em chúng tôi
học tập được không? - cụ Nhiều hỏi.

- Kinh nghiệm thì cũng chẳng có gì ngoài sự tín nhiệm, nêu
gương của NCT. Xác định đây là khâu đột phá trong xây dựng NTM
nên Hội NCT xã đã mạnh dạn đề xuất với Ban chỉ đạo của xã chọn
một thôn để làm điểm và vận động 100% hội viên NCT đăng ký thực
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hiện. Có Nghị quyết của Đảng ủy và Kế hoạch của UBND xã làm “điểm
tựa”, Chi hội NCT thôn kêu gọi hội viên NCT động viên gia đình, con
cháu cùng vào cuộc. Chỉ trong vòng 6 tháng, chương trình dồn điền,
đổi thửa thôn này đã thành công. Từ kết quả đó, Hội NCT xã đã
nhanh chóng nhân rộng ra toàn xã. Tiếp đó, Hội NCT tiếp tục vận
động gia đình hội viên và nhân dân góp công, góp của để xây dựng
đường giao thông nông thôn. Có nhiều gia đình hội viên NCT đã
gương mẫu hiến hàng chục m2 đất để mở rộng đường giao thông liên
thôn. Điển hình như chi hội thôn Chợ Hội kêu gọi hội viên và gia
đình đóng góp được 780 triệu đồng; chi hội thôn Vụ Bản đóng góp
450 ngày công... Nhờ sự gương mẫu của NCT và nhân dân mà đến
năm 2015, toàn xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Bộ
mặt nông thôn thay đổi về mọi mặt.

- Về dồn điền, đổi thửa, chuyển đổi từ cách làm ăn manh mún
sang làm cánh đồng lớn, Hội NCT chúng tôi cũng có đôi chút kinh
nghiệm - thấy cụ Hải hào hứng, cụ Nhiều tiếp lời.

- Thấu hiểu cảnh làm ăn vất vả và khó nhọc của việc cấy cày
một gia đình chia lẻ nhiều nơi trong một cánh đồng, Hội NCT đã
tích cực vận động vận động con cháu hội viên trực tiếp tham gia tiểu
ban dồn điền đổi thửa ở địa phương. Cái lợi trước mắt thấy được là
từ làm ăn manh mún, nhỏ lẻ, nay dồn lại thuận tiện đưa máy móc
vào sản xuất, giải phóng sức lao động cho nông dân, góp phần xóa
đói giảm nghèo, xây dựng NTM. NCT còn cùng Đoàn Thanh niên,
Hội Phụ nữ... tham gia làm VSMT, trồng cây xanh, góp phần hoàn
thành các tiêu chí xây dựng NTM. Dù công cuộc xây dựng NTM ở xã
tôi chưa cán đích nhưng cũng đã mang lại cho nhân dân và NCT
những thành quả thiết thực... NCT đã có địa điểm, điều kiện để tập
luyện dưỡng sinh, hoạt động VHVN, TDTT, góp phần nâng cao sức
khỏe, giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích... 
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- Về xây dựng NTM, đô thị văn minh, xã Đan Phượng (huyện
Đan Phượng) là xã đầu tiên khởi xướng xây dựng đường làng, ngõ
xóm bê tông hóa bằng vốn xã hội hóa, sau đó nhân ra toàn huyện.
Trong phong trào đó, NCT đóng góp vai trò đầu tàu gương mẫu,
động viên hội viên, con cháu tham gia rất tích cực - cụ Tộ, Chủ tịch
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Phượng nói như có ý khoe.

- Là 1 trong 3 xã được huyện chọn chỉ đạo xây dựng NTM điển
hình của huyện giai đoạn 2016 - 2018, ngay từ những ngày đầu
phong trào xây dựng NTM, NCT các Tổ hội, Chi hội, đặc biệt là
nhiều NCT là Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản đứng ra vận động con
cháu, nhân dân góp công, góp của xây dựng đường làng, ngõ xóm,
bê tông hóa bằng tiền xã hội hóa. Trong đó, NCT đã hiến 105m2 đất
mở rộng khuôn viên di tích văn hóa, mở rộng đường làng, ngõ xóm,
thuận tiện cho nhân dân đi lại. Bước vào giai đoạn 2, sau khi được
công nhận xã đạt chuẩn NTM, thực hiện chủ trương của Đảng ủy
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“đường có hoa, nhà có số”, Chi hội NCT Đông Khê đã trích 42 triệu
đồng từ quỹ của chi hội để xây dựng bồn hoa, cây cảnh ngay đầu
làng để tạo cảnh quan. Các chi hội còn lại thì tu tạo nâng cấp khuôn
viên di tích, phát động phong trào NCT tham gia bảo vệ và chăm
sóc bồn hoa cây cảnh đã xây dựng. Việc xây dựng bồn hoa cây cảnh
của chi hội NCT đã đạt 3 mục đích: Xây dựng cảnh quan xanh - sạch
- đẹp; chống lấn chiếm vỉa hè làm quán bán hàng; chống xả rác
xuống giếng nước ở đầu làng, được Đảng, chính quyền và nhân dân
khen ngợi.

- NTM xã tôi không được như xã bác, mới chỉ đạt 16/19 tiêu chí
do nguồn lực có hạn, kinh tế còn khó khăn. Song hoạt động bảo vệ
môi trường lại được nhân dân hưởng ứng rất tích cực. Nhiều chi hội
NCT đã phân công hội viên tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ
xóm vào sáng thứ 7. Tất cả 5 chi hội NCT cùng các tổ chức đoàn thể
trong 2 năm 2006 - 2017 đã trồng được 500 cây sao đen và hàng
nghìn cây ăn quả. Một chi hội còn quyên góp được 20 triệu đồng
mua một cây si bóng cả trồng tại sân trường học cho các cháu có
bóng mát. Vừa làm, các cụ vừa động viên, đôn đốc con em cùng thực
hiện, góp phần làm cho môi trường quanh địa bàn ngày càng thêm
xanh - sạch - đẹp, Cụ Nhạn hưởng ứng.

Ấy thật là: 

Càng già càng dẻo lại càng dai,

Tinh thần gương mẫu chẳng nhường ai.

Đôn đốc cháu con làm nhiệm vụ,

Vuốt râu mừng xã hội tương lai!
TầM XUÂN
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KÍNH LÃO ĐắC THỌ

Trong cái làng quê truyền thống bao đời nay, do có khoán 100,
khoán 10 mà đời sống của đại bộ phận dân cư nơi đây đã được cải thiện,
nâng lên. Sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nhất là suy nghĩ, lề lối, tác
phong sinh hoạt của con người ở cái làng với gần vạn nhân khẩu cũng
đã có đổi thay nhiều. Tuy thế, phong tục tập quán tốt như: Chăm sóc
cha mẹ, ông bà, chăm lo cho việc học hành của con trẻ, cho đến việc tổ
chức mừng thọ mỗi dịp đầu Xuân mới cho các cụ cao niên trong từng
gia đình cũng như trong thôn xóm là không mấy đổi thay mà có phần
tốt lên. Trong làng, các cụ sống lâu bảy tám chục tuổi, thậm chí chín
mươi, hơn chín mươi đã có và ngày càng nhiều. Duy có một cụ ông,
thuộc họ Cao (Cao Văn Sử) là thọ đến một trăm tuổi khiến nhiều người
thán phục, bàn tán:

- Xưa nay nhà cụ ấy không phải là gia đình khá giả, đời sống, ăn
uống sinh hoạt thường ngày còn thua kém nhiều gia đình khác. Ông
con trai duy nhất của cụ thì đã mất khi mới hơn năm mươi tuổi. Bí quyết
gì khiến cho cụ Sử không những thọ lâu nhất làng mà còn là người luôn
mực thước...

Giải đáp thắc mắc ấy, con dâu cụ Sử, từ khi về nhà chồng vẫn sống
bên cụ đến khi cụ trăm tuổi về già cho hay: Hàng ngày, cụ sống rất giản
dị, luôn thương yêu các con cháu, chắt, chút chít... và thường xuyên vui
vẻ, giúp đỡ mọi người. Trong dòng họ nội tộc, những điều cụ nói con
cháu, họ hàng đều nghe răm rắp. “Kính lão đắc thọ” trở thành nét đẹp
văn hóa không chỉ ở trong nhà cụ, mà cả ở trong dòng họ. Theo quy
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luật tạo hóa, cụ Sử vừa mừng thọ 100 tuổi được hơn một tháng thì chẳng
may căn bệnh tuổi già đã đưa cụ về trời. Cụ Sử mất đi, nhưng anh em
họ hàng, con cháu của cụ vẫn duy trì nếp sống tốt đẹp của cụ để lại. 

Vào dịp đầu năm học mới, Hội đồng gia tộc họ Cao họp họ để
bàn về công tác khuyến học. Một cụ cao niên trong gia tộc phát biểu: 

- Vừa qua họ Cao nhà ta đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến
tài và đã được làng biểu dương, con cháu học hành tiến bộ, nhưng vẫn
có việc phải điều chỉnh lại. 

Cụ khác tiếp lời: Trong quy định dòng họ đề ra, mỗi gia đình đóng
mỗi năm 50 nghìn đồng để làm quỹ “Khuyến học” là chưa phù hợp. Các
cháu ngày càng học giỏi, giá cả lại leo thang nên họ ta đề nghị mỗi gia
đình phải đóng góp 100 nghìn đồng một năm. Nhân đây tôi xin công
đức 300 nghìn đồng cho các cháu! Thế là một tràng pháo tay vang lên
biểu lộ sự tán thưởng. Nhiều tiếng xì xào: Cụ cao niên không còn con
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đi học nhưng thật là gương mẫu. Các cụ cứ cho tí lộc để động viên con
cháu. Thật quý quá! 

Lần thứ ba họp họ, các cụ lại cho “ý kiến”:

- Năm nay không thuận, vì vậy không tổ chức giỗ Tổ tốn kém,
linh đình như mọi năm nữa. Đề nghị gia đình trưởng họ làm bát cơm
cúng để nhớ ngày giỗ Tổ thôi. Họ nào cúng giỗ linh đình ta không biết,
nhưng cứ như họ ta, vẫn còn nhiều gia đình đời sống còn khó khăn, ta
cứ học theo tấm gương của Cụ Hồ, phải tiết kiệm chi tiêu những gì
không cần thiết mà nên tích tiểu thành đại để giúp đỡ cho gia đình nhà
cháu Cao Tín, Cao Phong và một số gia đình khác nữa còn đang thuộc
diện hộ nghèo của thôn. 

Nghe theo các cụ, con cháu đều vui vẻ và nhất trí làm theo. Riêng
ngày Chạp họ, con cháu không ăn uống linh đình như mọi năm nhưng
không khí vẫn đầm ấm, đông vui. Các cụ thầm nghĩ: 

- Thế này là đại gia đình, dòng tộc ta thật là có phúc. Mình thuộc
lớp NCT, phải noi theo Cụ Hồ, phải phấn đấu theo phương châm của
Hội NCT: Sống vui, sống khỏe, là tấm gương sáng để cháu con noi theo. 

Tan họp, ông cháu trưởng vào tận bàn thờ lấy ít hoa quả chạy ra
tiễn chân các cụ: - Con gửi các cụ chút lộc về đón tay các chắt ở nhà ạ.

Các cụ cao niên cảm động:

- Con cháu hiếu đễ, khác nào chúng biếu mình những thang
thuốc bổ, của quý đâu! 

LÊ MINH TÝ 
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HÀNH TRÌNH LÀM VIệC THIệN 
CủA NGườI ĐÀN ÔNG TậT NGUYềN

“Nếu không có sự giúp đỡ của chú Bùi Văn Chính - Giám đốc Trung
tâm Hướng nghiệp và dạy nghề nhân đạo thì không biết bây giờ cuộc sống
của em sẽ ra sao. Gặp được chú Chính, em đã học được một nghề phù
hợp với người khuyết tật như em và bây giờ em có thể nuôi sống bản thân,
không phải phụ thuộc vào gia đình hay xã hội”. Đó là lời chia sẻ của em
Nguyễn Thị Duyên - học viên tại Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề
nhân đạo tại thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh do ông
Bùi Văn Chính làm Giám đốc.

Ông Bùi Văn Chính sinh năm 1957, tại thôn Xuân Trạch, xã
Xuân Canh. Khi mới sinh ra, ông khỏe mạnh, bụ bẫm như bao đứa
trẻ bình thường khác. Nhưng khi lên 3 tuổi, một cơn co giật khiến
cho đôi chân của ông bị liệt, rồi dần dần teo tóp, mọi sinh hoạt phải
có người phụ giúp. Ông ao ước được đi học như các bạn, thế nhưng
đôi chân ông lại không thể đứng thẳng. Để đến được lớp, ông ngày
ngày tập đi bằng đôi tay.

Vì hoàn cảnh khó khăn, học hết tiểu học, ông Bùi Văn Chính lên
tỉnh Sơn La học nghề bốc thuốc với mong muốn được chữa bệnh cho mọi
người. Nhưng đang học dang dở thì do hoàn cảnh khó khăn, ông phải trở
về quê với hai bàn tay trắng. Từ đó, ông phải làm đủ thứ nghề để mưu
sinh. Ông từng học nghề trong hợp tác xã thêu ren Xuân Trạch, đi làm lò
gạch, bán quán ăn... Trải qua những tháng ngày sóng gió, bươn chải đầy
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gian khó khi không có được đôi chân lành lặn, ông càng hiểu và đồng cảm
với những người khuyết tật như mình. Ông nhận ra rằng, giữa những người
bình thường và người khuyết tật vẫn luôn có một khoảng cách và sự mặc
cảm, tự ti của người khuyết tật vẫn còn hiện hữu. Điều đó càng thôi thúc
ông làm một điều gì có ý nghĩa dành cho những người khuyết tật và những
người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì theo ông, giúp người cùng cảnh
ngộ cũng là giúp chính mình.

Năm 2006, ông đã đứng ra vận động, quyên góp để thành lập
Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề nhân đạo. Để thành lập được Trung
tâm, ông Chính đã mất cả thời gian tuổi trẻ để kiếm tiền thực hiện ý tưởng
của mình. Thời gian đầu thành lập, Trung tâm phải mượn địa điểm, máy
móc để có chỗ cho 60 học viên khuyết tật học nghề. Khó khăn chồng chất
nhưng bằng trái tim nhân ái của một người khuyết tật, ông không ngại
khó, ngại khổ. Với đôi chân bại liệt, ông đi vận động hỗ trợ từ các tổ chức
từ thiện để học viên có chỗ sinh hoạt. Hiện nay, Trung tâm đã hoạt động
ổn định tại thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh với gần 100 học viên. 

Ông Bùi Văn Chính hướng dẫn học viên học nghề may. Ảnh: L.T
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Đến với Trung tâm, các học viên sẽ được dạy nghề và giới thiệu việc
làm miễn phí, chủ yếu là may mặc, làm vàng mã,... Đây là những công
việc nhẹ nhàng, phù hợp với người khuyết tật, không đòi hỏi nhiều sức
và dễ học. Tùy vào sức khỏe, tình trạng của từng học viên mà họ được
dạy các nghề khác nhau. Giáo viên của Trung tâm đều là những tình
nguyện viên có trình độ cao, nhiệt tình, tâm huyết, đồng cảm với số phận
của người khuyết tật mà họ đã đến đây dạy nghề miễn phí. Nhiều học
viên sau khi học nghề xong đã tự lập được cơ sở sản xuất riêng. Những
người muốn ở lại Trung tâm sẽ được tạo việc làm, làm bao nhiêu sản
phẩm hưởng bấy nhiêu.

Hơn 10 năm nay, ông đã dạy nghề và giới thiệu việc làm miễn phí
cho hơn 500 người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang
thang, cơ nhỡ từ khắp mọi nơi. Ghi nhận về việc làm của ông Chính, lãnh
đạo xã Xuân Canh cho biết: “Trong nhiều năm nay, Trung tâm Hướng
nghiệp và dạy nghề nhân đạo do ông Bùi Văn Chính là Giám đốc đã hoạt
động rất tốt, hướng nghiệp, dạy nghề cho rất nhiều người tàn tật, tạo
được công ăn việc làm, đảm bảo cuộc sống của người khuyết tật, khiến
họ không phải nương nhờ người khác. Đây thực sự là một việc làm rất có
tâm của ông Chính”.

Bằng sự nỗ lực và những cống hiến không mệt mỏi với người
khuyết tật, ông Bùi Văn Chính đã nhận được nhiều Bằng khen, giấy khen
của các cấp. Với cái tâm, cái đức và những điều đã cống hiến, ông Bùi Văn
Chính xứng đáng là tấm gương sáng để mọi người học tập noi theo.
Nhưng điều ông trăn trở nhất hiện nay là làm sao có đủ kinh phí để sửa
chữa lại cơ sở vật chất, nhà xưởng đã xuống cấp để học viên yên tâm học
tập, phát triển tay nghề. 

HUYềN TRANG
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CHÚC THOảI MÁI, UốNG TÙY TÂM

Hà Nội ngày cuối năm, thời tiết se se lạnh. Buổi họp chi bộ thôn
Liễu Trì hôm nay hơi khác so với mọi lần. Các đảng viên có mặt đông
đủ, đúng giờ tại hội trường nhà văn hóa. Nhưng dường như phong
thái của ông Tình - Bí thư chi bộ có vẻ trang nghiêm, đĩnh đạc hơn
mọi lần. Sau một vài lời chào hỏi và quán triệt nội dung chính buổi
sinh hoạt, ông Tình hắng giọng:

- Thưa các đồng chí! Hôm nay, chi bộ chúng ta họp bàn cho ý
kiến để thông qua Nghị quyết vận động toàn thể đảng viên và nhân
dân trong thôn thực hiện CVĐ “Uống rượu không say” với phương
châm “chúc thoải mái, uống tùy tâm”!

Nghe đến đây, mọi người đều ngớ ra và bàn tán xôn xao. Một
vài người rỉ tai nhau:

- Làm sao mà thực hiện được cơ chứ? Đã uống là phải say, đã
chúc thì phải cạn. Mời mà không uống thì còn ra thể thống gì...

- Ừ, chỉ là khẩu hiệu hô hào thôi. Không thực hiện được đâu!

Ông Bí thư chi bộ chờ 5 phút cho mọi người bớt bàn tán rồi
tiếp tục:

- Tôi biết, nhiều người dân, kể cả các đồng chí đảng viên ngồi
đây, cho rằng CVĐ “Uống rượu không say” khó đi vào cuộc sống.
Nhưng, không thử sao biết không làm được? Tôi nghĩ thôn ta sẽ làm
được! Chỉ có điều chúng ta có thực sự quyết tâm làm hay không thôi.
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Rồi ông Tình giảng giải về ý nghĩa của CVĐ rằng, nếu thực hiện
được, sẽ giảm tình trạng TNGT do say rượu bia; sẽ không còn cảnh
gia đình lục đục, đánh cãi chửi nhau hay những hành xử thiếu văn
hóa do con ma men xui khiến. Các cuộc liên hoan, hội nghị, hiếu,
hỉ... vì thế cũng sẽ văn minh hơn, vui và ý nghĩa hơn.

Ông Cừ - một đảng viên trong chi bộ nói:

- Đồng chí nói rất đúng! Nhưng xin hỏi chúng ta thực hiện CVĐ
này như thế nào đây?

Ông Bí thư bình tĩnh đáp: 

- Xin thưa, chúng ta sẽ cùng bàn bạc, thống nhất cách làm sao
cho hiệu quả nhất. Nhưng theo tôi, trước hết, chi bộ ta sẽ xây dựng
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một Nghị quyết để thực hiện CVĐ. Trong đó, việc nêu gương của các
đồng chí đảng viên ngồi đây là cực kỳ quan trọng. Chúng ta sẽ tuyên
truyền theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” và chính bản thân chúng ta, gia
đình, người thân chúng ta phải là những người gương mẫu thực hiện
trước. Ngay tuần tới, trong buổi liên hoan tổng kết cuối năm của chi
bộ, chúng ta sẽ thực hiện ngay. Các đồng chí có nhất trí không ạ?

Cả hội trường đồng loạt vỗ tay tán thành. Sau khi nghe đồng
chí Phó Bí thư chi bộ phổ biến dự thảo Nghị quyết, các đảng viên đã
đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua để triển khai thực hiện
trong toàn thôn.

Đã hơn 10 năm kể từ buổi họp chi bộ lần ấy, CVĐ “Uống rượu
không say” đã thực sự đi vào cuộc sống. Chục năm qua, đảng viên và
nhân dân trong thôn đều thực hiện tốt phương châm “Chúc thoải
mái, uống tùy tâm”, không ép nhau phải uống cạn, uống hết. Các
buổi liên hoan, hiếu hỷ đã trở nên văn minh, vui vẻ, đầm ấm hơn do
không có người say xỉn. Cuộc sống của nhiều gia đình đã hạnh phúc
hơn nhờ người chồng từ bỏ được rượu, bia. Sức khỏe, tính mạng của
người dân được an toàn hơn, số vụ TNGT liên quan đến bia, rượu đã
giảm rất nhiều.

CVĐ “Uống rượu không say” ở Liễu Trì đã thực sự mang lại hiệu
quả. Mong rằng, cách làm này sẽ được nhân rộng ra trong thời gian
tới ở nhiều địa phương khác nữa.

THANH TUYềN
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Để CÓ THÊM NHIềU CON ĐườNG
NÔNG THÔN MớI

Đi làm đồng về khi trời đã chạng vạng, thấy cổng khép hờ
nhưng nhà trên thì tối om còn bếp núc vẫn lạnh tanh, lấy dép rửa vội
đôi chân lấm lem bùn đất, bà Huê tất tả vo gạo, vừa nấu cơm, vừa lẩm
bẩm: Tài thật, chân thì đau phải lê từng bước mà không biết ông ấy
đi đâu giờ vẫn chưa về? 

Nấu xong cơm, ngồi đợi chán chê bà Huê mới thấy ông Thụy lò
dò từng bước vào nhà. Mặc dù hơi bực mình nhưng thương chồng
bệnh tật nên bà Huê vẫn cố vui vẻ giục ông tắm gội nhanh để ăn cơm
kẻo muộn.

Buông bát chưa đầy 10 phút đã thấy chồng lại thay quần áo như
định đi đâu. Lúc này bà Huê không còn giữ thái độ bình tĩnh nữa nên
hơi gằn giọng:

- Ông lại đi đâu đấy?

Biết vợ phật ý không vui nên ông Thụy kéo bà ngồi xuống ghế,
đưa chén nước cho bà rồi nhẹ nhàng giải thích: “Tôi đến nhà ông Tạo
để vận động ông ấy hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm. Tuần
trước tôi quên chưa kể với bà nguyên nhân gây ra TNGT gần nhà ông
Tạo là do đường cua vào ngõ quá hẹp, tường nhà ông ấy lại cao, che
khuất tầm nhìn đã khiến xe công nông của thằng Tâm, con ông Chinh
đâm vào xe máy của con Lan, con gái ông Thái làm gãy xương bả vai
phải nằm viện đã về đâu. Thôn mình đang thực hiện dự án xây dựng
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đường NTM nên Chi bộ phân công tôi tiếp tục vận động nhà ông Tạo
hiến đất làm đường”. 

- Ông đúng là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”, việc nhà
không lo cứ lo việc giời ơi. Ông vẫn còn nhớ cái vụ đi vận động nhà
ông Khoái hiến đất tuần trước về khuya bị ngã bong gân chân, hiện
vẫn sưng tấy đấy chứ? Thôi, hôm nay đi nhiều rồi ông nghỉ đi, hôm
khác đến cũng được.

- Tôi biết bà thương tôi nên nói vậy chứ hôm nọ đi họp bà cũng
biết là chỉ còn mấy ngày nữa là làm đường qua nhà ông Tạo. Cái ngõ
cạnh đấy đường cua hẹp quá, tai nạn xảy ra không ít khiến tôi băn
khăn lắm. Mình là cán bộ Mặt trận, không tuyên truyền, vận động
nhân dân thì ai làm? Mà bà biết tính tôi rồi đấy, đã nhận việc thì phải
làm đến nơi đến chốn. Việc chưa xong thì tôi ăn không ngon, ngủ
cũng không yên. Bà thương tôi thì để tôi đi, xong việc tôi sẽ nghỉ vài
ngày ở nhà phục vụ bà - ông Thụy phân trần.
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Bực thì nói vậy thôi chứ bà Huê đâu muốn cản trở việc xã hội
của chồng. Hết chiến trường nọ lại đến mặt trận kia, thương tích,
bệnh tật đeo đẳng nhưng ông có kêu ca, phàn nàn bao giờ đâu. Nay
gần 70 tuổi, ông vẫn lo việc làng, việc xóm. Vì biết ông khéo léo trong
công tác dân vận nên 10 năm qua Chi bộ, nhân dân trong thôn mới
tín nhiệm giao cho ông cái “chân” Trưởng ban CTMT. Thôn thì rộng,
mỗi khi vận động nhân dân ủng hộ quỹ này, quỹ nọ, ông Thụy nhận
trọng trách vận động nửa thôn nhưng lúc nào cũng được tuyên
dương làm vừa nhanh, vừa đạt kết quả cao hơn 3 tổ khác cộng lại.
Còn việc vận động hiến đất làm đường giao thông nông thôn của
ông thì khỏi phải nói. Cả 4 hộ trong diện vận động hiến đất để nắn
thẳng trục đường chính và mở rộng các đường cua vào ngõ đến gần
40m2 đều thành công. Trường hợp nhà ông Tạo, diện tích vận động
hiến tới trên 20m2, ngót nghét 150 triệu đồng nên bà nghĩ sẽ khó
khăn rất nhiều. Có lẽ do ông nhiệt tình và đôn đáo việc làng, việc
xóm quá nên cũng có người không ưa đã bắn tin tới bà, bảo ông nhà
bà hâm hấp, là kẻ rỗi hơi nên bà ức lắm vì vừa mất công, mất việc lại
còn bị tai tiếng.

Nghe ông nhỏ to tâm sự hồi lâu, bà Huê cũng thấy nguôi ngoai.
Không nỡ để ông cụt hứng, bà đành gọi thằng cháu “đít nhôm” lấy
xe máy chở ông đi và không quên dúi vào tay ông cái điện thoại nokia
để khi xong việc ông gọi thằng cháu đón ông về.

Vừa thấp thỏm lo cho sức khỏe của chồng, vừa lo việc vận động
không thành nên dù đi làm đồng cả ngày, đã thấm mệt nhưng bà Huê
vẫn quyết thức đợi ông về... Có lẽ đã lâu lắm rồi bà mới thật sự ngon
giấc khi biết ông tiếp tục thành công trong việc khó này. 

Hôm sau, trước lúc ra đồng, bà Huê dặn ông sang nhà con gái
lấy giúp bà mấy thứ lặt vặt thì thấy ông nói bận việc, để hôm khác nên
hỏi: 
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- Sao ông bảo xong việc vận động hiến đất thì ở nhà phục vụ
tôi vài ngày?

Ông Thụy ôn tồn: Việc khó nhất tôi đã làm xong, việc sắp làm
sáng nay không khó nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy!

- Việc gì mà ông cứ úp úp mở mở thế?

Vẫn cái nhìn đằm thắm như mọi khi, tủm tỉm cười, ông Thụy nói:
Tối qua ông Tạo đã đồng ý ngày kia sẽ giải phóng công trình phụ để
làm đường mới nên cần nhiều lao động tham gia. Hay là bà nghỉ luôn
buổi làm hôm nay, giúp tôi một tay cho có vợ, có chồng được không?

Nghe ông nói, bà Huê thấy hởi lòng, hởi dạ, song vẫn giả đăm
chiêu suy nghĩ. Một lúc sau bà mới gật đầu bảo ông: Tôi chỉ giúp ông
lần này nữa thôi nhớ!

Và rồi ông cà nhắc đi trước, bà tất tả đi sau. Không biết ông, bà
vận động ra sao mà sáng sớm hôm sau, cả làng có tới trên 200 lao động
cùng nhiều máy móc như xe công nông, máy ủi, máy xúc... cùng đến
ngõ nhà ông Tạo tham gia GPMB, làm đường NTM để một tuần sau đó
thôn Kim Sơn có thêm hai tuyến đường được rải nhựa phẳng lỳ vừa
rộng, vừa đẹp đúng như mơ ước của nhân dân.

MINH LIễU
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ĐảNG VIÊN ĐI TRướC

Vừa lia chiếc chổi dài thu dọn rác trên con đường làng nắng
chói chang, chị Nga vừa lẩm bẩm: “Sao mà rải lắm vàng mã thế cơ
chứ, gió mạnh thế này thì dọn đến bao giờ mới xong”! Chợt thấy chị
Nội cầm chiếc làn đi ngang qua, chị Nga vội kéo ngay lại than vãn: 

- Chị thấy không, ở làng mình cứ sau đám tang cánh quét rác
chúng tôi đến là khổ. Nếu hôm nào cũng gió to và nắng gắt như hôm
nay thì làm cật lực cả buổi cũng chỉ dọn sạch được một đoạn đường.
Mà này, tôi nghe nói đám nhà bà Hoa hôm qua có đến trăm vòng hoa,
xe tang chở không hết phải huy động cả họ hàng xa gần mới mang hết
hoa ra khỏi nhà. Lãng phí thật đấy, nếu biến hoa ấy thành tiền có tốt
hơn không? Nói thật, theo tôi như thế đâu phải là tang văn minh...

Những lời phàn nàn có lý ấy của chị Nga đã được chị Nội phản
ánh tới đội ngũ cán bộ thôn và tại hội nghị bàn về xây dựng đời sống
văn hóa của làng Kim năm ấy đã đưa việc thực hiện tang văn minh
như không tổ chức ăn uống khi có tang, hạn chế phúng viếng bằng
hoa, không rải vàng mã, thực hiện hỏa táng... ra bàn bạc. Bàn tới, bàn
lui, cuối cùng nhân dân trong thôn cũng thống nhất thực hiện các
nội dung trên khi nhà có tang. Nghị quyết đã ra nhưng để đưa vào
cuộc sống thì chắc chắn không phải ngày một, ngày hai thành công,
vì những việc gì khó và mới, người dân thường nhìn xem cán bộ làm
gì trước rồi mới theo. Chính vì thế, ngoài sự gương mẫu đi trước của
đội ngũ cán bộ, công tác dân vận cũng phải thật khéo léo vì động
chạm đến vấn đề được cho là tập tục, là tâm linh.
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Rồi không may mẹ chồng chị Ngát, Chi hội Trưởng Chi hội Phụ
nữ thôn qua đời. Là con dâu trưởng nên sau khi thống nhất với chồng,
chị Ngát đề nghị họp gấp với anh em ruột bàn việc thực hiện tang văn
minh, trong đó có việc đưa mẹ đi hỏa táng. 

Vừa nghe chị nói xong, 3 chị con gái vội khóc mẹ ầm ĩ và bảo chị
bất hiếu, sợ tốn kém khi sang cát nên tuyên bố không khiến vợ chồng
chị lo tang cho mẹ. 

Khác hẳn với thái độ phản ứng gay gắt của ba người con gái, ba
chàng rể trầm ngâm, im lặng như có ý thăm dò thái độ hai con trai. Biết
việc làm trước thường khó nên chị Ngát ôn tồn giải thích để mọi người
thấu hiểu tâm ý của vợ chồng chị. Đồng tình với vợ nên anh Thân ra sức
thuyết phục anh em trong nhà thống nhất việc đưa mẹ đi hỏa táng để
đảm bảo vệ sinh. Theo đó, việc ăn uống cũng chỉ gói gọn trong gia đình
và cũng không sử dụng tiền thật rải đường, còn vàng mã thì đốt ở ngay
cổng nhà trước khi đưa tang và đốt tại mộ chứ không rải trên đường đi,
riêng hoa thì để tùy tâm... 

Sau đám tang mẹ chồng chị Ngát khoảng 2 tháng thì ông Mận
xóm trên qua đời. Con cái ông Mận đều là quan chức trên tỉnh nên
muốn làm ma cho bố thật hoành tráng. Do đó, khi cán bộ thôn đến gia
đình vận động thực hiện tang văn minh thì gặp phản ứng mạnh từ các
thành viên trong gia đình. Con cái ông Mận đều khẳng định đây là việc
riêng của gia đình nên không ai được phép can thiệp. Họ còn nói sẽ xây
cho bố mộ phần thật lộng lẫy sau cải táng.

Sự không gương mẫu và thiếu thiện chí này của các con ông Mận
đã để lại dư luận không tốt trong nhân dân địa phương, đặc biệt là với
các nhân viên làm công tác VSMT. Sau đám tang, chị em phải thu dọn
một lượng lớn vàng mã rải trên đường.
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Sau đám tang nhà ông Mận, thôn Kim lại họp. Chỉ tiếc là con
cái ông Mận ra tỉnh hết nên không nghe và không được chứng kiến
búa rìu dư luận xung quanh việc làm tang ma cho bố to ngoài sức
tưởng tượng của mọi người. Người hiếu kỳ thích khoa trương thì cho
rằng làm to thế là đúng vì các con đều giàu có, người chết cũng mát
mặt. Còn người có nhận thức đúng về tang văn minh thì phản đối
quyết liệt vì cho rằng các con ông Mận đang làm hỏng việc tốt mà
những người có trách nhiệm của thôn đang gắng sức làm. 

Để việc thực hiện tang văn minh có hiệu quả, tại hội nghị, chị
Ngát đề nghị thôn mời thêm cụ Ấu, cụ Hương, cụ Cừ là những “cây
cao bóng cả” và là người có uy tín cao của thôn vào Tiểu ban vận động
và đã nhận được sự đồng tình của các cụ. 

Thế là sau cuộc họp ấy, cứ nhà ai có người qua đời thì có khi
chỉ có cụ Ấu, cụ Cừ hoặc cụ Hương, cũng có khi là cả tiểu ban vận
động đến gia đình có tang vừa thăm hỏi chia buồn, vừa làm công tác
tư tưởng vận động thực hiện tang văn minh. Chỉ biết là sau đó việc
thực hiện tang văn minh ở làng Kim có chuyển biến tích cực. Đặc biệt
là hơn 2 năm gần đây, tệ nạn mê tín, dị đoan giảm đáng kể, tình trạng
đốt và rải vàng mã đã giảm ở mức thấp, việc ăn uống trong đám tang
đã gọn nhẹ. Tỷ lệ hỏa táng năm 2015 đạt 45%, năm 2016 đạt gần 70%,
còn 7 tháng đầu năm 2017, có 5 đám tang thì có 4 trường hợp thực
hiện hỏa táng.

Thế mới biết, để đưa một cái mới, cái tốt vào đời sống thì ngoài
sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên vẫn rất cần những nhân
tố tích cực và có uy tín cao.

MINH LIễU
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MƯỜI KHÔNG
Một không ích kỷ hại nhân,

Gian tham lừa gạt muôn phần xấu xa.
Hai không nghiện ngập bê tha,
Lô đề cờ bạc sa đà cực thân.

Ba không trọng phú, khinh bần,
Tham vàng bỏ ngãi vong ân bội tình.

Bốn không gây sự bất bình,
Làm thương tổn đến an ninh phố phường.

Năm không vứt rác ra đường,
Bụi dơ ảnh hưởng môi trường vệ sinh.

Sáu không bịa chuyện linh tinh,
Chia tình bè bạn, rẽ tình lân gia.
Bảy không văng tục nói ngoa,

Lắm nhời mép giải mồm loa nực cười.
Tám không biếng nhác chây lười,

Chơi bời lêu lổng cho người coi khinh.
Chín không háo sắc si tình,

Kẻo mà lây bệnh vào mình kêu ai.
Mười không thất tín đơn sai,

Tu tâm dưỡng tính, nhớ bài mười không.
ĐINH THị MINH THÔNG
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PHẦN 3

Chủ trương đúng đắn
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QUY TắC ỨNG XỬ NơI CÔNG CộNG -
THựC HIệN VừA KHÓ LạI VừA DỄ

Cuộc họp giao ban hàng tháng của địa bàn dân cư số 7 hôm
nay có thêm một chồng tài liệu để ở trên bàn người chủ trì cuộc họp
khiến ai cũng phải chú ý.

Ông Thắng - Bí thư Chi bộ mở đầu:

- Giao ban hôm nay, sau phần phản ánh tình hình là thảo luận
về nội dung trong Quy tắc ứng xử nơi công cộng mà TP vừa ban hành.
Chúng tôi đã phô tô 300 bản Quy tắc ứng xử để các TDP phát đến
các gia đình. Xin mời mọi người có ý kiến về phần phản ánh tình hình. 

Chắc không có gì đặc biệt cần phản ảnh, hoặc là mọi người chú
ý ngay về bản Quy tắc ứng xử, nên phần phản ảnh tình hình được
thực hiện nhanh gọn.

Ông Bảo - Trưởng ban CTMT phát biểu: 

- Ngày 10/3/2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quy tắc ứng
xử nơi công cộng, gồm 4 Chương với 14 Điều. Trong này, đề nghị mọi
người chú ý bàn kỹ về 8 Điều thuộc Chương II và III, nêu quy tắc ứng
xử chung và quy tắc ứng xử tại một số nơi công cộng cụ thể. Theo
tôi, những quy định này về cơ bản phù hợp với những quy ước của
TDP chúng ta vẫn thực hiện.

Bà Hà - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ có lẽ đã đọc qua, nêu
ngay ý kiến: Tôi thấy bản Quy tắc ứng xử được quy định rất rõ những



87XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

gì nên làm, những gì không nên làm. Đọc các nội dung về nên làm,
tôi thấy phần lớn bà con trong địa bàn chúng ta cũng đã thực hiện
như vậy. Còn những việc không nên làm, một số ít hộ vẫn mắc như
đổ rác tùy tiện ra hè đường, bán hàng ăn nhiều lúc còn để khách ngồi
ở hè phố làm vướng lối đi lại, để bếp than tổ ong ở lối đi chung gây
ảnh hưởng đến giao thông.

Ông Toàn - Tổ trưởng TDP 7B bổ sung: 

- Còn nhiều cái không tốt khá phổ biến như: Không đội mũ bảo
hiểm khi đi xe máy, nhiều người vừa đi xe vừa gọi điện thoại, nhắn tin,
tình trạng lấn đường vẫn cứ triền miên xảy ra. Ô tô, nhất là taxi len vào
làn đường bên trong thường dành cho xe máy, xe đạp; xe máy thì len
giữa ô tô. Nhiều cháu HS đi xe đạp điện còn phóng khá nhanh, đua
nhau len lỏi vượt lên... Rồi tình trạng thả chó tự nhiên, vừa phóng uế
bẩn hè đường, gây ô nhiễm môi trường, vừa dễ nguy hiểm cho mọi
người. Tụ tập ngồi ăn uống chỗ đông người qua lại thì nhiều nhóm
người nói chuyện rất to như là không gian đó chỉ của riêng mình. Mà
sao chuyện nói tục trong số trẻ bây giờ phổ biến thế? Nhiều đứa nói bậy,
chửi tục mà không hề biết ngượng mồm!

Ông Thắng nhắc: 

- Kể đến những việc không hay đó là để chúng ta thấy rõ là còn
nhiều cái phải chấn chỉnh trong nếp sống lắm. Chính vì thế, rất cần
phổ biến rộng rãi Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đề nghị các TDP
phát bản Quy tắc đến tất cả các gia đình để mọi người nắm được và
thực hiện. Chúng ta phải vận động, giải thích để ai ai cũng rõ về các
quy định, phải hiểu đúng những gì nên làm, biết rõ những cái không
nên làm và liên hệ với bản thân và trong gia đình để sửa chữa. Trước
nhất, các gia đình đảng viên, hội viên, cán bộ cơ sở chúng ta phải
gương mẫu chấp hành cho tốt.
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Bà Thúy - Tổ trưởng TDP 7C đề nghị: 

- Để quy tắc nhanh chóng đi vào cuộc sống, tôi đề nghị in bản
Quy tắc ứng xử với cỡ chữ to để dán ở bảng tin cho bà con mỗi khi
qua lại đều xem được.

Mọi người đồng tình với những ý kiến trao đổi và các giải pháp
được nêu ra để phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện
Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

Ông Thắng kết luận: 

- Cuộc trao đổi của chúng ta đã làm rõ những nội dung quy
định trong bản Quy tắc ứng xử nơi công cộng của TP. Ai cũng thấy rõ
sự cần thiết phải phổ biến và thực hiện, bởi đây là nhằm xây dựng
nếp sống văn minh, thanh lịch của người dân Thủ đô. Nhiều người
trong chúng ta, nhiều gia đình chúng ta đã có những nếp sống tương
tự như quy định trong bản Quy tắc ứng xử nên cảm thấy thực hiện dễ
dàng. Nhưng không ít người, không ít gia đình do thói quen sống tùy
tiện từ lâu nay, chỉ nghĩ đến mình mà không để ý đến người khác,
không quan tâm đến cuộc sống chung, thì việc thay đổi trong nếp
sống không phải là dễ. Chúng ta kiên trì tuyên truyền nhắc nhở, chắc
chắn sẽ có chuyển biến tốt dần. Cũng chú ý thêm là, những quy định
trong bản Quy tắc ứng xử nêu một cách nhẹ nhàng là “Nên làm” và
“Không nên làm”, do đó sẽ hết sức thoải mái tiếp nhận và thực hiện.
Mong sao mọi việc được chuyển biến tốt, trở thành nếp sống văn
minh của người dân Thủ đô”.

HY CHƯƠNG
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BÀN Về XÂY DựNG 
CON NGườI VăN HÓA NơI CÔNG Sở

Trong môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp như
hiện nay, bên cạnh việc sáng tạo để tìm ra những cách riêng giúp làm
việc nhanh hơn và đạt hiệu quả cao hơn thì có một cách khá tốt để
xây dựng giá trị bản thân. Đó là hình thành những thói quen, lề lối
làm việc, phương cách ứng xử cùng hành vi văn minh, lịch sự chốn
công sở. 

Công sở là nơi thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, với các cơ
quan hữu quan. Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại nơi công sở chỉ
đóng vai trò hỗ trợ trong quá trình làm việc, giao tiếp, yếu tố quan
trọng hơn cả chính là yếu tố con người. Con người sẽ quyết định văn
hóa công sở, quyết định sự thành bại cũng như dấu ấn ghi lại của tổ
chức trong suốt quá trình tổ chức đó hoạt động. Hiện nay không ít
CBCCVC chưa thực hiện đúng nghĩa hai từ phục vụ và vẫn còn mang
phong cách ban phát khi tiếp xúc với công dân. Nụ cười hài lòng của
nhân dân khi ra khỏi công sở vẫn hiếm. Xây dựng văn hóa công sở
văn minh, tiến bộ, hiện đại là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, văn hóa
công sở đã thực sự được các cấp, các ngành chú trọng, CBCC tự giác
tuân thủ và không ngừng xây dựng hay chưa? Cách thức ứng xử đơn
giản như biết cười, biết nói lời cảm ơn, biết xin phép hay nói lời xin
lỗi có được CBCC thường xuyên thực hiện?

Mặc dù văn hóa công sở hiện nay đã được hình thành về cơ bản
nhưng thực tế vẫn tồn tại khá nhiều hạn chế như: Đi muộn, về sớm,
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nói chuyện riêng trong giờ họp, trang phục không phù hợp, tác phong
làm việc không chuyên nghiệp, chưa giữ vệ sinh chung, hút thuốc lá,
uống rượu, bia trong giờ nghỉ trưa... Tình trạng này đã làm ảnh hưởng
đến hiệu quả công việc, đến cơ quan, đơn vị và uy tín của bản thân.
Hay đơn giản nhất là bảo vệ cơ quan là bộ phận đầu tiên chỉ dẫn cho
khách đến đúng nơi cần đến, nếu có thái độ vui vẻ, nhiệt tình sẽ gây
ấn tượng tốt đẹp với người dân. Tuy nhiên, ở không ít công sở, người
đến giao dịch thường nhận được những câu chất vấn về việc để xe
không đúng chỗ, hỏi những câu trống không như: “Có việc gì không?”,
“Đi đâu đó?”, “Đến làm gì?”... Khi người dân đặt câu hỏi thì lại trả lời
một cách nhát
gừng. Ở một số
nơi, không ít lần
người dân đến
phải chờ đợi
người phụ trách
giải quyết công
việc từ 15 - 30
phút hoặc nhiều
lúc dân đến trụ sở
cơ quan Nhà
nước, thấy cán bộ
và nhân viên ở đó
còn đang thưởng
thức hoa quả,
bánh kẹo, chuyện
trò rôm rả. Dân
hỏi thì trả lời qua
loa, không nhiệt
tình giải đáp...
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Để xây dựng đội ngũ CBCCVC, NLĐ Thủ đô “Kỷ cương - Trách
nhiệm - Tận Tình - Thân thiện”, các cấp, các ngành cần tăng cường
tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCC về văn hóa công
sở và tầm quan trọng của văn hóa công sở trong môi trường làm việc
hiện nay; có chính sách và cơ chế quan tâm đến đời sống cán bộ, công
chức; mời báo cáo viên về tập huấn cho toàn thể CBCC trong cơ quan
về đề tài văn hóa công sở. Sau khóa học cần xây dựng một bảng nội
quy với những quy định buộc mọi người phải thực hiện; có kiểm tra,
có đánh giá chấm điểm và phải làm thường xuyên liên tục. Không làm
kiểu phong trào, tránh hô khẩu hiệu to còn làm thì theo kiểu “đánh
trống bỏ dùi”. Bên cạnh việc tuyển chọn, sắp xếp công việc phù hợp
lãnh đạo còn phải tạo ra môi trường làm việc thân thiện, kịp thời biểu
dương khen thưởng những cá nhân xuất sắc; quan tâm đến đời sống
của CBCNV khi ốm đau, hiếu, hỷ.

Thiết nghĩ, trong sinh hoạt của cuộc sống hằng ngày cũng như
ở các công sở đều cần đến văn hóa giao tiếp, ứng xử. Hành vi văn
hóa không khoanh lại trong một môi trường nào. Ở đâu có con
người, có giao tiếp thì ở đấy có văn hóa. Văn hóa là chìa khóa để
người cán bộ và nhân dân gần nhau, hiểu nhau và thông cảm với
nhau hơn. Thực hiện văn hóa công sở chính là một phần của yêu
cầu CCHC. Mỗi CBCCVC cần nhận thức được công việc của mình là
phục vụ nhân dân, những người đang nộp thuế để trả lương cho
mình. Giao tiếp, ứng xử văn hóa nơi công sở thể hiện ở chất lượng,
hiệu quả khi xử lý và giải quyết công việc, xây dựng lối làm việc khoa
học của đội ngũ CBCC sẽ góp phần giữ gìn và phát triển truyền
thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà
Nội thanh lịch, văn minh.

HÀ VIệT PHONG
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CHUYệN ĐỔ RÁC

Nhiều năm nay, thực hiện CVĐ: “Toàn dân đoàn kết xây dựng
NTM, đô thị văn minh” do Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ
Việt Nam TP phát động, Ban CTMT tại các địa bàn dân cư đã và đang
phối hợp với các tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực hưởng ứng
phong trào “xây dựng KDC tự quản đảm bảo VSMT”, giữ gìn VSMT
sạch, đẹp. Ấy thế mà vẫn còn không ít người dân thiếu ý thức, vứt rác
bừa bãi, tiện đâu vứt đó, thậm chí vứt sang cửa nhà hàng xóm.

Sáng ấy, vừa mở cửa nhà, tôi nghe tiếng “bịch”! Một túi rác to,
màu đen được một chị vứt ngay trước cửa. Nhận ra chị này sống ở
ngõ đối diện, tôi nhẹ nhàng:

- Chị ạ, đây không phải chỗ để rác. Chị vui lòng mang đến đoạn
trên kia, có xe rác để đó.

- Tôi vứt ngoài đường chứ vứt ở nhà cô đâu mà cô ý kiến - chị
ta to tiếng.

Mọi người xung quanh ngó nhìn và tỏ thái độ không đồng tình
với chị ta. Một vài người nói to: “Ai lại vứt rác ngay trước cửa nhà người
ta thế kia? Thật thiếu ý thức quá”!

Tôi vẫn nhẹ nhàng: 

- Vâng, mặc dù chị để ngoài đường nhưng là trước cửa nhà em,
mùi rác thải sẽ bay vào nhà. Nhà em có hai cụ lớn tuổi, sẽ ảnh hưởng
đến sức khỏe. Đó là chưa nói làm xấu đến hình ảnh đường phố...
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Tôi chưa kịp nói xong chị ta đã bỏ đi. Tự dưng, tôi thấy buồn
cho cách cư xử của một người lớn tuổi hơn mình. Tôi nhặt túi rác lên
và mang đến chỗ có xe rác bỏ vào. Lúc đi ngang xe rác, tôi nhận ra
chị ta đang nhìn lại phía mình với ánh mắt ái ngại. Buổi chiều đi làm
về, đang dắt xe vào nhà, bỗng có tiếng gọi nhỏ:

- Em ơi!

Tôi quay người lại, thì ra là chị gái vứt rác trước cửa nhà lúc sáng. 

- Vâng, chào chị. Có chuyện gì không ạ? Tôi hỏi.

Chị ta bước tới, giọng ngập ngừng: 

- Em cho chị xin lỗi chuyện lúc sáng nhé.



94 XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

- Có gì đâu chị. Chị em mình là phụ nữ, chỉ cần mình chú ý một
chút, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung thì sẽ đẹp cả khu phố ý mà.

- Chị biết rồi, từ giờ chị sẽ chú ý hơn. Em bỏ qua cho chị nhé.

Tôi cười: 

- Chuyện đó em quên rồi mà chị. 

Hai chị em nhìn nhau cười vui vẻ. Tôi thấy nhẹ lòng vì đã làm
được một việc có ý nghĩa, dù nhỏ nhưng đã góp phần giữ gìn KDC
của mình thêm sạch, đẹp.

Thế mới thấy một chuyện rất nhỏ như đổ rác ở đâu, đổ rác như
thế nào để không ảnh hưởng đến người khác cũng là một nét văn hóa
của mỗi người. Ngày nay, Hà Nội là nơi tập trung đông dân cư với nhiều
người đến từ các địa phương khác nhau, cách sống, lối suy nghĩ có
nhiều điều khác với người dân Thủ đô. Do vậy, việc tuyên truyền, vận
động người dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn môi trường sống là
vô cùng cần thiết. Bản thân tôi là một người làm công tác Mặt trận cho
nên tôi ý thức được việc mình và gia đình phải luôn gương mẫu trong
giữ gìn vệ sinh chung, giữ gìn nét văn hóa của người Hà Nội thanh lịch,
văn minh. Mỗi hành động đẹp của mỗi cá nhân là đã và đang mang lại
nét đẹp cho Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta.

HƯƠNG QUế 
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Thụt thò xấu phố

Đặt chân trên nhiều con phố   

Thân thương gắn bó mỗi ngày,   

Tưởng những thụt thò lố nhố    

Quen mắt mà rồi phẩy tay .    

Cơ quan nọ xây không phép,   

Nhà hàng kia vẩy mái hiên.  

Cơi nới nhà ai mảng ghép,   

Hộ nọ xây choán bậc lên.    
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Góc khuất ai tè thoải mái, 

Vỉa hè mấy chị hàng rong,    

Xe đạp, mô tô... thoải mái,    

Xuôi ngược cái ngoài, cái trong.      

Lôm côm gạch lát tự làm    

Trước cửa nhà ai... tự xử.      

Kê ghế, đặt bàn... nam, nữ,   

Cà phê, chè thuốc... vô tư.     

Quảng cáo đầy tường, cột điện:       

Sửa nhà, khoan cắt bê tông,        

Các loại nhu cầu trời biển...       

Cốt đập vào mắt cộng đồng.       

Chính quyền có nơi lấy lệ,     

Văn minh đô thị mặc kệ.

Cả nể hay còn... bảo kê?

Tặc lưỡi: Dân ta nó thế!      

Thụt thò xấu lắm, phố ơi!

Chung tay góp sức mọi nơi,

Đổi mới tư duy sáng tạo,

Cùng nhau làm đẹp cho đời.
LƯƠNG Kỵ    
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HÀNH LÀ CHÍNH

Phường nọ có cụ “lên tiên”,

Xin cái chứng tử cũng phiền lắm thay.

Chạy lên chạy xuống cả ngày,

Cán bộ vẫn bảo: “Cái này chưa xong!”

Miệng quan có sắt có đồng,

Muốn nhanh dân phải chạy vòng mới nhanh.

Tử thi đã có người canh,

Lãnh đạo còn bận họp hành, hiểu không!

Có câu ở chốn cửa công,

Hành là chính!

Chết vẫn không thoát hành!
KHÚC KHÍCH
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VĂN MINH ĐÔ THỊ

Chấp hành nghiêm Luật Giao thông,

Mọi người tuân thủ quyết không phạm vào.

Đèn báo tín hiệu trên cao,

Phương tiện di chuyển đi vào luồng ngay.

Lái xe không rượu bia say,

Lòng đường hè phố không bày hàng rong.

Mọi ngành, mọi cấp một lòng,

Đường thông hè thoáng hằng mong mỗi ngày.

Phố phường sạch đẹp đổi thay,

Văn minh đô thị mỗi ngày thêm nghiêm.
HÀ VĂN THắNG
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LÒNG ĐƯỜNG ĐÃ VẠCH
Lòng đường đã vạch,
Phân luồng cho xe.
Vẫn luồn vẫn lách,

Leo cả lên hè,
Bất chấp đường chật,

Xe kề cạnh xe,
Hàng ngang giăng lối,

Còi rúc “toe toe”.

Người nào cũng vội,
Chẳng chịu nhường nhau.

Không may va quệt,
Cau có làu bàu,
Nổi xung cãi vã

Mắt đỏ mày chau.

Người ơi muốn thoát được mau
Xếp thành hàng lối cùng nhau tiến đều

Đừng quen cái thói làm liều
Chen chen lấn lấn ra điều ta đây...

DÂN HẠ
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CHủ TRươNG ĐÚNG ĐắN!

Đi xa lâu ngày mới có dịp về quê, sau khi thăm nom họ hàng,
cuối tuần ông Kiên mới ghé qua nhà ông Trực - người bạn học thân
thiết từ khi còn nhỏ làm mấy tuần trà ôn lại chuyện xưa. Nhìn 2 sân
phơi lúa vàng óng ở nhà bạn, ông Kiên mới hỏi thăm: 

- Chà chà, lúa vụ này tốt quá ông nhỉ. Nhà cấy nhiều không ông? 

- Nhà tôi vẫn cấy gần mẫu như trước thôi. - Ông Trực đáp lời bạn.

- Vẫn cấy nhiều thế cơ à? Gặt hái dễ phải mất cả tuần, mà thời
tiết thì nắng nóng như này. Ngẫm đi ngẫm lại người nông dân mình
vẫn là vất vả nhất ông nhỉ? Ông Kiên nhận xét.

Tay rót chén trà đưa cho bạn, ông Trực thong thả đáp:

- Ấy ông ơi, ông đi xa lâu ngày nên không biết rồi. Giờ gặt hái
nhanh gọn lắm. Mà không chỉ mỗi gặt hái đâu. Tất tật các khâu, từ
tưới tiêu, chăm sóc đến thu hoạch đều rất đơn giản và nhanh gọn.
Nhà tôi thu hoạch gần mẫu mà trong có buổi sáng là xong rồi.

Đón nhận ly trà từ tay bạn, còn chưa kịp nhâm nhi, ông Kiên
lại ngạc nhiên hỏi: 

- Bây giờ thu hoạch nhanh thế cơ à? Tôi cứ nghĩ phải mất đến
mấy ngày như trước cơ.

Ông Trực tủm tỉm trả lời:
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- Chứ sao nữa. Tất cả là nhờ dồn điền đổi thửa, xây dựng NTM
đấy ông ạ. Trước mỗi nhà có 5 - 7 thửa ruộng, gặt thì bằng tay. Giờ
mỗi hộ chỉ còn 1 - 2 thửa thôi. Cấy hái thì dùng giàn máy gieo thẳng;
chăm sóc, tưới tiêu cũng rất tiện lợi. Thu hoạch thì khỏi phải nói,
nhanh gọn lắm, máy gặt liên hoàn vào tận ruộng. Chỉ 10 đến 15 phút
là đã gặt hết bay 1 sào rồi. Mình chỉ việc mang thóc về phơi.

Nhâm nhi ly trà xanh, ông Kiên gật gù: 

- Nghe ông nói thì dồn điền đổi thửa đúng là nhiều lợi ích thật.
Dân mình cũng đỡ vất vả ông nhỉ?

- Chưa hết ông ơi. Xã mình đang triển khai xây dựng NTM, đã
được gần đủ 19/19 tiêu chí. Đấy ông xem, đồng ruộng thì thẳng tắp,
dễ canh tác, giao thông thủy lợi nội đồng thì thuận tiện. Điện, đường,
trường, trạm đều khang trang, sạch đẹp. Đời sống dân mình cao hơn,
lối sống cũng văn minh hơn - Ông Trực hào hứng.

- Theo dõi thời sự rồi báo chí đưa nhiều về chương trình này,
giờ về quê hương được chứng kiến mới thấy xây dựng NTM quả là
một chủ trương đúng đắn. Quê mình đổi thay cứ như được khoác tấm
áo mới ấy. Lòng tôi cũng thấy phấn khởi vô cùng ông ạ - Ông Kiên
chia sẻ.

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Quá
trình triển khai xây dựng đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các
tầng lớp nhân dân, đem lại luồng gió mới, diện mạo mới cho nông
thôn Việt Nam. Đời sống nhân dân ngày một được cải thiện, bộ mặt
nông thôn ngày càng khởi sắc. Không gì bằng khi người dân - những
người trực tiếp được hưởng lợi từ chính chương trình đã khẳng định
sự đúng đắn của chủ trương này.

HOÀI LƯU
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LợI MÌNH, LợI NGườI

Hơn 30 năm công tác trong lực lượng vũ trang thuộc Quân
khu II, nay về đời thường, với số tiền lương hưu hơn 4 triệu
đồng/tháng, thiếu tá Vũ Thị Bích Hường có thể nghỉ ngơi cho bõ
những năm tháng vất vả trong quân ngũ. Tuy nhiên, do có kiến thức
cùng kinh nghiệm của người lính hậu cần, là người chăm chỉ, cần
cù chịu khó lại năng động, sáng tạo, với đức tính của người lính Cụ
Hồ năm xưa, ngay từ những ngày đầu cầm cuốn sổ hưu, bà Hường
đã nhanh chóng đi tìm hiểu thị trường, cung cách làm ăn của người
dân nơi đây để có kế hoạch kinh doanh, sản xuất gì cho phù hợp và
hiệu quả. Bà bàn với các con:

- Mẹ còn sức khỏe, nhà ta lại có thế mạnh là vườn rộng lại ở ven
làng, mẹ tính nuôi thêm gà, lợn thịt cung cấp ra thị trường, tăng thêm
thu nhập các con ạ.

Nghe mẹ nói, lúc đầu cô con gái đầu thấy ái ngại bởi mẹ đã về
nghỉ hưu, nên tĩnh dưỡng sức khỏe và trông cháu là tốt lắm rồi, xong
bà mẹ lại động viên con gái:

- Mẹ vẫn nghĩ nghỉ hưu nhưng không nghỉ việc. Còn sức lao
động, còn phải làm một việc gì thiết thực, góp phần tăng thu nhập
cho gia đình, bản thân, tăng thêm sản phẩm cho xã hội. Mẹ vẫn trông
cháu cho con đi làm, nhưng cháu cũng đến tuổi đi lớp rồi, mẹ đưa đi
đón về, còn thời gian nhàn rỗi mẹ chăn nuôi, không sao cả. 

Nghe mẹ phân tích, con gái bà đành chiều theo.
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- Nhưng mẹ chỉ làm cho vui thôi đấy, vất quá chúng con không
ủng hộ đâu.

Như được tiếp thêm sức mạnh, với số tiền tích lũy có hạn, bà
đã đi vay thêm vốn bạn bè và ngân hàng để xây dựng chuồng trại và
chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hàng ngày nghe báo, đài phê phán nơi
này trồng rau không hợp vệ sinh, nơi kia nuôi gà, lợn bẩn bán ra thị
trường. Hệ lụy là con người mắc bệnh ung thư, hiểm nghèo do ăn
phải thực phẩm bẩn không ngừng tăng lên... Bà Hường trách thầm
những ai chỉ vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe và tính mạng của mọi
người. Bà đắn đo tính toán: Hiện nay con người đang rất cần nguồn
thực phẩm sạch cho đời sống hàng ngày, nhu cầu thực phẩm sạch
ngày càng cao. Vì vậy, mình phải tập trung vào chăn nuôi gà và lợn
sạch để bán ra thị trường. Nghĩ là làm, một mặt bà tìm đến các trại
giống mua lợn hướng nạc, mua loại 20 đến 30kg một con để nuôi

Nuôi lợn rừng ở trang trại Hoa Viên. Ảnh: Nguyễn Mai
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nhanh được xuất chuồng, nhanh quay vòng đồng vốn. Mặt khác, bà
tìm hiểu qua sách báo hoặc đi dự các buổi hội thảo về cách nuôi lợn
mau lớn và không dùng chất cấm trong chăn nuôi, tạo nạc... Cứ như
vậy, mỗi năm bà thu hoạch hai lứa, mỗi lứa hàng trăm con gà, từ 40
đến 60 con lợn thịt. Nhờ thói quen và kinh nghiệm chăn nuôi nên bà
phát hiện được ngay con nào biếng ăn hoặc có vẻ uể oải khác lạ là
được xem xét và tiêm thuốc kịp thời, có khi còn phải cách ly ngay đề
phòng nhiễm bệnh hàng loạt, thế nên đàn gà, gia súc của nhà bà hầu
như không mắc bệnh. Do không dùng chất cấm trong chăn nuôi, lợn,
gà sạch bệnh, chắc thịt... sản phẩm của bà Hường nhanh chóng được
các thương lái đến thu mua. Trừ đầu tư, mỗi tháng bà thu lãi từ 15
đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, bà còn thường xuyên trao đổi kinh
nghiệm về chọn giống gia cầm, gia súc, cách phòng trừ dịch bệnh,
cách phân biệt các chất cấm trong chăn nuôi... với bà con xung quanh.

Bà thường khuyên nhủ mọi người:

- Gà, lợn mình nuôi hàng ngày chẳng khác nào chăm đứa trẻ
đang lớn. Ngoài thức ăn sạch, đổi món rau, cám... còn phải chú ý phát
hiện, đề phòng bệnh cho chúng hàng ngày. Đã đành là chăn nuôi ai
cũng phải tính đến lợi nhuận. Song chỉ biết lợi mình mà hại người thì
thử hỏi cái “lợi” ấy có được lâu bền không? 

Sống chân tình, cởi mở lại thân thiện với mọi người, vì vậy, bà
luôn được mọi người quý mến. Hàng năm, gia đình bà được bầu là
gia đình làm kinh tế giỏi, hội viên Hội CCB gương mẫu.

LÊ MINH TÝ 
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THAY ĐỔI CÁCH LÀM ăN CŨ

Sau dồn điền đổi thửa, nhà ông Hữu chỉ còn 1 thửa ruộng có
diện tích 8 sào. Diện tích lớn, đường giao thông thuận lợi, dễ dàng
áp dụng máy móc vào sản xuất nông nghiệp, ông Hữu tưởng cả nhà
sẽ ủng hộ việc tham gia dự án trồng rau hữu cơ mà một công ty đang
triển khai ở xã. Thế nhưng, khi nghe ông Hữu trình bày ý tưởng, bà
Loan, vợ ông đã phản đối:

- Theo tôi, mình cứ trồng rau như từ xưa đến giờ vẫn làm. Giờ
đất rộng, mình trồng thêm nhiều loại hơn chứ các công đoạn từ làm
đất, gieo hạt, đến chăm sóc... thì vẫn như vậy thôi. Phân bón ruộng thì
đã có chuồng lợn, chuồng gà, chỉ cần mua thêm ít đạm, lân là được...
Chẳng phải đầu tư gì và cũng không cần phải tham gia tập huấn về quy
trình, quy chuẩn sản xuất an toàn làm gì cho mất thời gian. 

Anh Thắng, con ông Hữu lên tiếng:

- Con lại nghĩ khác mẹ ạ. Đúng là bao nhiêu năm qua, nhà mình
và các gia đình ở đây vẫn trồng trọt theo cách truyền thống. Nhưng
vừa rồi, con tham gia lớp tập huấn do Đoàn Thanh niên tổ chức về
sản xuất rau hữu cơ, bà con mình hay gọi là rau an toàn, biết thêm
nhiều kiến thức mới mẹ ạ. 

- Rau an toàn thì khác gì rau mình vẫn trồng?

- Đây là mô hình sản xuất theo 3 cam kết: Không chất kích thích
tăng trưởng, không hóa chất trừ sâu, diệt cỏ, không hóa chất bảo quản
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sau thu hoạch. Trong suốt quá trình trồng, chăm sóc rồi thu hoạch đều
không sử dụng bất kỳ loại phân bón, hóa chất trừ sâu, diệt cỏ nào mà
thay vào đó là các chế phẩm sinh học, thân thiện với môi trường và đảm
bảo sức khỏe người tiêu dùng cũng như người sản xuất. 

- Ôi giời! Tôi chẳng biết cam kết cam kiếc gì đâu.Thế thu nhập
thế nào? Có hơn cách làm cũ không? Bà Loan giãy nảy.

- Thu nhập cao hơn chứ mẹ. Giá rau sạch cao hơn rau trồng
truyền thống, công ty lại đến tận ruộng thu mua. Thủ tục thanh toán
nhanh gọn, đơn giản. Theo con thì nhà mình nên đăng ký tham gia
dự án càng sớm càng tốt. Cái cách làm lạc hậu “luống để bán, luống
để ăn” đã lỗi thời rồi mẹ ạ. 

Bà Chiêm đứng ngoài cửa nãy giờ nghe hết câu chuyện, vừa đi
vào nhà, vừa nhẹ nhàng góp thêm ý kiến: 

- Nên thay đổi cách làm thôi bà Loan ạ. Gia đình tôi cũng đã
bàn bạc và quyết định tham gia dự án sản xuất rau hữu cơ. Không

Mô hình trồng rau hữu cơ ở xã Yên Bình, Thạch Thất. Ảnh: Mai Nguyễn
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phải chịu đựng mùi thuốc sâu, không phải lo hái nhầm luống rau bán,
rau nhà ăn nữa... Mình trồng trọt ra những sản phẩm sạch, trước là vì
mình, vì người tiêu dùng, sau là vì cả các thế hệ con cháu chúng ta.
NTM thì cách làm cũng phải mới. Bên cạnh những bí quyết nhà nông
thì mình phải mạnh dạn thay đổi cách làm ăn, vừa đảm bảo năng suất,
chất lượng sản phẩm, vừa thân thiện với môi trường, an toàn với
người sản xuất, người tiêu dùng bà ạ!

Bà Loan nhìn chồng, nhìn con trai và người hàng xóm thân thiết
rồi khẽ gật đầu:

- Nghe bà cán bộ phụ nữ và con trai giảng giải, tôi mới vỡ lẽ
thêm. Lợi ích như thế mà không theo để con cháu nó cười cho à? 

Ông Hữu nhẹ cả lòng trước thay đổi của vợ. Ông đi đến bên
chiếc điện thoại liên hệ với công ty để bàn việc hợp tác sản xuất. Bà
Loan trò chuyện với bà Chiêm một lúc nữa để biết thêm thông tin về
sản xuất rau an toàn rồi vào bếp chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Trong
đầu bà đang hình dung về một hướng đi mới, vừa mang lại hiệu quả
kinh tế, vừa không gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, vừa
giữ gìn, bảo vệ môi trường sống trong sạch, an toàn.

THÁI HÀ 
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XIN ĐừNG ÍCH Kỷ

Đi tập thể dục từ 5 giờ sáng, từ xa bà Vinh đã thấy chị Lợi gánh
hai thùng nước sạch từ nhà ra để tưới rau. Hỏi ra mới biết vì sợ ăn phải
rau bẩn nên chị Lợi đã cuốc đất cạnh đường đi để tự tăng gia. Chị Lợi
nói nhỏ với bà Vinh:

- Bác để ý mà xem, bây giờ rau đang đắt đỏ nên ở làng mình có ối
người trồng rau “hai luống”, một để ăn, một để bán đấy. Không tin bác
đến ruộng rau nhà chị Mích sẽ thấy ngay.

Chuyện trồng rau “hai luống” bà Vinh đã nghe nhiều, nhưng vì
chưa tận mắt chứng kiến nên bà cũng muốn được “mục sở thị”. Thế là
ngay chiều hôm sau, theo chỉ dẫn của chị Lợi, bà Vinh đã đến địa chỉ
cần tìm.

Ruộng rau nhà chị Mích nằm ven làng, rộng chừng 1 sào bắc bộ,
có che lưới hẳn hoi. Ôi, đủ các loại rau xanh như rau ngót, rau cải, rau
mùng tơi, rau muống và rau nào cũng xanh non đến mỡ màng. Nhưng
quả đúng như chị Lợi nói, bên cạnh các luống rau đẹp như mơ ấy có
một luống rau cũng đủ chủng loại nhưng cây cứng, không được đẹp
mắt như mấy luống bên cạnh. 

Hôm sau vô tình bà Vinh gặp chị Mích, bà hỏi chuyện trồng rau
nhà chị năm nay cho thu nhập khá không thì chị bảo: 

- Ơn giời năm nay mưa nhiều nên rau nhà em cho thu nhập gấp
3 lần năm ngoái. Nói rồi chị lại thao thao kể chuyện bón phân, phun
thuốc ra sao... Chị nói thật với bà Vinh là chỉ có luống rau để nhà ăn là
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chị gánh nước sạch từ nhà ra, những luống còn lại chị lấy nước thải sinh
hoạt từ mương làng để tưới.

- Sao em không khoan giếng như nhà ông Chảng, ông Thạnh lấy
nước tưới mà lại lấy cái nước thứ đen ngòm bẩn thỉu ấy tưới rau? Làm thế
tội chết!

- Ôi dào, chị suốt ngày ngồi nhà thì biết gì. Ối người còn sử dụng
nước bẩn hơn. Họ lại phun cả thuốc kích thích nữa chứ. Bón phân đạm
thì chỉ sau 3 hay 4 hôm đã cắt rau đi bán. Thế mà mang ra chợ bao nhiêu
chả hết. Em làm rau thế này có phải mang đi chợ bán đâu, toàn người vào
nhà cất buôn đấy chứ!

Nghe chuyện trồng rau nhà chị Mích bà Vinh cứ rợn cả người. Thảo
nào, mấy bà bạn cứ rủ bà đi chợ tìm mua hộp xốp về trồng rau trong nhà
cho an toàn. Phải nỗi nhà bà chỗ ở chật chội nên làm gì có chỗ mà đặt
hộp xốp cơ chứ. 

Bà Vinh thật thà bảo: 

- Chị thấy loa truyền thanh ngày nào cũng tuyên truyền về trồng
rau theo quy trình an toàn, sao em không làm theo cho người tiêu dùng
bọn chị được nhờ?

- Chị không biết, em nói cho mà nghe. Trồng rau theo phương pháp
ấy em được tập huấn rồi, an toàn cho người sử dụng thật, nhưng người
trồng rau chúng em phải đầu tư nhiều, mất nhiều công chăm sóc hơn. 

- Ừ quả đúng vậy nhưng mà làm rau mãi như thế em không cảm
thấy áy náy, cắn rứt lương tâm à?

- Chị lạ thật đấy, thời buổi bây giờ mà cứ nhắc đến lương tâm. Với
em lương tâm không bằng lương tháng...

Câu chuyện giữa bà Vinh và chị Mích cứ tưởng sẽ rơi vào quên lãng
nếu không xảy ra chuyện chị Mích bị một người cất rau buôn tới tận nhà
làm om sòm, ầm ĩ cả xóm chỉ vì rau nhà chị là nguyên nhân gây ngộ độc
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cho hơn 20 lao động ở công ty X. Tìm hiểu ra thì được biết do sau đợt mưa
kéo dài, thấy giá rau cải xanh lên cao ngất ngưởng nên chỉ sau 3 ngày bón
đạm và phun thuốc trừ sâu cho rau, chị Mích đã thu hái cho người cất buôn.
Sau sự cố này, những người cất buôn rau nhà chị Mích đã bỏ chạy hết, còn
chị phải tự mình đưa rau ra chợ bán, nhưng đứng chán chê và mời chào
mỏi miệng cũng chẳng ai dám mua. Thấy lạ, chị Mích mạnh dạn kéo tay
một cô gái lại và hỏi tại sao không mua rau nhà chị thì cô gái nói luôn:

- Rau nhà cô nhiều đạm nên mới xanh ngon thế! Lá rau lại mỡ thì
chắc mới phun thuốc khích thích rồi. Thế cô không biết là bây giờ trên
mạng, rồi cả cán bộ huyện và xã thường xuyên về tận thôn, xóm hướng
dẫn người tiêu dùng cách phân biệt và lựa chọn sản phẩm nông nghiệp an
toàn à? 

Nghe thủng câu chuyện, chị Mích ngẫm: Có lẽ bà Vinh nói đúng. Đã
đến lúc mình phải gạt bỏ lối nghĩ và việc làm ích kỷ: Lợi mình hại người.

THANH MAI

Mô hình sản xuất rau theo quy trình an toàn tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm. (ảnh minh họa)
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DừNG LạI ở HAI CON

Rảo bước trên con đường bê tông đang nóng dần lên dưới cái
nắng “rám trái bưởi”, chị Lan chợt dừng chân trước cánh cổng nửa
đóng nửa mở nhà chị Thu. Dù không thật chú ý, chị Lan vẫn nghe
tiếng chuyện trò có phần rôm rả giữa chị Thu và chị Hồng- người
cùng xóm.

- Này, Nhà nước sắp có Luật Dân số mà nghe nói Bộ Y tế vừa đề
xuất, quy định các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định về thời
gian sinh con, khoảng cách sinh và số con, tức là sẽ cho đẻ thoải mái
chứ còn gì nữa? Cậu có hai con gái đều đã lớn, kinh tế lại khá giả, đẻ
nữa đi, được thằng “cu” cho chồng mát mặt, bố mẹ chồng và họ hàng
cũng đỡ lời ra tiếng vào rằng con trưởng mà đẻ toàn “vịt”. Còn vợ
chồng mình cũng đã có nếp có tẻ nhưng ai biết tròn, méo thế nào,
chồng mình bảo đẻ đứa thứ 3 cho chắc ăn.

- Ừ... Nhưng mà vừa hôm nọ tớ được mời dự truyền thông dân
số tại xã thì nghe cán bộ huyện quán triệt là Pháp lệnh Dân số sửa
đổi năm 2003 vẫn còn hiệu lực, quy định có tính chất “bắt buộc” về
số con cho mỗi cặp vợ chồng, cá nhân “sinh 1 hoặc 2 con, trừ trường
hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”. Còn nữa, nếu ai cũng đẻ
nhiều con thì thôn mình mất đứt danh hiệu Làng văn hóa chứ còn
gì nữa.

- Cậu cứ lăn tăn về điều ấy làm gì cho nhọc xác. Tớ nói cho mà
nghe, chẳng ở đâu xa, ngay thôn mình, cái Xiêm, cái Chiên, đều là
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giáo viên, lại là đảng viên mà vừa mới sinh đứa thứ 3 đấy, toàn được
con trai như ý, cả trường đến chúc mừng. 

- Nhưng tớ nghe nói các trường hợp giáo viên là đảng viên sinh
con thứ 3 trở lên, ngoài kỷ luật của đảng đều bị thuyên chuyển công
tác cơ mà. 

- Ôi dào, mình là nông dân “trọc đầu”, nếu đẻ thì có gì mà túm,
lo cái gì. Mà tớ tính rồi, nếu đẻ con trai vào năm sau là hợp tuổi cả hai
vợ chồng cậu. Mình cũng thế. Cả hai đứa mình cùng tranh thủ đẻ đi.

Ồ! Tưởng chuyện gì hóa ra vẫn là chuyện sinh đẻ. Mặc dù rất
tin tính quyết đáp của chị Thu trong làm kinh tế, nhưng trong chuyện
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sinh đẻ thì khó có thể nói trước điều gì. Bởi ai có thể bỏ qua một lời
khuyên nghe có lý, có tình ấy chứ. Thấy đây chính là thời điểm thuận
lợi để mình thể hiện tốt vai trò của một Trưởng ban CTMT kiêm cộng
tác viên dân số của thôn, chị Lan bước vội qua mảnh sân vàng ruộm
nắng, vui vẻ hỏi:

- Chuyện gì mà rôm rả thế, cho mình góp vui với...

Chị Lan chưa nói hết câu thì chị Hồng đã nhanh nhẩu: 

- Thật may “buồn ngủ gặp ngay được chiếu manh”, tiện đây hỏi
luôn “bà” dân số thôn, có phải “ông” Y tế vừa đề xuất với Nhà nước
khi ra Luật Dân số sẽ nới lỏng quy định về số con không?

Chị Lan nhỏ nhẹ: 

- Không có chuyện đó đâu em ạ. Hôm trước chị được tập huấn
thì mục tiêu chính sách mà Bộ Y tế mong muốn là phải duy trì mức
sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý để bảo đảm quy mô dân số
không quá 98 triệu người vào năm 2020, tạo cơ sở vững chắc để tiến
tới ổn định quy mô dân số ở mức 115 - 120 triệu người từ giữa thế kỷ
XXI. Hai phương án mà Bộ đưa ra tuy có điểm khác nhau nhưng đều
phù hợp với Điều 17, Nghị định số 104/2003 của Chính phủ quy định
mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có nghĩa vụ thực hiện quy mô gia đình
ít con, có 1 hoặc 2 con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền
vững. Như vậy cả trong Pháp lệnh Dân số và Nghị định 104/CP hiện
còn hiệu lực thi hành và cả trong dự thảo Luật Dân số thì không có
quy định nào cho phép được sinh nhiều con cả...

Chị Hồng cướp lời: 

- Ừ, cứ cho là “ông” Nhà nước không cho sinh nhiều con thì có
nghĩa là ai vi phạm đều bị xử lý đúng không?

- Tất nhiên rồi! 
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- Thế em hỏi chị, ở xã mình những trường hợp là đảng viên và
là giáo viên, có trường hợp là con cán bộ chủ chốt xã hẳn hoi đẻ con
thứ 3 sao chưa thấy ai bị xử lý? Ôi dào, mình là dân cứ đẻ thoải mái,
ai có phạt thì cứ đến nhà cán bộ, nhà đảng viên phạt trước đi.

Chị Lan nhẹ nhàng: 

- Theo chị được biết thì các trường hợp vi phạm phạm chính
sách dân số là đảng viên, giáo viên, công chức Nhà nước thì việc xử lý
sẽ căn cứ vào điều lệ, quy chế, nghị quyết của tổ chức đó. Còn nông
dân như chị em mình thì việc xử lý sẽ căn cứ và quy ước, hương ước
của địa phương. Vả lại chị thấy sinh nhiều con thì chị em mình thiệt
thòi đủ đường. Đặc biệt là cứ “khát” con trai đẻ bằng được nhiều khi
lại là họa. Ví như nhà chị Ngại ở đầu làng mình chứ ở đâu xa, có 2
thằng con trai đua nhau nghiện tất, đến cái ti vi đen trắng cũng chẳng
có mà xem, nhà thì lúc nào cũng ầm ĩ, hỏi có sướng không? Còn như
nhà chị Tính, chị Mùi, chị Oai... rồi cả nhà em Lan đây sinh con một
bề gái đã ai sướng bằng nào? Còn Hồng nữa, có cả trai và gái đạt điểm
10 rồi còn mong gì hơn.

Nghe chị Lan giải thích cặn kẽ rồi còn nêu đích danh từng
trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên trong huyện bị xử lý kỷ luật
theo quy chế, điều lệ... và các gương sinh ít con làm kinh tế giỏi, gia
đình hạnh phúc, chị Hồng chép miệng: 

- Thông tin nhiều kênh quá cứ loạn cả lên, khiến nhiều người
như em cứ “ù ù, cạc cạc”. 

Nói tới đây, chị Hồng nháy mắt tinh nghịch với chị Lan rồi cùng
đồng thanh: 

- Chúng em đã thấm rồi. Xin dừng lại ở hai con, thưa “bà” dân số!

THANH MAI
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RÁC ở ĐÂU MÀ NHIềU THẾ?

- Câu chuyện thiếu nơi chôn lấp, thiếu công nghệ xử lý rác thải
đã được đào xới, bàn luận quá nhiều rồi mà vẫn không có giải pháp
hiệu quả nào được đưa ra nhỉ?

- Vâng, tháng 7 vừa qua, người dân xã Nam Sơn (Sóc Sơn) lại
một lần nữa phong tỏa bãi rác. Họ cho biết, làm thế vì không thể chịu
đựng nổi mùi hôi thối phát tán từ bãi rác, đặc biệt là nạn “ruồi tặc”
hoành hành. Ban ngày mà người dân Nam Sơn phải mắc màn để ăn
cơm thì quả thật đây không phải là chuyện nhỏ nữa. 

- Thế cơ à? Phong tỏa thế thì rác để đâu?

- Các xe ô tô chở rác lại quay về TP để chờ những người có trách
nhiệm thương lượng với người dân địa phương thôi chứ để đâu được. 

- À, ông nói tôi lại nhớ ra vụ “khủng hoảng rác” mấy năm trước.
Rác không được chuyển đi trong mấy ngày khiến nhiều khu vực nội
thành ngột ngạt trong mùi xú uế. Sợ thật!

- Tôi có một thời gian khá dài sống ở nước ngoài và cũng hay đi
du lịch đây đó, thấy rằng các nước họ hết sức coi trọng việc xử lý rác
thải. Ở mỗi khu phố thường có trạm tập kết rác, được phân từng khu
vực riêng biệt cho mỗi loại rác khác nhau. Tất nhiên người dân của
họ từ bao nhiêu năm nay đã có thói quen phân loại rác ngay từ trong
nhà riêng và công nghệ xử lý rác của họ rất tốt rồi nên việc xử lý cũng
đơn giản hơn ta nhiều. Ở ta, lâu lâu cũng có CVĐ phân loại rác thải.
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Dân lác đác làm theo nhưng rồi đâu lại đóng đấy, chả thay đổi được
thói quen. 

- Bác ơi, gần nhà tôi có mấy người nước ngoài cứ thắc mắc mãi
sao người Việt Nam xả nhiều rác thế.

- Vâng, đúng rồi, tôi cũng thấy chúng ta xả ra môi trường nhiều
rác hơn người các nước đấy.

- Dân các nước cũng phải sống, phải sử dụng các vật dụng, các
thực phẩm trong sinh hoạt hàng ngày chứ. Họ làm thế nào mà lại thải
ít rác được nhỉ?
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- Tôi để ý và nhận ra rằng ở các nước, dân chủ yếu mua hàng ở
các siêu thị. Hàng tươi sống của họ đều buộc phải sơ chế sẵn, người
tiêu dùng mua về chỉ việc cho vào nấu luôn. Còn ở ta vẫn duy trì nhiều
chợ truyền thống trong nội đô và người dân thì vẫn thích đi mua bán
ở các chợ này. Các chợ truyền thống của ta chuyên bán các loại nông
sản, thực phẩm tươi sống chưa qua sơ chế. Bác thử xem, 1 mớ rau chỉ
sử dụng được khoảng 1/3. Còn lại là rễ, cuống, lá già, lạt buộc phải bỏ
đi. Gà, vịt, chim thì được đem cả lồng còn sống vào TP. Khách chọn
con nào người bán liền vặt lông, giết mổ ngay tại chỗ. Mãi gần đây,
việc này mới được ngăn chặn. Nhưng cấm giết mổ tại chợ thì người ta
lại thuê các hộ dân gần chợ để giết mổ. Dân ta cứ giữ thói quen phải
ăn thịt gia cầm, thủy, hải sản tươi, nên đây cũng là nguyên nhân gây
mất vệ sinh, thậm chí có nguy cơ lan truyền dịch bệnh từ gia cầm sang
người và tăng lượng rác thải. 

- Tôi thấy người dân vẫn cứ sử dụng quá nhiều túi nilon khi đi
chợ, đi mua hàng. Vận động mãi việc dùng làn, túi to để có thể giặt
được hoặc các loại túi sinh học có thể tự hủy nhanh, không hại môi
trường nhưng cũng chẳng mấy người làm theo. Một người đi chợ có
thể xách theo 5, 6 túi nilon về nhà là chuyện thường. Có một số người
cứ nhất định buộc người bán hàng phải để mỗi thứ một túi trong khi
chúng hoàn toàn có thể để chung được. Khi đi mua các vật dụng nhỏ
như vài vỉ thuốc, cái bàn chải đánh răng, mặc dù mỗi thứ đều có bao,
hộp bảo vệ riêng và người mua cũng có túi to để đựng rồi nhưng họ
vẫn không từ chối túi nilon của người bán hàng đưa cho. Thế thì hỏi
sao không nhiều rác?

- Này bác có để ý không? Nói ra thì lại bảo sao cứ chê người
mình... Thật sự là dân ta nhiều khi không được thật thà lắm. Đấy, ngay
như chuyện ta đang nói về việc vì sao người mình cũng sinh hoạt, ăn
ngủ, tiêu dùng như người các nước khác mà xả rác lại nhiều hơn khiến
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tôi nhớ đến các loại bánh truyền thống của ta. Một cái bánh chưng,
bánh gai có ruột bé xíu mà không biết bao nhiêu lá gói bên ngoài.
Một cái nem chua trông to như cổ tay em bé 10 tuổi, sau khi bóc hết
lá chỉ còn chưa bằng 2 ngón tay chập lại. Một con cua bể khi đưa về
TP, gỡ cái dây buộc ra thì chỉ còn trọng lượng 2/3. Cái dây buộc cua
được làm bằng giẻ ngâm bùn được tha từ tận Nha Trang, Sầm Sơn ra
tận Hà Nội, rồi lại được chuyển ra bãi rác thì làm gì bãi rác chả quá
tải. Một chùm vải, nhãn, chôm chôm thì ở giữa có đến vài lạng lá và
cành không, thậm chí chúng còn được độn bằng lá xà cừ...

- Đến gà, vịt, ngan, ngỗng trước khi đem đi bán còn nhồi bánh
đúc cho căng diều lên tận cổ đấy ạ. Nghe nói có người nhồi cả đất sét
để đến nỗi không bán kịp có con còn bị chết ngạt. Khiếp chưa?!

- Theo bác, để tránh những vụ “khủng hoảng rác” thì chúng ta
nên làm gì? 

- Tôi cho rằng khi chúng ta chưa có đủ quỹ đất để chôn lấp,
chưa có công nghệ tốt đủ để xử lý rác thì ta phải tuyên truyền làm
sao để dân bớt đưa rác từ đồng ruộng, chuồng trại, ao, biển vào TP.
Ta mới nói nhiều đến vấn đề xử lý rác mà chưa chú ý đến vấn đề giảm
thiểu nguồn rác. 

- Đúng thế! 

ANH THY
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DI NGÔN HỏA TÁNG...

Mấy ngày hôm nay, nhà cụ Mong - mẹ chồng chị Thủy lúc nào cũng
đông đủ cháu con. Chả là, cụ Mong năm nay đã ngoại 80 tuổi, lại đang
ốm nặng nên con cháu lo cụ không qua khỏi...

Vừa hết lòng chăm sóc sức khỏe của cụ, mọi người trong nhà vừa
băn khoăn không biết lỡ cụ mất thì sẽ hỏa táng hay địa táng? Vì đã mấy
năm nay, thực hiện tang văn minh tiến bộ, nhiều hộ dân nơi đây đều đã
thực hiện theo nếp sống mới là hỏa táng người quá cố.

Người băn khoăn nhất có lẽ là chị Thủy, vừa là cô con dâu thảo
hiền, chị Thủy lại là cán bộ Mặt trận của TDP. Hàng ngày, chị đã tích cực
đi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và
Nhà nước về tang văn minh. Mỗi khi gia đình nào có người quá cố, chị
lại cùng các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương đến tận nhà tuyên
truyền, vận động gia đình thực hiện việc tang theo nếp sống mới. Ở TDP
của chị, việc thực hiện tang văn minh còn được đưa vào Quy ước của
TDP để nhân dân cùng thực hiện. 

Nhưng ngặt nỗi, lúc còn khỏe, mẹ chồng chị Thủy rất sợ hỏa táng.
Vì cụ nghĩ rằng, hỏa táng thì sẽ rất nóng, thân thể mình không còn nguyên
vẹn nữa, sợ không siêu thoát và không để lại phước đức cho con cháu.
Thậm chí, cụ còn bảo, khi tôi mất đứa nào đưa tôi đi hỏa táng là bất hiếu!

Sau nhiều ngày được con cháu tận tình chăm sóc, sức khỏe cụ
Mong đã dần ổn định. Mọi người trong xóm thấy cụ khỏe lại ai cũng
mừng và đến thăm. Cụ Hạ, người hàng xóm thường bầu bạn với cụ Mong
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sang thăm. Vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe của cụ Mong, cụ Hạ vừa kể
cho người hàng xóm của mình về đám tang của bà Sáng ở xóm bên. 

Cụ Hạ nói:

- Tôi thấy nhiều người trong làng, xã mình khi mất họ đều hỏa
táng. Bà Sáng ở xóm bên cũng hỏa táng đấy bà ạ. Trước đây, tôi cũng rất
sợ nhưng giờ được sự tuyên truyền, vận động của các cô, chú cán bộ,
nhất là các ông bà Hội NCT và cái Thủy nhà bà, giờ tôi cũng hiểu ra và
đã căn dặn con cháu: “Khi mẹ mất, các con cho mẹ đi hỏa táng”. 

Mà không chỉ có tôi đâu nhé. Giờ bà Túc, bà Duệ, bà Giỏi, ông
Cẩn... xóm mình cũng có di chúc truyền miệng cho con cháu đấy. Cả thị
trấn mình, cứ là hội viên Hội NCT là ai cũng biết và hưởng ứng việc tang
văn minh đấy bà ạ. Tôi thấy còn có cả bản cam kết nữa. Chúng ta là thế
hệ đi trước phải làm gương cho con cháu. Giờ các cụ ai nấy đều bảo nhau
di ngôn truyền miệng cho con cháu là: “Khi mất các cụ có tâm nguyện
sẽ được hỏa táng”.
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Cụ Mong yếu ớt chống tay dựng người dậy, trầm ngâm hồi lâu
rồi nói: 

- Không lẽ khi thiêu đốt thân mình như thế, mọi người không sợ
và con cháu không xót xa sao?

Nghe được câu chuyện của hai cụ đã từ lâu, lúc này chị Thủy mới
mạnh dạn bước vào và cầm tay cụ Mong. Chị nói:

- Mẹ ơi, địa táng là phong tục đã ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống
của nhân dân ta từ bao đời. Nhưng mấy năm nay, ở thị trấn mình đa số
đám tang đã thực hiện hỏa táng rồi. Nhiều người dân cũng ý thức được
rằng nguồn quỹ đất dành cho an táng của địa phương đã dần bị thu hẹp.
Đất chật người đông, nếu ai khi chết cũng địa táng thì vừa ô nhiễm môi
trường, vừa không còn đất để sản xuất. Không những thế, thực hiện hỏa
táng cho người quá cố còn giảm bớt được rất nhiều công đoạn tốn kém
như: cải táng, di dời... mẹ ạ.

Sau khi được cụ Hạ kể chuyện và cô con dâu phân tích, cụ Mong
như bừng tỉnh. Cụ nói: 

- Đúng là thời thế - thế thời! Tôi đã già thật rồi, không thể suy nghĩ
sâu xa được như con trẻ nữa. Thôi thì dân làng sao mình vậy! Khi nào tôi
mất, chị cũng làm cho tôi giống mọi người. Tôi cũng muốn con cháu tôi
được sống trong môi trường văn minh và sạch sẽ.

Tuy là truyền thống được hình thành từ lâu đời và một số người
dân còn có quan niệm tiêu cực, không đồng tình đưa người thân quá cố
đi hỏa táng, nhưng địa táng không phải là lựa chọn phù hợp với môi
trường sống hiện nay. Phong tục không nhất thiết phải cố định mà vẫn
có thể thay đổi để phù hợp với cuộc sống hiện đại. Hỏa táng là hình thức
mai táng khoa học và vệ sinh.

Đỗ LOAN
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NGHĩA TỬ LÀ NGHĩA TậN

Nhân ngày nghỉ lễ 2/9, cả nhà chị Hoa về thăm quê nội, vừa để
cho con gái anh chị hiểu thêm về nơi quê cha đất tổ, vừa kết hợp thăm
một người bà con bị ốm nặng. Thành quả từ xây dựng NTM đã đem lại
diện mạo khởi sắc cho vùng quê yên bình. Đường giao thông rộng rãi,
được bê tông hóa thuận lợi cho đi lại. Nhiều ngôi nhà cao tầng hiện
đại được xây dựng tô điểm thêm cho cảnh quan của làng. Hai bên
đường, lúa lên xanh mơn mởn, những ruộng rau, đậu cũng đang cho
thu hoạch. Đường sá thuận lợi nên chỉ gần 1 tiếng, hai vợ chồng và đứa
con gái lên 8 của chị đã về tới đầu làng. 

Xe bon bon chạy. Đứa con gái xuýt xoa khen cảnh đồng lúa xanh
lung linh trong ánh nắng sớm. Chị Hoa mải nhìn ngắm những ngôi nhà
đang được hoàn thiện bên đường. Tiếng là làng quê nhưng cuộc sống
nơi đây ngày càng ấm no, giàu đẹp. Chiếc xe đang chạy ngon lành, bỗng
chị Hoa thấy chồng cho xe chạy chậm dần rồi dừng hẳn, tấp vào sát lề
bên phải.

Bé Ngọc, con chị Hoa ngạc nhiên: 

- Ơ, sao bố lại dừng xe?

Chị Hoa cũng vội hỏi chồng: 

- Sao lại không đi nữa vậy anh? Đã đến nơi đâu mà anh dừng?

Vừa cởi mũ bảo hiểm trên đầu, anh Hùng bảo vợ:

- Em và con ngạc nhiên phải không? Chưa đến nhà họ hàng mình
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đâu nhưng anh thấy phía trước có đám ma nên dừng lại. Em và con cởi
mũ ra đi rồi đứng gọn vào lề đường nhé.

Bé Ngọc tháo quai mũ bảo hiểm nhưng vẫn không khỏi thắc mắc:

- Bố ơi, thế người đó là họ hàng của nhà mình phải không ạ? Sao
phải dừng lại, sao lại phải tháo mũ xuống ạ?

Vuốt mấy sợ tóc tơ mềm mại buông trên trán con, anh Hùng ôn
tồn: 

- Con cứ làm như lời bố nói. Khi đám ma đi qua chỗ nhà mình
đang đứng, con hơi cúi đầu xuống, không nên nói gì hoặc hỏi chuyện
gì nhé. Tý nữa bố sẽ giải thích cho con sau. 

...Đám ma đi qua rồi, anh Hùng giúp con cài lại quai mũ bảo
hiểm cho chắc chắn rồi nói tiếp: 
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- Người mới mất chỉ là người cùng xã với nhà mình thôi. Cả bố và
mẹ đều không biết ông ấy. Nhưng phong tục tập quán của dân tộc ta,
khi gặp đám tang, dù là người không quen biết, nếu như có thể thì
mình nên dừng xe, ngả mũ, cúi đầu chào tiễn biệt người quá cố con ạ.
Đó là nét đẹp trong văn hóa ứng xử và của tình người. Mình dừng xe
lại cũng có nghĩa là để cho đám tang đi qua được thuận tiện hơn, không
lo va chạm, cản trở giao thông. Nghĩa tử là nghĩa tận con ạ. Nhân tiện,
lát vào thăm ông bị ốm, con nên nói năng nhẹ nhàng, không chạy nhảy,
đùa nghịch nhé. Người ốm cần sự yên tĩnh để nghỉ ngơi. 

Chị Hoa tiếp lời chồng:

- Đúng đấy con ạ. Sau này khi con lớn, con biết đi xe đạp, rồi đi
xe máy hay lái ô tô, khi gặp đám ma nếu có thể dừng lại thì nên dừng
sát vào lề đường. Nếu đội mũ thì con bỏ mũ ra, cúi đầu chào người
qua đời nhé. Tuyệt đối không nên bóp còi, nhấn chuông inh ỏi rồi tìm
cách len lỏi để vượt qua. Cũng không nên chỉ trỏ, bình luận về những
người đang tham dự tang lễ. Đó là nét đẹp trong văn hóa ứng xử của
người Hà Nội nói riêng, người Việt Nam nói chung con ạ.

Bé Ngọc chăm chú nghe bố mẹ nói xong liền lễ phép:

- Con nhớ rồi ạ! 

Cả nhà chị Hoa lại lên xe để tiếp tục hành trình. Chị Hoa thầm
phục cách giáo dục con của chồng. Không chỉ kèm cặp, giúp con giải
những bài toán khó, anh luôn quan tâm đến giáo dục kỹ năng sống
cho con, đặc biệt là rèn giũa cho con cách ứng xử, giao tiếp tinh tế,
đúng mực. Chị hy vọng và tin tưởng rằng, được sự dạy bảo của bố mẹ,
cộng với những kiến thức thu nhận từ nhà trường, sau này lớn lên, con
của chị sẽ trở thành một công dân có ích cho Thủ đô, cho đất nước.

AN THUậN
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CướI TO, CướI NHỏ...

Thắng - con trai út ông bà Nga sắp sửa cưới vợ. Mong mãi, thúc
giục mãi nó mới chịu cưới nên ông bà mừng lắm, sốt sắng lên lịch chuẩn
bị công việc. Còn nốt thằng út nên bà Nga dự định sẽ tổ chức một đám
cưới thật to, thật oách cho cả làng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Chẳng gì
gia đình bà cũng thuộc hàng khá giả, con trai lại là trưởng phòng một
tập đoàn lớn trên Hà Nội, mấy ai được như nó? 

Cuối tuần con trai cùng vợ sắp cưới về thăm nhà. Cơm nước xong
xuôi, con trai ông bà mới lựa lời thưa chuyện:

- Chúng con sẽ tổ chức đám cưới theo nếp sống mới, chỉ tổ chức
tiệc trà, bánh kẹo, không ăn uống linh đình, xa hoa, lãng phí. 

- Cái gì mà đám cưới nếp sống mới chứ? Ở cái làng này, nhà nghèo
nhất cũng phải cố làm được dăm chục mâm cỗ cưới con. Ấy vậy mà
chúng mày nói không làm cỗ? Cưới thế để cả làng người ta cười vào mặt
tao với bố mày à? Bà Nga giãy nảy.

- Đấy là việc của nhà người ta. Mình cứ so bì như thế thì làm sao
mà khá lên được hả mẹ? Cuộc sống giờ văn minh rồi, mình cũng phải
giản tiện đi cho đỡ mệt chứ. Mỗi lần có cỗ có bàn là cả nhà mệt mỏi, lo
lắng cả tháng trời. Mẹ thấy nhà bác Hoa hàng xóm đấy, cưới chị Huệ
cũng làm tiết kiệm, vẫn vui mà!

Thấy con trai phân tích có lý, có tình, ông Thắng (chồng bà Nga)
nãy giờ vẫn im lặng, liền thong thả tiếp lời:
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- Con nó nói phải đấy bà ạ. Cưới tiết kiệm cho nó đỡ mệt! Ngày
xưa tôi với bà cưới nhau cũng chỉ có chén trà, đĩa bánh kẹo mà vẫn vui,
vẫn hạnh phúc đấy thôi.

- Xưa khác, nay khác! Ngày xưa tôi với ông còn nghèo thì mới giản
tiện thế chứ bây giờ nhà mình khá giả rồi thì cũng phải làm vài trăm
mâm cho mát mặt với họ hàng và hàng xóm láng giềng! Vả lại, nhà người
ta cưới con thì mời ăn cỗ nọ, cỗ kia, đến lượt nhà mình lại mời người ta
ăn kẹo, uống nước suông thì còn mặt mũi nào? Ông chỉ được cái bàn
lùi! Bà Nga nói dỗi.

- Sao cưới xin cứ phải “hoành tráng” mới hay, mới đẹp? Bà chỉ sĩ
diện! Thôi thì tùy bà! - Ông Thắng mệt mỏi.

Cuộc tranh luận kết thúc bằng sự im lặng. Buổi chiều hai đứa con
chào ông bà để ra Hà Nội, bà Nga cũng chẳng buồn trả lời.

Tối đó, nằm buồn, bà bật ti vi lên xem. Vừa hay đang có chương
trình đám cưới tập thể “Ngày hạnh phúc” do Thành đoàn Hà Nội phối

“Ngày hạnh phúc” do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Quận ủy Ba Đình tổ chức.
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hợp với Quận ủy Ba Đình tổ chức. Tham gia chương trình có 36 cặp đôi
gồm 18 cặp đôi trẻ cưới theo nếp sống mới và 18 cặp đôi đám cưới vàng
là các cụ ông, cụ bà đã chung sống hạnh phúc với nhau trên 50 năm. Lễ
cưới được tổ chức văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn không kém phần trang
trọng, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Những cặp cụ ông,
cụ bà sống với nhau đã 50 năm, hôm nay vẫn nắm tay nhau cười rạng rỡ
dù đám cưới ngày xưa chỉ đơn sơ, giản dị. Sống với nhau chân tình, thủy
chung chừng đó năm, các cụ đều muốn gửi gắm tới lớp trẻ thông điệp
“Hạnh phúc gia đình không phải ở việc đám cưới to hay nhỏ mà ở tình
cảm, cách sống”. Có cặp đôi trẻ tham dự chương trình tâm sự: “Tham gia
chương trình này, chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ những bỡ ngỡ, lo lắng
khi bước vào cuộc sống hôn nhân với những cặp đôi khác. Hiện nay, nhiều
gia đình tổ chức đám cưới linh đình, mời quá đông khách, vừa gây lãng
phí và cũng gây không ít phiền toái cho mọi người. Có đôi tổ chức đám
cưới linh đình xa hoa nhưng lại không vượt qua được khó khăn, thử thách
hôn nhân. Quy mô đám cưới không quyết định được hạnh phúc con
người. Cốt lõi và giá trị tốt đẹp nhất của một lễ cưới là hạnh phúc bền lâu
của đôi vợ chồng trẻ chứ không nằm ở sự xa hoa của tiệc cưới. Vì vậy,
theo chúng tôi, đám cưới chỉ cần tổ chức hợp lý là được”. 

Đêm nằm suy nghĩ, bà thấy hai đứa nó định tổ chức đám cưới
tiết kiệm cũng có lý. Ngày xưa, vợ chồng bà cưới hỏi cũng có gì đâu,
chỉ cơi trầu, chén nước, đĩa bánh kẹo là xong mà vẫn sống với nhau
bền chặt đến tận bây giờ. Xã hội ngày càng phát triển lại sinh lắm thủ
tục phiền hà. Đúng là “phú quý sinh lễ nghĩa”! Tiền tổ chức đám cưới
để cho con có vốn làm ăn sau này có ý nghĩa hơn nhiều. Bà đã nghĩ
thông rồi, xã hội văn minh thì mình phải suy nghĩ tân tiến, miễn con
cái vui là được. Sáng mai, bà phải bàn ngay với ông rồi gọi điện thông
báo cho hai đứa nó mừng.

THU THỦY
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BướC CHUYểN ở MộT VÙNG QUÊ

Chiều thứ bảy, ba chúng tôi về huyện N. viếng đám tang bố cậu
Tùng - bạn chiến đấu cũ. Anh Bình (trước là Trung đội trưởng) bàn
phải sắm vòng hoa cho trang trọng. Mấy anh em đang tìm cửa hàng
để mua hoa thì cậu Nam cùng làng với Tùng điện lên: “Đám tang ở
quê có nhiều tiến bộ lắm rồi! Các anh đừng mua vòng hoa về viếng
nhé!”. Trong tâm trạng áy náy, tôi đi mua hai hộp bánh ngon, chút
hoa quả làm lễ viếng. Hơn một tiếng sau, chúng tôi về đến làng cậu
Tùng. Hai người bạn đồng ngũ nữa đợi ở nhà Nam. Anh em tay bắt
mặt mừng, hỏi thăm nhau sức khỏe, tình hình vợ con gia đình. Vợ
Nam đon đả mời nước:

- Các bác tình cảm, chu đáo quá! Tuổi đã cao mà vẫn cố gắng
đến được với nhau thật là quý lắm!

- Nhưng chúng tôi vẫn băn khoăn vì không có vòng hoa viếng.
Nghi lễ phải cho chu đáo chứ cô? Anh Bình đỡ lời.

- Vâng, vẫn biết vậy, nhưng phải cách tân dần các bác ạ. Đám
hiếu quê em giờ quy định, không phải cơ quan, tổ chức Nhà nước,
không được viếng vòng hoa, nhất là ở trong làng. Làng cũng quy ước
không phúng viếng bằng hoa quả, lễ chín. Ban đầu cũng có người
ngại, nhưng dần cũng quen. Mọi người thực hiện nghiêm lắm. 

Chúng tôi giục nhau uống nước, rồi xin phép đến đám hiếu.
Đến nơi mới thấy quả thật như vợ Nam nói.
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Tôi vừa sắp lễ vừa quan sát. Ở bàn đón tiếp, các đoàn đến thăm
viếng đều rất trình tự. Họ lấy một chiếc đĩa nhỏ, đặt phong bì, thẻ
hương, rồi thêm 1 hay 3 quả cau (gia chủ chuẩn bị sẵn trên một chiếc
mâm). Có đoàn mang cành cau, lá trầu đến, rất nhanh và giản tiện.
Vào viếng xong, chúng tôi ngồi uống nước. Vẫn là nước chè tươi “đặc
sản” của vùng đồi gò. Các bàn đều có một đĩa trầu cau bổ sẵn, tuyệt
nhiên không có thuốc lá. 

Anh em lâu ngày gặp nhau, chúng tôi quyết định ở lại nhà Nam,
cũng là để hôm sau đi đưa cụ ra nơi yên nghỉ cuối cùng. Bữa cơm
đồng đội thật ấm cúng tình nghĩa. Vợ Nam và cô con dâu nấu ăn rất
khéo. Hàn huyên chuyện cũ, chuyện mới, cũng không tránh khỏi
chuyện về đám tang. Cậu Nam nói chuyện pha chút tự hào: “Quê em
mấy năm nay thay đổi nhiều lắm! Đám cưới đa phần là ăn gọn trong
1 bữa, tổ chức 1 ngày. Trước đây, dạm ngõ sau mới ăn hỏi, rồi mới
đến cưới. Bây giờ dạm ngõ là việc của hai gia đình. Lễ hỏi và dẫn cưới
là một, lễ hỏi hôm trước, hôm sau cưới. Bỏ đi nhiều thủ tục, đỡ vất
vả cho hai bên gia đình, nhất là các cụ cao tuổi. Đám tang trước đây
con gái còn phải “đóng đầu ma”, phải lăn đường khi đưa linh cữu ra
khỏi nhà. Gia đình thông gia phải phúng lễ chín. Bây giờ bỏ hết. Gia
đình thông gia chỉ biện lễ đen: Một cành cau đẹp đẹp và chiếc phong
bì. Số tiền nhiều, ít là tùy gia cảnh...”.

- Cau đẹp đẹp là thế nào? Bác Bính hỏi.

- Là người ta chọn trong buồng cau 1 cành sai quả, khoảng chục
quả trở lên, có nhiều râu cau để lên đĩa cho đẹp.

Tôi như giải tỏa được hoài nghi ban chiều: chắc do mình không
ngồi lâu trong đám nên không thấy lễ chín. 

- Tôi nghe nói ở đây bà con đã bắt đầu thực hiện hỏa táng cho
người qua đời đúng không?
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- Vâng, đúng thế thưa các bác. Từ năm kia, huyện đã triển khai
đề án “Tang văn minh tiến bộ”. Hội nghị đại biểu nhân dân thôn và
xã em bàn sôi nổi lắm. Hợp lòng dân, tình hình chuyển biến hẳn.
Năm ngoái có gần 50% số ca thực hiện hỏa táng. Từ đầu năm đến giờ
có 11 người qua đời thì cũng đã có 6 người đi hỏa táng. Thêm nữa
nhé, cả xã em mấy năm nay, 100% đám tang không rắc rải tiền, vàng
mã dọc đường.

- Thế thì nhiều nơi cũng phải học tập đấy! Bác Bình nói. Còn
việc hỏa táng là cả một cuộc cách mạng về nhận thức, tư tưởng và tập
quán. Mình chưa già nhưng cũng là NCT, cần giải thích cho con cháu
hiểu về những cái lợi của hỏa táng.

Câu chuyện bàn nước dần chuyển sang việc tham gia các giải
thể thao, các hội thơ, rồi chuyện làng, chuyện phố...

Sáng hôm sau, chúng tôi đi đưa đám. Thật đúng như lời Nam
nói. Đoàn đưa tang đi gọn một bên đường, có cán bộ thôn, an ninh
viên đi nhắc nhở đảm bảo lưu thông cho người đi đường. Thật trang
nghiêm và tiến bộ!

Trở về, trong câu chuyện chia sẻ, ba chúng tôi cùng chung một
tâm trạng: chỉ tiếc đám này không đi hỏa táng! Tất cả các hủ tục đã
được gỡ bỏ. Đã có bước chuyển mình mạnh mẽ ở một vùng quê. Nếu
như thực hiện hỏa táng, để giảm bớt nỗi lo, lại đảm bảo môi trường
thì sự văn minh tiến bộ sẽ trọn vẹn hơn.

TRUNG VĂN 
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TIẾT KIỆM

Nay tôi có giỗ mời bà,

Mai bà cưới hỏi chắc là mời tôi?

Cỗ nào thì cũng thế thôi,

Mời cỗ thể hiện tình tôi với người.

Ngẫm ra mới thấy nực cười,

Trả nghĩa sao cứ phải mời nhau ăn?

Ăn nhiều thêm lắm khó khăn,

Đến khi nghèo khó nghĩa nhân phai tàn!

Hãy cùng giảm bớt cỗ bàn,

Để tình thương mến nồng nàn bền lâu,

Để cho nghĩa nặng tình sâu,

Nay ta tiết kiệm - đời sau ơn nhờ!
THụY PHÚC 
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LỜI DI CHÚC

Hỏa táng ngẫm thấy thật hay,

Thịt da theo gió ta bay lên trời.

Cốt xương sấy đủ độ rồi,

Gửi cho con cháu muôn đời khói nhang.

Ta muốn sạch chốn nghĩa trang,

Cháu con đỡ khổ cất - sang mấy lần.

Di chúc để lại đôi vần,

Người thân ghi nhớ để cần làm theo!
THụY PHÚC 
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HÃY CÙNG HÀNH ĐỘNG

Bao đời lận đận long đong,

Sống trong gian khó ước mong đổi đời.

Bây giờ tiền gạo ổn rồi,

Cùng nhau làm sạch đất trời của ta.

Rác thải xin chớ bày ra,

Buôn bán đừng cố lấn ra lòng đường.

Giữ gìn sạch đẹp môi trường,

Toàn dân khỏe mạnh, phố phường yên vui.

Hãy cùng hành động người ơi,

Xứng danh Hà Nội - Tràng An muôn đời.
THụY PHÚC 
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CHỉ TạI CÁI BụC Bệ LÊN XUốNG

- Oái! Đau quá, bà ơi, mẹ ơi, hu hu...

- Ôi trời ơi! Bà Hà đâu, bà có ra mà xem cái bục bệ trước cửa
nhà bà làm ngã cháu tôi rồi kia kìa. Thế có khổ không cơ chứ!

Tiếng bà Thái vang lên, tiếng thằng cu Bi khóc lóc ầm ĩ lúc
xẩm tối làm cả khu phố 22 nháo nhác. Mấy bà phụ nữ trong nhà
chạy ra xuýt xoa thằng bé, còn mấy ông thì đứng túm tụm lại chỉ trỏ
cái bục bệ mới toanh nằm chềnh ềnh trên hè trước cửa nhà bà Hà
và lắc đầu.

Bà Hà ngồi trong nhà im lặng, không dám bước ra ngoài cửa.
Cái bục bệ để dắt xe lên xuống kia là con trai bà vừa xây xong. Tuần
trước, cái cũ đã bị lực lượng chức năng của phường phá dỡ cùng với
một loạt bục bệ, cầu dẫn xe lên xuống của các nhà trong dãy phố này
khi thực hiện chỉnh trang đô thị. Biên bản cam kết đảm bảo TTĐT
nhà bà cũng đã ký với chính quyền địa phương, TDP nhưng không
hiểu sao sáng hôm qua hai vợ chồng nó lại thuê người tiếp tục làm
cái bục bệ mới này. Mà khi làm xong hai vợ chồng thằng con bà hí
hửng lắm vì cả khu phố hiện tại có mỗi nhà bà là dắt xe lên xuống
thuận tiện, không giống như các nhà khác vất vả nhấc lên nhấc xuống
cái cầu dẫn xe bằng sắt lưu động...

Tiếng cu Bi nhà bà Thái vẫn i ỉ khóc, tiếng mọi người hỏi thăm,
hỏi chuyện khiến bà Hà như ngồi trên đống lửa. Tối muộn rồi, sao
giờ này vợ chồng thằng Hùng còn chưa về cơ chứ? Khổ nỗi, sáng nay



135XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

chính bà Thái là người đã sang góp ý với bà Hà về việc đảm bảo hè
thông đường thoáng, là đừng xây bục bệ lấn chiếm hè phố như thế
này khi các hộ trong phường đều đã và đang chấp hành nghiêm chỉnh
các quy định về đảm bảo TTĐT, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Đây
cũng là khu phố đang phấn đấu xây dựng khu phố VMĐT, xây dựng
phường đạt chuẩn phường VMĐT... Ai dè giờ lại xảy ra chuyện thế này.

Nghĩ ngợi một chút, bà Hà đứng lên bước dứt khoát vào trong
nhà lấy cái búa ra trước cửa. Bà im lặng và ngồi xuống đập từng tí,
từng tí bê tông của cái bục bệ đang nằm chềnh ềnh trước cửa nhà
mình...

- Mẹ, mẹ đang làm cái gì thế? Anh con trai đỗ xịch xe trước cửa
và hớt hải hỏi.

- Phải phá cái bục bệ này đi thôi con ơi. Thằng cu Bi nhà bà Thái
vừa bị vấp ngã xước sát hết cả mặt mũi. Bà Hà quả quyết.
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- Ai bảo nó chạy nhảy, nghịch cho lắm vào!

- Đừng nói vậy con. Nhà mình sai rồi. Con thấy đấy, các nhà dọc
khu phố nhà mình đều tự giác phá bỏ hết, còn nhà mình cái bục bệ
cũ đã phá con lại xây cái mới chềnh ềnh trên vỉa hè trước cửa là làm
sao? Mẹ thấy xấu hổ với bà con khu phố lắm. Giờ nhà mình phá cái
bục bệ này đi rồi tý nữa xong việc cùng sang nhà bà Thái có lời xin lỗi
con à. Bà Hà giảng giải.

Vùng vằng một lúc rồi anh con trai bà Hà cũng hiểu ra. Tiếng
búa, tiếng xà beng vang lên trước cửa nhà bà Hà mỗi lúc một rõ hơn.
Một vài thanh niên thấy vậy cũng chạy sang phá dỡ hộ mẹ con bà Hà.
Tiếng nói chuyện bắt đầu rôm rả. Bà Hà thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc
ấy, bà Thái cũng chạy sang nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Hà và nói: 

- Tốt quá rồi bà ạ. Giờ mọi người trong khu phố nhà mình đều
đã tự giác chấp hành TTĐT, hè thông, đường thoáng, góp phần xây
dựng nếp sống VMĐT. Từ hôm nay khu phố 22 của chúng ta tiếp tục
đoàn kết hơn nữa để cùng nhau xây dựng khu phố văn minh các ông,
các bà nhé. 

Bà Hà quay sang nhìn bà Thái mỉm cười thân thiện. 

Và cái bục bệ đã được phá dỡ hoàn toàn.

NGUYễN THị HảI YếN 
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NÊN Bỏ NHữNG THÓI QUEN XẤU

Cuộc họp TDP T. lần này đông đủ, sôi nổi hơn mọi lần. Tất cả
các hộ dân đều cử đại diện tham dự, hăng hái thảo luận, tham gia
đóng góp ý kiến. Nội dung mọi người cùng tập trung bàn bạc là Quy
tắc ứng xử nơi công cộng mới được TP ban hành. Công dân trong tổ
hầu hết là cán bộ nghỉ hưu, CBCCVC... nên những ý kiến đóng góp
đều có chất lượng, thể hiện tinh thần xây dựng. Hầu hết mọi người
có mặt đều đồng tình nhận định, việc ban hành Quy tắc ứng xử là
một trong những nội dung quan trọng hàng đầu của Chương trình
04-CTr/TU ngày 24/6/2016 của Thành ủy và Kế hoạch số 165/KH-
UBND ngày 31/8/2016 của UBND TP Hà Nội về “Phát triển văn hóa-
xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người
Hà Nội thanh lịch, văn minh” nhằm hướng tới mục tiêu tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực
thi pháp luật; tự hào, tôn vinh truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc
và Thủ đô. So với tình hình thực tế của TDP, bà con đưa ra những giải
pháp để việc thực hiện Quy tắc đạt kết quả cao nhất.

Mở đầu cuộc họp, bà Thái, Tổ trưởng TDP nêu vấn đề: 

- Chúng ta nên thực hiện Quy tắc ứng xử bằng cách chấp hành
nghiêm các quy định về việc nên làm, không nên làm, đặc biệt là bỏ
những thói quen xấu đã tồn tại từ lâu. Ví dụ như chuyện sang đường.
Bà con nên chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, sang
đường ở những nơi quy định để đảm bảo an toàn cho mình và người
tham gia giao thông. Trên địa bàn TDP chúng ta có cầu vượt dành cho
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người đi bộ, sang đường rất an toàn nhưng theo quan sát của tôi trong
mấy ngày gần đây, nhiều chị em đưa đón con đi học, đi chợ... lại
không sử dụng cầu vượt mà tiện đâu sang đấy, rất nguy hiểm cho bản
thân và những người đang đi trên đường. Sau cuộc họp hôm nay, mọi
gia đình nên nghiêm túc thực hiện việc sang đường đúng luật, đúng
nơi quy định. Người lớn trong nhà hãy làm gương và nhắc nhở con
cháu, đừng để “nhanh 1 giây, chậm cả đời”.

Chị Hương cũng bày tỏ quan điểm:

- Tôi đồng ý với bà Thái. Về vấn đề VSMT, trong TDP của chúng
ta còn một số gia đình đun bếp than tổ ong. Đây là một hình thức
đun nấu làm ô nhiễm môi trường vì khói, bụi của than khi cháy tỏa



139XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

vào không khí. Hơn thế, có hộ còn để bếp dưới lòng ngõ, ngách,
chiếm diện tích sử dụng chung và gây nguy hiểm cho người qua lại,
nhất là các cháu nhỏ. Chúng ta nên bỏ bếp than tổ ong, hoặc thay
bằng sử dụng than tổ ong sạch, thân thiện với môi trường, đặc biệt là
không được để bếp ra hè, phố, ngõ ngách gây nguy hiểm cho người
qua lại. Ở những khoảng sân chung, mọi người không nên chiếm
dụng để xe, phơi chăn màn, vừa ảnh hưởng đến giao thông, vừa mất
mỹ quan đô thị.

Nhiều thành viên dự họp nêu thêm ý kiến về trường hợp vứt
rác không đúng nơi quy định, giờ quy định; ăn mặc ra đường hở hang,
phản cảm; đốt vàng mã khi làm lễ... Mọi người đề nghị, bên cạnh việc
chấp hành nghiêm các quy định nơi công cộng thì cũng cần mạnh
dạn góp ý chân thành, nhẹ nhàng với những người có hành vi chưa
đúng để họ thay đổi cho phù hợp. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi
công cộng là việc của tất cả các tổ chức và cá nhân làm việc, sinh sống,
công tác, tham quan, học tập trên địa bàn TP Hà Nội, ai ai cũng phải
có trách nhiệm. 

Bà Thái khóa cửa hội trường của KDC rồi mới bước theo sau
mọi người để về nhà. Trong lòng bà trào dâng một niềm vui lan tỏa
bởi cuộc họp đã kết thúc với sự đồng thuận, quyết tâm đưa Quy tắc
vào cuộc sống. Rồi đây, những việc được bàn bạc, thống nhất tại cuộc
họp này sẽ nhanh chóng biến thành hiện thực. Kết quả thực hiện Quy
tắc sẽ là những điều kiện tốt hơn để TDP ngày càng văn minh, góp
phần xây dựng Thủ đô trở thành điểm đến thân thiện, đẹp và hấp dẫn
hơn đối với du khách trong nước và quốc tế.

HOÀNG THU
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NẾP SỐNG VĂN MINH
Bàn về nếp sống văn minh,

Toàn dân đoàn kết nhiệt tình tham gia.
Xây dựng khu phố chúng ta,

Sáng, xanh, sạch, đẹp, mọi nhà chung lo.
Dù là việc nhỏ, việc to,

Nêu cao trách nhiệm làm cho vẹn tròn.
Tuyên truyền giáo dục cháu con,

Văn minh, thanh lịch mỗi ngày thêm thông.
Cán bộ công chức hòa đồng,

Chung tay giải quyết việc công, việc nhà.
Quyết tâm xây dựng quận ta,

Tiêu chí văn hóa vươn xa dẫn đầu.
HÀ VĂN THắNG



PHẦN 4

Cần lắm cách hành xử 
có văn hóa
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TÔN TRỌNG KHÔNG GIAN CHUNG
CủA CộNG ĐồNG

Buổi sáng chủ nhật hôm ấy, công viên X. rất đông người. Người
dạo bộ, chơi cầu, đá bóng, luyện tập aerobic... Ở địa điểm có lắp các
thiết bị luyện tập TDTT ngoài trời, nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía
một người phụ nữ. Mặc cho nhiều người nhìn với ánh mắt không có
thiện cảm nhưng người phụ nữ đó vẫn say sưa luyện tập. 10 phút... 15
phút trôi qua, bỗng một người từ trong đám đông bước ra, đi đến bên
người phụ nữ. Ông từ tốn:

- Xin lỗi, tôi có thể làm phiền bà một lát được không?

Người phụ nữ vẫn không ngừng tập, ngẩng lên nhìn ông kia hỏi:

- Ông cần gì?

- Tôi chỉ xin bà vài phút thôi. Chẳng là chiếc máy tập này là máy
được TP lắp đặt. Nó không phải là tài sản của bất cứ cá nhân nào trong
số chúng ta đang đứng đây. Công viên, vườn hoa là của chung. Máy tập
cũng là của chung. Và theo đó, bất kỳ ai cũng đều có quyền sử dụng
chiếc máy này để luyện tập. Đã gần tuần nay, sáng nào bà cũng sử dụng
chiếc máy này. Chỉ tiếc rằng, bà luôn sử dụng máy quá lâu, không để ý
xung quanh mình đang có nhiều người có cùng nhu cầu sử dụng máy,
phải chờ đợi bà. Tôi thiết nghĩ, bà nên để ý đến xung quanh. Nếu chỉ
có mình bà, tôi không nói làm gì, nhưng nếu có nhiều người có cùng
nhu cầu được tập, bà nên có ý tứ hơn, tập 5 - 7 phút thôi rồi nghỉ,
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nhường máy cho người khác. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng
chính mình bà ạ. 

Cả đám đông đứng xung quanh đồng tình:

- Ông ấy nói phải đấy. Bà nhường máy cho người khác tập đi! 

Người phụ nữ bối rối, đỏ mặt nhìn đám đông rồi bẽn lẽn rời
chiếc máy. 

Lúc này, người đàn ông mới quay sang đám đông đứng vây quanh
mình: 

- Chúng ta nên biết đấu tranh bảo vệ lẽ phải, các ông, các bà ạ.
Nếu thấy ai đó thiếu ý thức, có hành động chưa phù hợp thì mình nên
nhắc nhở để người ta sửa. Điều quan trọng là lời nói nhẹ nhàng, thái
độ thân thiện. Các cụ ta đã dạy “nói phải củ cải cũng nghe”, phải không
nào? Chúng ta tôn trọng không gian chung của cộng đồng nhưng cũng
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nên mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh, bảo vệ lẽ phải; góp ý với các hành
vi chưa đúng để các không gian chung trở thành điểm đến thân thiện,
trong lành. Các ông các bà có đồng ý không?

Mọi người đều vỗ tay và đồng thanh:

- Đồng ý! Đồng ý!

Chứng kiến từ đầu câu chuyện, chị Hoa lúc này mới quay sang
cô con gái đứng bên, thủ thỉ:

- Con ạ, câu chuyện vừa rồi là một trong nhiều nội dung của Quy
tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP chúng ta đấy. Tôn trọng
không gian chung của cộng đồng, đấu tranh, bảo vệ lẽ phải, người yếu
thế; phê phán hành vi sai trái chính là hai trong nhiều Quy tắc ứng xử
chung mà mọi tổ chức, cá nhân làm việc, sinh sống, công tác, tham
quan, học tập trên địa bàn TP Hà Nội nên làm theo. Mình là công dân
Thủ đô, nên tích cực thực hiện Quy tắc này, phải không con?

Con gái chị Hoa khẽ khàng : 

- Vâng ạ. 

Hai mẹ con cùng cười rồi đến gian hàng tô màu tượng, một trò
chơi mà các em rất thích mỗi khi đến công viên.

HOÀNG THU
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ĐạO LÀM NGườI

Vừa mới trên giường dậy vươn vai tập mấy động tác thể dục buổi
sáng, ông Hạnh - Tổ trưởng TDP đã nghe tiếng chuông điện thoại đổ
réo rắt.

- A lô! Tôi xin nghe!

Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ nói vội vàng: 

- Bác Hạnh à, mời bác ra ngay nhà văn hóa TDP. Ở đó đang có vụ
đánh chửi nhau đấy!

- Cảm ơn, tôi ra ngay đây. 
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Buông máy điện thoại, ông Hạnh vội vàng mặc quần áo tề chỉnh
rồi ra ngay nhà văn hóa TDP.

Chứng kiến sự ẩu đả của hai bà bán hàng trên vỉa hè, trước cửa
nhà văn hóa, ông Hạnh liền lựa lời khuyên can và mời hai bà vào nhà
văn hóa TDP để giải quyết đồng thời gọi điện cho đồng chí CSKV, ông
Trưởng ban CTMT đến để làm việc. Bằng giọng nói ấm áp, truyền cảm,
ông Hạnh mời mọi người uống nước và yêu cầu từng người giải trình
nguyên nhân dẫn đến sự xô xát ngày hôm nay.

Bà Chanh cất giọng lanh lảnh: 

- Báo cáo các bác, tôi có buôn bán gì đâu. Gia đình có trồng được
buồng chuối, ít đu đủ, tranh thủ sáng sớm mang ra đây bán, thế mà gặp
con này...

Bà Chua chen vào: 

- Ai là con nhà bà? Bà ngồi vào chỗ của tôi thường ngồi. Chuối với
đu đủ toàn dùng thuốc kích thích Tầu chóng chín, thế mà lúc nào cũng
luôn mồm nói chuối, đu đủ sạch. Mà ngày mùng một đầu tháng, bán
hàng xong còn không dọn, để bày bừa đầy ra...

Ông Hạnh: 

- Đề nghị bà Chua trật tự! Khi nào tôi hỏi đến thì bà có ý kiến.

Bà Chanh: 

- Báo cáo bác Tổ trưởng, bà này nói người mà chẳng nghĩ đến
mình. Rau muống thì chuyên phun thuốc kích thích tăng trưởng, vậy mà
lúc nào cũng luôn miệng rau sạch.

Ông Hạnh bật cười:

- Thế là không cần kiểm tra, các bà đã cung cấp thông tin đầy đủ
cho chúng tôi rồi nhé! Nào là nhúng thuốc kích để chuối, đu đủ chín
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nhanh, đẹp mã; nào là kích thích tăng trưởng rau... Các bà có biết hành
vi đó đã vi phạm VSATTP, ảnh hưởng đến sức khỏe đối với con người
như thế nào không? Mức phạt đối với những hành vi này cũng không
phải nhỏ đâu. Tôi đề nghị đồng chí CSKV báo cáo ngay với cơ quan chức
năng thu giữ và tiêu hủy những sản phẩm mất VSATTP của các bà và phạt
các vi phạm này theo quy định của pháp luật.

Anh CSKV tiếp lời:

- Cháu cũng nhắc lại, vi phạm của các bác buổi sáng ngày hôm
nay là bán hàng trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất
TTATGT và mỹ quan đô thị. Ngoài ra còn đánh chửi nhau, làm mất
ANTT, mất đi tình làng nghĩa xóm, không dọn sạch khu vực bán hàng,
gây mất VSMT, bán thực phẩm không an toàn, vi phạm VSATTP. Các vi
phạm trên đều được ghi trong Luật và Nghị quyết Hội nghị đại biểu
nhân dân của TDP. Lần này cháu chỉ nhắc nhở các bác. Nếu còn vi phạm
sẽ bị phạt nặng đấy! 

Nghe phân tích của ông Tổ trưởng TDP và anh CSKV, bà Chanh
liếc nhìn bà Chua và mở lời:

- Vâng, chúng tôi đã biết lỗi rồi! Những loại rau, củ, quả mất
VSATTP thì phường cứ thu giữ tiêu hủy, còn các hành vi khác cho chúng
tôi xin rút kinh nghiệm! Chúng tôi đã hiểu đạo làm người sống phải có
trước có sau, có trách nhiệm với xã hội và xin hứa là không tái phạm nữa.

Mọi người nhìn nhau và gật đầu đồng ý!

MINH VịNH
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KHÔNG CHỉ LÀ CHUYệN NHỏ

Thấy tiếng ồn ào trước cửa, bà Minh mở cửa bước ra. Trước mặt
bà, chị Thái, người hàng xóm đang tranh luận với một phụ nữ khác đi
xe máy chở theo hai cháu nhỏ. Chiếc váy màu xanh nhạt loang lổ vệt
sữa, gương mặt trang điểm kỹ càng của chị cũng bị sữa làm bẩn. Thấy
bà Minh, chị Thái bèn kể lể, giọng vẫn không giấu được sự bức xúc.

- Bà xem rồi phán xử giúp cháu với. Chị đây chở con đi học. Các
cháu uống sữa xong ném hộp xuống đường. Đúng lúc cháu đi đến
thì một chiếc xe máy đi cùng chiều đè lên vỏ sữa thế là sữa còn lại
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trong hộp bắn hết vào người cháu. Cháu đuổi theo và nói với chị ấy
rất nhẹ nhàng là nên nhắc các cháu không nên ném vỏ sữa xuống
đường mà nên cầm theo, đến trường thì bỏ vào thùng rác. Cháu tưởng
chị ấy tiếp thu, rồi nói cháu thông cảm bỏ qua là xong để cháu quay
về thay đồ đi làm, ai ngờ chị ấy lại mắng cháu là sao không tránh để
sữa bắn vào người. Bà bảo cư xử như thế có được không?

Nhiều người trên phố thấy có đám to tiếng xúm lại mỗi lúc một
đông. Nhiều tiếng xì xào: - “Thái độ như vậy là không được rồi”! “Bắt
đền đi cho chừa thói vứt rác ra đường”! “Người lớn vậy sao nói được
con trẻ”! “Đường phố là của chung, mọi người đều phải giữ gìn vệ
sinh chứ”...

Bà Minh quay sang người phụ nữ chở theo hai cháu nhỏ, giọng
nhẹ nhàng: 

- Câu chuyện có đúng như vậy không chị?

- Dạ, phải ạ.

- Vậy thì chị sai rồi. Tôi biết, chị đây bị sữa bắn lên người là
chuyện chẳng may. Nó nằm ngoài mong muốn của chị. Nhưng lẽ ra,
khi chuyện đã xảy ra, chị có thái độ đúng mực, cư xử khéo léo hơn
thì câu chuyện đã kết thúc trong êm đẹp, đâu cần ầm ĩ như thế này.
Chị Thái chỉ cần chị tiếp thu rồi nhắc nhở con và nói để chị ấy thông
cảm là xong mà. Nhiều phụ huynh vì vội mà để con vừa ngồi sau xe
máy, vừa ăn sáng thì cũng nhớ nhắc các cháu không nên vứt rác ra
đường, nên uống hết sữa rồi bỏ vỏ hộp vào thùng rác ở trường. TP
đã có Quy tắc ứng xử nơi công cộng, trong đó nêu rõ không được xả
rác thải, chất thải không đúng nơi quy định. Nhiều người dân trong
TP vẫn có thói quen “sạch nhà, kệ ngõ, phố” tức là chỉ quan tâm làm
sạch nhà, dọn nhà cái gì bẩn là vứt ra hè, ra đường. Thói quen xấu đó
không chỉ làm ảnh hưởng trực tiếp đến mỹ quan đô thị mà còn ảnh
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hưởng đến sự thanh lịch, văn minh của người Hà Nội, cần phải bỏ
ngay. Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những sơ suất, những
hành động chưa đúng chuẩn. Điều quan trọng là khi có người chỉ ra
cái sai đó mình nên có tinh thần cầu thị, tiếp thu để sửa chữa. Đừng
để chuyện nhỏ thành chuyện lớn vì cách ứng xử không phù hợp. Phải
không nào?

Chị Hà, nãy giờ đỏ bừng mặt khi nghe bà Minh phân tích, bèn
quay sang chị Thái:

- Mẹ con tôi xin lỗi chị nhé. 

Bất ngờ hơn, cháu nhỏ ngồi phía sau mẹ cũng ấp úng: 

- Cháu... xin lỗi cô ạ. 

Chị Thái cười xòa: 

- Không có gì. Lần sau cháu đừng vứt rác như thế nhé. Thôi, ba
mẹ con đi tiếp đến trường kẻo muộn, tôi còn về nhà thay đồ khác để
đến cơ quan cho kịp giờ làm.

Đám đông trầm trồ vì cách giải quyết của bà Minh rồi cùng giải
tán, ai đi việc nấy.

Đến cơ quan, chị Thái đem câu chuyện của mình ra kể với đồng
nghiệp trong giờ ăn trưa. Nhiều người cũng đồng tình cho rằng,
chuyện vứt rác ra đường lâu nay vốn là “bệnh” của một bộ phận dân
cư đô thị. Nhưng còn có “bệnh” nặng hơn, đó là sự vô cảm của không
ít người khi gặp những chuyện bất bình xảy ra trên đường. Việc của
chị Thái được giải quyết ổn thỏa chính bởi vì gặp được những người
không vô cảm, có thái độ đúng mực để phê phán, lên án cái sai. 

NGUYễN CÔNG
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VăN HÓA CHUNG Cư

Đất chật, người đông đã khiến các ngôi nhà chung cư trở thành
“cứu cánh” của những TP lớn, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Những
ngôi nhà cao tầng chứa trong nó hàng trăm nhân khẩu, với nhiều
nghề nghiệp, nhiều nét văn hóa mang đặc trưng vùng miền, những
khác biệt trong lối sống. Chính bởi vậy, câu chuyện bên bàn cờ sáng
nay của nhóm ông An, ông Hòa, ông Thái và ông Thắng thêm sôi nổi
khi nói về văn hóa chung cư. 

Ông Thái mở đầu câu chuyện: 

- Tôi kể cho các ông nghe chuyện này. Tôi có cô em gái sống ở
chung cư K. Tối qua, cô ấy gọi điện cho với giọng bức xúc lắm.
Chuyện là ngay chân cầu thang khu nhà cô ấy ở thường xuyên diễn
ra tình trạng đổ rác bừa bãi. Cứ sáng ra là thấy ở đó túi lớn túi bé chứa
đầy rác sinh hoạt. Trước tình trạng đó, cách đây 3 ngày, cô em tôi bèn
viết tờ giấy “Cấm đổ rác ở đây”, rồi treo ngay ngắn tại chân cầu thang.
Thấy chưa yên tâm, cô ấy còn viết thêm nội dung cấm đổ rác trên một
tấm gỗ dựng ngay khu vực hay có rác. Vậy mà tình trạng rác thải không
giảm. Cô ấy bức xúc bảo, hình như với một số người thiếu ý thức,
càng cấm thì họ càng làm ngược lại.

Ông Hòa cũng góp chuyện: 

- Con gái tôi sống ở chung cư quận H., vẫn thường hay phàn
nàn với tôi về tình trạng nhiều người thiếu ý thức khi sử dụng thang
máy. Một số người cứ đến là bấm gọi thang máy nhiều lần. Không chỉ
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không nhường đường cho người khác khi ra vào, một số người còn
khạc nhổ bừa bãi gây mất vệ sinh chung. Có người ăn kẹo cao su xong
thì vô tư nhả bã xuống thang máy. Lâu dần, những vết bã kẹo cao su
đen lại trông rất mất thẩm mỹ. Thật là buồn cho cách ứng xử của họ!

- Đấy, ông bạn tôi cũng phàn nàn, ở chung cư mà hàng xóm của
ông ấy nuôi hàng chục con chim cảnh. Một con thì còn vui chứ hàng
chục con thi nhau hót thì không khác nào “tra tấn” lỗ tai cả, nhất là
những hôm trong người không được khỏe, muốn có sự yên tĩnh để nghỉ
ngơi. Góp ý thì ông hàng xóm bảo với giọng rất vô trách nhiệm: “Nó
hót ở ban công nhà tôi chứ có hót ở bên nhà ông đâu mà ông thắc mắc”.
Ông bạn tôi tuy ở trong nhà nhưng lúc nào cũng phải đóng cửa để hạn
chế bớt sự phiền toái mà lũ chim mang lại. Mà những đợt cúm gia cầm,
bạn tôi ở sát nhà ông ấy nên cứ lo ngay ngáy - Ông Thắng góp chuyện.
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Ông An tiếp lời: 

- Chung cư vốn là nơi sinh sống của nhiều người đến từ nhiều
vùng miền khác nhau. Dân cư trong khu cũng làm nhiều ngành nghề
chứ không đơn thuần là cùng một đơn vị như các KTT xưa cũ. Sự không
đồng nhất về vùng miền văn hóa, đặc trưng nghề nghiệp cũng là cái dễ
dẫn đến những xung đột trong cách giao tiếp, ứng xử. Người đi sớm, về
muộn, người ăn mặc gọn gàng, người lôi thôi, người sạch sẽ, người tiện
đâu vứt rác đấy... Sống trong một không gian hẹp, nhiều không gian sử
dụng chung như hành lang, sân chơi, thang máy... nhưng nhiều người
vẫn giữ thói quen khi ở nhà mặt đất. Mặc dù các khu chung cư đều có
nội quy, quy tắc ứng xử nhưng không phải ai cũng chấp hành nghiêm
chỉnh. Mà lực lượng quản lý chung cư thì cũng không thể bao quát, xử
phạt hết các vi phạm được. Chính vì vậy, bên cạnh sự kêu gọi ý thức tự
giác chấp hành của mỗi công dân thì cũng cần có sự chung tay góp sức
của các tổ chức đoàn thể, Ban quản lý tòa nhà bằng nhiều hình thức
khác nhau, như: Họp TDP, phát tờ rơi, ký cam kết giữ gìn VSMT, thực
hiện nếp sống văn hóa tại khu nhà... đến từng hộ gia đình để mọi người
đều hiểu và nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức công dân trong các
không gian chung. Các ông thấy tôi nói thế có phải không?

Ông Thái hưởng ứng ngay:

- Ông nói đúng quá! Sắp tới, KTT của chúng ta cũng sẽ được cải
tạo, nâng cấp lại. Chắc chắn sẽ có thêm những công dân mới, nên đây
cũng là điều mà lớp già chúng ta cần mạnh dạn phát biểu để tránh
những điều không đẹp trong giao tiếp, ứng xử tại không gian sống của
mình. Chúng ta hãy làm gương và nhắc nhở các thành viên trong gia
đình thực hiện để cùng nhau xây dựng văn hóa chung cư nhé.

Tất cả mọi người đều tỏ ý đồng tình.

HOÀNG KHÁNH
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MộT CÔNG ĐÔI VIệC

- Bà Hoa ơi, đi tập thôi!

- Ông Minh ơi, nhớ gọi luôn ông Sơn ra tập nhé!

- Hôm nay các ông, các bà nhớ cầm thêm đôi găng tay để dọn sạch
cỏ mọc quanh sân vườn hoa Dốc Cẩm đấy...

5h30 sáng. Một ngày mới bắt đầu cũng là lúc các thành viên CLB
Tình nguyện vì sức khỏe và môi trường của phường Ngọc Lâm, quận
Long Biên lại í ới gọi nhau cùng ra tập yoga ngoài trời và bắt đầu một
buổi hoạt động thường ngày tình nguyện vì môi trường và sức khỏe tại
các điểm công cộng đã được lựa chọn.

Với phương châm “Tình nguyện vì sức khỏe và môi trường”, bảo
vệ môi trường từ chính những hoạt động thường ngày gắn với việc tập
luyện nâng cao sức khỏe, năm 2017, BCH Công đoàn cơ quan, Hội CCB,
Hội LHPN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ngọc Lâm đã chủ động
thành lập các CLB Tình nguyện vì sức khoẻ và môi trường. Thành viên
của CLB chính là những đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, CBCCVC
cơ quan phường. Ban Chủ nhiệm các CLB thống nhất lựa chọn địa điểm
để tập luyện và làm sạch môi trường tại đó gắn với tuyên truyền, vận
động nhân dân xung quanh khu vực tập luyện, cùng chung tay bảo vệ
môi trường, cùng nhau xây dựng nếp sống VMĐT trên tinh thần tự giác.
Và định kỳ sáng thứ 7 hàng tuần, 4 CLB của phường sẽ tập hợp tại vườn
hoa Ngọc Lâm hoặc vườn hoa Dốc Cẩm để cùng tập luyện và làm sạch
môi trường tại các vườn hoa. Mỗi người mỗi việc, mỗi tình trạng sức
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khỏe nhưng ai nấy khi tham gia các CLB cũng vui vẻ, phấn khởi đều
hiểu rằng để có được một sức khỏe tốt cho bản thân và cả gia đình thì
công việc đơn giản nhất ngay tại cuộc sống hàng ngày đó chính là mỗi
cá nhân phải tự nhận thức rõ việc phải giữ gìn vệ sinh tại chính nơi mình
đang ở và môi trường nơi công cộng.

Hơn 150 thành viên của 4 CLB Tình nguyện vì sức khoẻ và môi
trường của các tổ chức thành viên của MTTQ phường Ngọc Lâm đã duy
trì hoạt động đều đặn vào các buổi sáng hàng ngày tại các điểm tập
luyện. 32 động tác yoga ngoài trời được thành viên các CLB tập luyện
hàng ngày đã giúp cải thiện sức khoẻ cho rất nhiều người. Không chỉ có
các hội viên, đoàn viên của các đoàn thể phường tích cực tham gia CLB
Tình nguyện vì sức khỏe và môi trường mà 100% CBCCVCNLĐ thuộc
cơ quan phường Ngọc Lâm đều đã đăng ký tham gia CLB của Công đoàn
cơ quan phường. Chiều thứ 6, sáng thứ 7 hàng tuần, các đồng chí lãnh
đạo, các CBCC cơ quan phường trực tiếp tham gia luyện tập yoga cùng
các thành viên đến từ các TDP thuộc CLB của hội LHPN, Hội CCB, Đoàn
Thanh niên đã tạo nên hình ảnh rất đẹp, gần gũi. 
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Ngay sau khi tập luyện xong các động tác yoga, thành viên các
CLB lại tình nguyện cùng nhau làm sạch địa điểm luyện tập như: Quét
dọn, thu gom rác thải, VSMT tại khuôn viên các vườn hoa Ngọc Lâm,
Dốc Cẩm, trụ sở cơ quan phường, nhà văn hóa các TDP... Từ tập luyện
đến tự giác làm sạch môi trường xung quanh khu vực luyện tập hàng
ngày đã và đang được các thành viên các CLB thực hiện bài bản, không
hình thức, phô trương hay khẩu hiệu, làm đến đâu sạch và hiệu quả đến
đó. Mỗi CLB đều tự đầu tư những vật dụng phục vụ cho việc làm sạch
môi trường sau tập luyện như: Chổi, xẻng, găng tay, túi nilong tự phân
hủy để đựng rác... Không phân biệt lãnh đạo chính quyền hay người
dân mà tất cả các thành viên các CLB từ người già đến người trẻ ai nấy
tự giác làm phần việc vừa sức mình. Sự gương mẫu của người đứng đầu
chính quyền địa phương thực sự là hình ảnh đẹp cho mọi người học
theo và tuyên truyền nhân rộng. Điều đó cũng giúp mỗi thành viên có
thêm động lực tập luyện thể thao và giúp họ hiểu được ý nghĩa của việc
tập luyện thể thao gắn liền với giữ gìn môi trường sống trong sạch quan
trọng như thế nào. Và mỗi người đều thấy vui khi cùng nhau xác định
công tác bảo vệ môi trường là việc phải làm hàng ngày. 

Giờ đây hình ảnh hội viên của các hội đoàn thể í ới gọi nhau đi
tập thể dục và làm VSMT mỗi sáng và tập trung cả 4 CLB vào sáng thứ
bảy hàng tuần đã trở thành nền nếp, rất thiết thực trên địa bàn phường
Ngọc Lâm. Họ thực sự là những tình nguyện viên tuyên truyền hiệu
quả việc nâng cao sức khỏe gắn với bảo vệ môi trường bằng những
việc làm cụ thể. Mỗi ngày, các động tác tập thể dục của các thành viên
CLB lại thuần thục hơn và môi trường sống trên địa bàn phường Ngọc
Lâm cũng mỗi ngày lại thêm xanh - sạch - đẹp hơn.

Tất cả đều tình nguyện vì sức khỏe và môi trường .

NGUYễN THị HảI YếN
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ỨNG XỬ TẾ NHỊ

Chủ nhật tuần trước, gia đình chị Huyền đến siêu thị ở gần
nhà. Vì là ngày nghỉ nên rất nhiều người đến siêu thị để mua sắm.
Sau một hồi rảo bước giữa các gian hàng để chọn mua những thứ
cần thiết cho gia đình, mẹ con chị đến quầy thanh toán. Quầy nào
cũng có nhiều người đứng xếp hàng. Chị Huyền và con gái đang
đứng chờ đến lượt thì bỗng nghe thấy tiếng kêu ré lên của một cô
gái:

- Khiếp! Người gì mà thiếu ý thức thế, dẫm cả vào chân người
ta! Ăn mặc thì vừa bẩn vừa hôi hám...

Ngoảnh lại đằng sau, chị Huyền thấy một cô gái trẻ, ăn mặc
sành điệu, tay cầm chiếc điện thoại đắt tiền. Người đàn ông dáng vẻ
lam lũ, quần áo bám đầy những vệt sơn, đứng ngay phía sau cô ta,
mặt đỏ vì ngại ngùng, ấp úng:

- Xin lỗi cô! Cháu bé đằng sau xô vào nên tôi dẫm vào chân cô.
Xin lỗi cô, tôi không cố ý.

Cô gái nguýt người đàn ông một cái rõ dài rồi lại chăm chú vào
chiếc điện thoại. 

Rời quầy thanh toán, ra đến thang máy, mẹ con chị Huyền lại
gặp cô gái nọ. Nghe qua câu chuyện, chị Huyền biết cô đang to tiếng
với một bà lớn tuổi đang từ trong thang máy đi ra do cô đứng chặn
lối ra vào. Bà lớn tuổi nhẹ nhàng:
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- Cô có vội gì thì cũng nên chờ người ở trong thang máy ra hết
rồi hãy vào. Vả lại, cô cũng nên có ý tứ hơn khi đẩy xe hàng chứ đứng
ngay giữa cửa thang máy như thế làm sao người trong này ra được. 

Nghe thủng câu chuyện, chị Huyền bèn góp ý thêm:

- Bà đây nói phải đấy cô ạ. Cô nên đứng gọn vào một bên cho
bà ra rồi hãy đẩy xe hàng vào. Vả lại, tôi thấy ở siêu thị có lực lượng
hỗ trợ khách vận chuyển hàng về nhà hoặc giúp khách chuyển hàng
xuống bãi đỗ xe mà, cô nên tìm hiểu. Mình chân yếu tay mềm, xe
hàng nặng, không quen thì dễ va chạm vào người khác. 

Thấy chị Huyền nói như vậy, cô gái có vẻ đã hiểu bèn đứng qua
một bên, gương mặt cũng tươi tỉnh hơn...

Trên đường về nhà, trong lúc vui câu chuyện vì mua được
những món đồ vừa ý, chị Huyền nhẹ nhàng bảo con gái:
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- Lúc nãy chỗ đông người mẹ không tiện nhắc con. Các cụ ta đã
dạy “Học ăn, học nói, học gói, học mở”. Con hãy học về cách ứng xử
cho phù hợp với hoàn cảnh và cũng là xứng danh người Hà Nội thanh
lịch, văn minh. Là phụ nữ thì luôn phải ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng,
nhất là ở những chỗ đông người. Đừng nói to, quát mắng ầm ĩ làm
mọi người chú ý đến mình. Nên tế nhị trước những lời mình định nói
với người khác, dù đó là lời khen hay chê, tránh làm tổn thương đến
người được góp ý. Trong xã hội, mỗi người một công việc con ạ.
Người nhàn hạ, người vất vả cũng là do đặc thù công việc. Mình có
công việc được làm việc trong phòng có điều hòa, mát mẻ, càng nên
thông cảm, thương những người làm việc ngoài trời, nắng nóng,
những công việc lao động chân tay, đòi hỏi sức lực. Như chú ở siêu
thị ấy. Mẹ nghĩ chú ấy là thợ xây dựng, làm việc ở ngoài trời, nắng
nóng, bụi bẩn... thì làm sao mà sạch sẽ được. Ở những nơi công cộng,
hãy tôn trọng mình bằng cách xếp hàng, có ý thức khi đi thang máy,
giữ vệ sinh chung... và luôn là người có cách cư xử tế nhị con nhé.
Quyển Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội hôm nọ
mẹ phô tô cho con đấy, con nhớ đọc để thực hiện cho tốt nhé.

Ngọc Hoa, con gái chị, năm nay 14 tuổi, nhìn mẹ âu yếm rồi lễ
phép:

- Con biết rồi ạ. Con sẽ luôn nhớ những điều mẹ dạy! 

HOÀNG HÀ
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CÂU CHUYệN ở NHÀ SÁCH

Buổi trưa một ngày cuối tuần, được tan ca sớm, chị Trang rẽ qua
nhà sách tự chọn ở trung tâm thị trấn để mua cho con gái mấy cuốn
sách tham khảo. Vừa tầm tan học nên một nhóm HS cấp 3 cũng bước
vào nhà sách, ríu rít chuyện trò.

Đang lựa tìm mấy cuốn sách mà con gái dặn và cuốn sách hướng
dẫn nấu ăn cho mình thì chị Trang nghe thấy ở dãy sách kế bên có tiếng
của 2 HS:

- Cậu phải đứng thế này này, nghiêng đầu liếc nhìn sách thế mới
giống đang đọc chứ. Chẳng biết tạo dáng gì cả.

- Rồi, rồi. Thế này được chưa?

- Được rồi. Tớ chụp nhé! Xong rồi, qua dãy bên kia nữa nào. Góc
ấy vào ảnh đẹp phải biết.

Không cố tình nghe chuyện của người khác, nhưng chị Trang lại
tiếp tục được chứng kiến và nghe một đoạn hội thoại của 2 HS này với
một nhóm bạn khác:

- Này, 2 cậu cũng tới đọc sách à?

- Ôi, đi chơi còn không đủ thời gian, làm gì rảnh mà đọc sách.
Bọn tớ chỉ đến chụp tấm hình đưa lên facebook thôi. 

Thế rồi cả nhóm bạn cùng xúm lại tạo dáng bên mấy quyển sách,
chụp ảnh xong thì đi luôn, bỏ lại mấy cuốn sách ngổn ngang trên giá.
Trông không đành lòng, chị Trang mới đi đến vuốt phẳng phiu bìa sách
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và xếp mấy cuốn sách vào chỗ cũ. Vừa xếp, chị vừa ngẫm nghĩ, nhà sách
là nơi để đọc hay tìm mua sách, bổ sung thông tin, nâng cao tri thức mà
sao nhóm HS chỉ vào để chụp mấy tấm hình rồi đi ra. Và dường như
càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi sự bùng nổ thông tin với sự
xuất hiện của các trang mạng xã hội facebook, twitter, zalo... giới trẻ
nông thôn càng trở nên hững hờ, thờ ơ với việc đọc sách. Thực trạng
này thật đáng buồn và đáng suy ngẫm.

Sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Thế nhưng đã xa rồi cái
thời mỗi người có một, hai cuốn sách “gối đầu giường”. Có thể nói, ngày
nay với sự bùng nổ mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã tác động
không nhỏ tới giới trẻ. Tích cực cũng nhiều mà tiêu cực cũng không ít.
Một trong những vấn đề đó nổi lên là việc thờ ơ, lãnh đạm với văn hóa
đọc sách của một bộ phận giới trẻ hiện nay và thái độ, cách ứng xử với
tri thức sách vở.

HOÀI LƯU
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DÒNG SÔNG CỔ TÍCH

Con sông Đáy uốn lượn mềm mại như tấm khăn xanh dịu dàng,
hờ hững quàng lên vai cô gái nhỏ. Trên bờ, cây xanh mướt, sừng sững
mấy gốc đa với tấm bia danh dự: Cây di tích. Gió thổi dịu mát cả tâm
hồn người đi qua. Sáng ra, tiếng chim lao xao thánh thót khiến lòng
như chùng xuống, mọi người như trẻ lại, rộn ràng. Vào những ngày
lễ, các nhà có con đi xa về quê lại tấp nập ríu rít. Ai cũng mong tới
ngày này để được tụ họp hàn huyên, ăn bữa cơm thân mật, chia sẻ
những vui buồn.

Bữa cơm ấy nhà bà Vân Anh cũng đông vui nhộn nhịp. Sau bữa
cơm, bà Vân Anh gom rác vào một bì tải, gọi với mấy anh con trai:

- Chúng mày ra phụ mẹ một tay, mang rác ra vứt xuống sông
cho sạch sẽ.

- Sao mẹ lại vứt rác xuống sông? Cứ để ra chỗ đổ rác cho xe chở
rác mang đi có tiện hơn không? Anh con trai ý kiến.

- Không được, xe rác họ không chở đâu, rồi họ lại hạnh họe:
thải gì mà lắm rác thế? Tốt nhất, nhà gần bờ sông, anh cứ mang ra vứt
cho nhanh. Mưa này nước lên, cuốn sạch tất cả. Xưa nay mẹ vẫn vứt
đấy, có gì đọng lại đâu?

- Xe rác thì phải chở rác chứ? Đó là trách nhiệm của họ mà! Mẹ
cứ làm thế là hư họ. - Anh con trai cự nự. Hay mẹ không đóng tiền
cho họ thu gom rác?
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- Mẹ vẫn đóng đấy, nhưng họ không chở những hôm nào rác
nhiều. Thôi, anh không làm thì để mẹ làm. Chiều nay anh đi rồi, mai
xe rác mới chở, anh có ở nhà đâu mà cự cãi với người ta. Gớm, nhà
bà Hồng vứt vài cái cây rau ra họ còn không chở cho. Cây nhãn này
mẹ toàn gom rác đốt chứ họ không chịu chở đâu! Cứ gom đống lá, ít
bì tải, nilon xong vài ngày là đốt cháy ầm ầm. Anh không muốn làm
cứ để đấy mẹ làm, một phút là xong chứ lâu la gì?

Anh con trai nghe xong, lắc đầu xách rác đi đổ. Thằng cu Bi từ
nãy nghe bố với bà nói chuyện, chạy tới nắm lấy tay bố, hỏi:

- Bố ơi, sông có phải là chỗ đổ rác được quy định không?
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Bố cu Bi tần ngần trả lời:

- Dĩ nhiên là không rồi con ạ.

- Thế sao bố lại mang rác ra sông đổ?

- Vì không thể để trong nhà được mà xe rác không chịu chở rác
nhiều. - Bố cu Bi giải thích.

- Cô giáo con bảo chúng ta phải đổ rác đúng nơi quy định để
xe rác gom đi, không vứt rác bữa bãi, không tự đốt rác nếu là nilon và
các chất phế thải vô cơ. Vì làm như thế sẽ bị ô nhiễm không khí và
nguồn nước bố ạ.

Bà Vân Anh nghe cháu lý sự, ngẩn người ra một lúc, rồi hỏi:

- Thế nếu xe rác không chịu đổ, cu Bi bảo bà phải đổ rác ở đâu? Cứ
để trong nhà này à? Hay mai bà ra cãi nhau với cô gom rác?

Cu Bi ngẩng mặt, nhìn bà, dõng dạc nói:

- Bà không phải cãi nhau đâu bà ạ, nhưng nếu rác đổ xuống sông,
sông sẽ ô nhiễm, như thế là có hại cho tất cả mọi người. Mỗi lần về quê,
cháu thấy sông nhà bà đẹp như một dòng sông cổ tích, bà đừng để nó
chết nhé bà.

Bà Vân Anh phì cười, thơm vào cái má bầu bầu của thằng bé, gật
gù: - Ừ, cu Bi nói phải. Bà sẽ không vứt rác ra sông nữa cháu ạ. Bà sẽ giữ
cho con sông này mãi là con sông cổ tích của cháu nhé.

Cu Bi ôm chầm lấy bà đầy vẻ biết ơn. Mọi người trong nhà nhìn hai
bà cháu cười vang, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.

Cu Bi mỉm cười, má ứng đỏ. Đôi má đó, mỗi lần về quê đều hồng
lên bởi nụ hôn của nắng, cái vuốt ve của gió và hơi mát của dòng sông
phả vào. Vì tình yêu đó, cậu luôn mong được về quê với bà, để đắm mình
vào dòng sông cổ tích.

LÊ THị MÙI
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CHốNG... NGÓT

Cầm tờ giấy mời dự hội nghị lên tay, tôi đọc rõ ràng từng chữ: 8
giờ, hội nghị khai mạc, các đại biểu phải có mặt lúc 7 giờ 30 phút để
nhận tài liệu. 

Ấy vậy mà hơn 8 giờ, khu vực nhận tài liệu vẫn đông nghịt, người
đi người lại nhốn nháo. Gần 8 giờ 30 phút, hội nghị mới bắt đầu. 

Sau bài phát biểu khai mạc, đến phần đọc báo cáo, đã lác đác có
người đứng dậy ra về. Họ dùng nhiều cách để ra khỏi chỗ ngồi. Người
thì đưa điện thoại lên tai, giả vờ như có ai gọi, thế rồi tai nghe, chân
bước. Người làm như là đi uống nước, đi “giải quyết nỗi buồn” rồi tiến
thẳng ra chỗ để xe. Giờ giải lao cũng là lúc đại biểu “bốc hơi” nhiều
nhất. 

Sau giải lao trở vào hội trường, số người còn lại rất ít. Người ngồi
lại chủ yếu là người sẽ đọc tham luận theo chỉ định trước của Ban tổ
chức hội nghị hoặc sẽ được lĩnh khen thưởng. Tôi lẩm cẩm đếm, số có
mặt trong hội trường chỉ chênh với danh sách được lên lĩnh thưởng
có... 5 người. Sau khi lĩnh thưởng xong, không ít người ôm phần
thưởng đi thẳng ra cửa, chẳng quan tâm đến diễn biến tiếp theo. Khổ
nhất là người kết luận hội nghị. Lúc đó cả hội trường trống hoác, bao
nhiêu việc cần chỉ đạo như: Làm cái này trước mắt, làm cái kia lâu dài...
đều rơi vào thinh không!

Cái việc “ngót” dần đại biểu tại các cuộc họp giờ là chuyện xảy
ra như cơm bữa. Đến nỗi có nơi phải áp dụng một số biện pháp
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chống “ngót”! Bạn tôi làm văn phòng, hay phải tổ chức họp hành,
bảo để chấm dứt tình trạng trên phải “bỏ túi” một số “mẹo” nhỏ.
Nếu hội nghị có quà thì cuối buổi mới phát (theo bạn đây là giải
pháp hữu hiệu nhất), điểm danh cuối buổi, báo về cơ quan người
không có mặt, yêu cầu cơ quan kiểm điểm. Biện pháp tức thời là
đóng cửa hội trường “nội bất xuất, ngoại bất nhập”... Bạn tôi còn
''bật mí'' thêm kinh nghiệm: Nếu hội nghị tổ chức ăn cơm thì phải
trừ hao đặt cỗ khoảng 30% số người có mặt lúc khai mạc. Nhưng
cũng tùy tình hình, đến giữa buổi họp mà trời đổ mưa to thì số
người ở lại ăn sẽ đông hơn.
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Cứ nghĩ mông lung hoài rồi tôi cũng tìm được nguyên nhân vì
sao người đi họp lại thích ra sớm. Thứ nhất, có lẽ nội dung cuộc họp
không có gì đặc biệt, chủ yếu là những thông tin đã biết. Thứ hai,
nội dung cuộc họp và người đi họp ít có mối quan hệ “sát sườn”.
Thứ ba, người đăng đàn diễn thuyết (hoặc báo cáo) không thuyết
phục, không thu hút, khiến người nghe mệt mỏi. Thứ tư, quan trọng
hơn hết, là văn hóa hội nghị của không ít đại biểu còn yếu, lại thêm
tâm lý đối phó, chủ yếu đến “đánh trống ghi tên”. Vì vậy, vào cuộc
họp, họ nói chuyện, làm việc riêng, về sớm, thậm chí có người ngả
đầu ra ghế ngủ một giấc ngon lành. Từ đó, hiệu quả nhiều cuộc họp
mang lại rất hạn chế.

Để “giải cứu” tình trạng cuộc họp càng về sau càng vắng người,
tôi nảy ra mấy giải pháp sau: Phải hạn chế tối đa việc tổ chức họp và
thành phần mời họp. Nội dung cuộc họp cũng nên “đậm đặc” thông
tin thiết yếu, sát sườn với người nghe. Thứ nữa là người báo cáo
(hoặc triển khai nghị quyết) phải chuẩn bị “giáo án” sao cho hấp dẫn,
đừng nói đều đều ru ngủ, cũng đừng ngọng nghịu “l”, “n” “nẫn nộn”
khiến người nghe chỉ muốn bỏ ra ngoài cho đỡ “chối tai”. Và cuối
cùng, lãnh đạo cơ quan đơn vị được mời họp nên phân công người
dự họp đúng nhiệm vụ, không họp thay, họp hộ... Người đi họp nên
hiểu, cách dự họp cũng thể hiện văn hóa mỗi người, nhất là CBCCVC
trong các cơ quan Nhà nước.

HảI TRIềU
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“OK” - LÀ TốT LắM RồI?!

Cuộc sống càng hiện đại, văn hóa trong giao tiếp cũng có những
thay đổi để thích nghi với thực tế. Không chỉ lớp trẻ mà ngay cả lớp
người đứng tuổi cũng không ngoại lệ.

Những người hay sử dụng hình thức nhắn tin ở điện thoại di
động chắc rất quen với ký tự “OK”. Không những dùng đơn từ mà
nhiều khi nó được dùng ghép với đoạn văn thoại tiếng Việt. Cũng có
người cho rằng đây là cách dùng lẫn lộn tiếng Anh và tiếng Việt.
Nhưng cũng có người lại thấy đây là cách viết tắt để truyền đạt thông
tin mình với người gửi tin cho mình “Tôi đã nhận được tin nhắn và
đồng ý với nội dung tin nhắn vừa nhận được”. Dù đồng tình hay phản
đối thì thực tế hiện nay, việc sử dụng ký tự “OK” trong tin nhắn thoại
trên máy điện thoại là khá phổ biến.

Tính về sự thích nghi theo lứa tuổi, lớp trẻ tiếp cận nhanh nhạy với
xu hướng mới của thời đại, thao tác thuần thục nên việc nhắn tin với nhiều
ký tự là việc bình thường. Lớp người đứng tuổi chắc chậm hơn nên việc
nhắn tin với ít ký tự cũng là việc bình thường. Dù nhiều hay ít ký tự thì tin
nhắn trả lời của người nhận tin vẫn được người gửi tin đón đợi. 

Tôi có vài người bạn, trong một lần cà phê đã than phiền vì tin nhắn
gửi cho sếp thường “một đi không trở lại”. Có khi là tin nhắn báo cáo công
việc, có khi là lời chúc mừng sinh nhật sếp khi bản thân người đó đang ở
xa... đều rơi vào im lặng. Dẫu biết rằng sếp bận trăm công nghìn việc, trả
lời “OK” - là tốt lắm rồi, nhưng chả lẽ chỉ OK thôi cũng không được sao?
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Xét ra, tôi may
mắn hơn các cậu ấy. Ở
cơ quan tôi, việc sử
dụng ký tự “OK” trong
nhắn tin cũng được rất
nhiều người sử dụng,
vì thực tế là vẫn đảm
bảo việc truyền tải
thông điệp trong giao
tiếp, đồng thời cũng
tiện dụng trong sinh
hoạt. Chính vì vậy, khi
không gặp trực tiếp
thủ trưởng, tôi thường
nhắn tin để báo cáo
nhanh, để xin ý kiến
chỉ đạo về một công
việc... Lần đầu, tôi

phấp phỏng vì chẳng biết có nhận được hồi âm không. Vậy mà, hơn cả
mong đợi, khi nhận được tin nhắn, thủ trưởng đều trả lời, có lúc nhanh,
có lúc chậm. (Thủ trưởng bận việc, trả lời tin nhắn chậm cũng là dễ
hiểu). Điều khiến tôi bất ngờ là đến 9/10 lần nhận hồi âm, cùng với ký
tự “OK” là cụm từ “Anh cám ơn” hoặc “Anh cám ơn em”. Những cụm
từ ngắn gọn, đơn giản nhưng lại hàm chứa tình cảm, sự quan tâm khiến
tôi rất xúc động. Nó thể hiện trình độ, nét văn hóa trong giao tiếp, ứng
xử của người đứng đầu cơ quan. Một việc làm nhỏ nhưng lại khiến tôi
phải suy nghĩ nhiều. Tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa
trong công việc cũng như trong ứng xử, giao tiếp với mọi người.

KÍNH
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GIờ CAO SU

Gần 40 năm trước, tôi đã được nghe người nước ngoài, những
SV của tôi phàn nàn nhiều về việc người Việt Nam thường không đúng
giờ. Thú thực là lúc đó tôi cũng không chú trọng chuyện này lắm. Vì
nó xảy ra thường ngày ở xã hội ta và tôi cũng thỉnh thoảng mắc phải...
Lấy truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh ra kể cho SV nghe, tôi kết luận
vui rằng đây là vấn đề mang tính “truyền thống”, bởi đến như thần
linh của người Việt, trước việc hệ trọng như chuyện hôn nhân mà vẫn
còn đi muộn, khiến cho không lấy được người mình ao ước...

Việt Nam đã theo kịp các nước phát triển về nhiều mặt. Người
dân đã sử dụng hầu hết các tiện nghi của một xã hội văn minh. Chúng
ta đi lại bằng máy bay, liên lạc bằng các loại smartphone... Rất nhiều
DN nước ngoài đã vào Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống và
làm việc tại Việt Nam cũng khá đông. Vậy nhưng nhiều người dân
chúng ta vẫn không chịu từ bỏ thói quen không đúng giờ. Có lẽ điều
này đã trở thành “dân tộc tính”, thành “bản sắc” với câu khẳng định
mang tính khái quát “Không ăn đậu không phải người Mễ, không đi
trễ không phải người Việt”!?

Khi mà hầu hết người dân các nước đều nghiêm cẩn trong giờ
giấc thì việc đi làm, đi họp, đi lễ tiệc không đúng giờ vẫn là thói quen
của khá nhiều người chúng ta. Các báo cáo, các bài viết, các việc được
giao đều có lưu ý phải đúng hạn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tập
thể, ảnh hưởng đến tiến độ chung nhưng nhiều người vẫn tự cho
mình có đặc quyền chậm trễ. Một số người cố tình đến các cuộc hội
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họp, các sinh hoạt chung muộn để tỏ ra ta là người quan trọng. Một
số khác thì hoặc không ý thức được việc mình không tuân thủ giờ giấc
sẽ gây ảnh hưởng đến những người có liên quan như thế nào hoặc
biết nhưng không chịu sửa. 

Thế nhưng cách đây ít lâu, một người Hàn Quốc đã rất hóm
hỉnh khi nói với tôi rằng, hễ khi nào công ty ông tổ chức phát thưởng
hay họp về vấn đề tăng lương thì rất lạ, hầu như không có nhân viên
nào đi muộn. Cuối năm ngoái, chứng kiến cơn giận dữ của số hành
khách đi máy bay khi họ được thông báo bị chậm chuyến ở sân bay
Tân Sơn Nhất, tôi cũng khẳng định rằng người Việt Nam không coi
việc muộn giờ là điều không quan trọng, không đáng quan tâm. Việc
chậm trễ chỉ được xem là bình thường khi nó không ảnh hưởng gì
đến bản thân và chính mình là chủ thể gây nên sự chậm trễ. Đến
muộn mà thiệt thòi hơn người khác thì dứt khoát người ta không đến
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muộn. Thực tế cho thấy, các cuộc họp để phân chia ruộng đất, nhận
đền bù GPMB, hỗ trợ thiên tai, các buổi đăng ký cho con vào học
trường tốt... đều không có người đi muộn. 

Gần đây, giới trẻ của ta đã “sáng tác” lại thiên tình sử của Sơn
Tinh - Thủy Tinh với một dị bản khá logic và thú vị. Theo đó, vì Sơn
Tinh đã khôn lỏi, đem lễ vật đến trước giờ quy định nên Thủy Tinh
mới căm tức đến mức phải trả thù ròng rã bằng việc dâng nước, gây
ngập lụt hàng năm. Nếu lỗi thực sự là của mình, do đến muộn so
với thời gian quy định, theo bản truyện vẫn lưu hành từ trước đến
nay thì Thủy Tinh không hận Sơn Tinh dai dẳng đến thế... Dị bản
mới về hai vị thần trong dân gian Việt Nam này đã chỉ ra rằng khi có
quyền lợi sát sườn, người Việt vẫn hăng hái đúng giờ, thậm chí thực
hiện trước giờ yêu cầu. Ngạn ngữ của ông bà ta cũng minh chứng
điều này với lời khuyên đầy thực dụng: “Ăn cỗ đi trước, lội nước
theo sau”.

Vậy là không hẳn chỉ do nền văn hóa nông nghiệp đã tạo ra và
lưu giữ tập tính không đúng giờ của người Việt. Căn nguyên sâu xa là
xã hội ta từ xưa đến nay chưa xác lập được cho người dân ý thức tôn
trọng người khác, đồng thời cũng là tôn trọng bản thân bằng việc tuân
thủ đúng giờ giấc. Người dân ta còn chưa thực sự coi “thời giờ là vàng
bạc”. Nhiều người còn vị kỷ, không đặt mình vào vị trí của người phải
chờ đợi...

Ở thời điểm mấy chục năm về trước, khi sản xuất nông nghiệp
vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta, sự giao lưu, hợp
tác với các nước trên thế giới cũng chưa nhiều thì việc không chuẩn
xác về giờ giấc không gây ra hậu quả nặng nề lắm. Nhưng hiện nay,
mọi thứ đã thay đổi, thế giới đã bước vào cuộc cách mạng 4.0 thì
chuyện xài “giờ cao su”, sử dụng “đồng hồ dây thun” là điều khó được
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chấp nhận. Nói cách khác, xã hội văn minh, thời đại công nghiệp
không cho phép sự sai lệch về thời gian. 

Nếu ai cũng nhớ cảm giác mình phải mệt mỏi như thế nào khi
đối tác không đúng hẹn, nếu ai cũng từng là hành khách của các
chuyến bay chậm chuyến, từng lỡ việc, từng gặp phiền toái vì sự chậm
trễ của người khác thì chắc hẳn họ phải tự nhắc nhở mình nên giữ
nguyên tắc đúng giờ.

Trước công việc, trước các cuộc hẹn, mỗi người phải tự xác định
mình đang là hành khách của các hãng hàng không, đã cầm vé trong
tay, để từ đó ý thức rõ rằng nếu mình không đúng giờ thì sẽ không
thể lên máy bay được!

ANH THY
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SốNG CHUNG VớI “LŨ”!

Nhân hàng xóm sửa nhà, chị Thắm nhờ tốp thợ đổ thêm cái mái
bằng để đưa bếp lên tầng 4 cho thoáng! Vừa “triển khai” hôm trước,
hôm sau đi làm về, chị Thắm đã nhận ngay cái “trát” của thanh tra xây
dựng mời lên phường làm việc vì xây, sửa nhà không phép. Cầm giấy
mời trên tay, chị Thắm sang nhà bên, bảo với chú Thịnh là cai thầu
xây dựng: 

- Em ơi, thanh tra xây dựng phường nó gọi chị lên nộp phạt đây
này. Làm thế nào bây giờ hở em?

- Chị lo cái gì! Mai lên phường, chị cứ đưa cái phong bì là xong.
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- Thế bỏ vào đấy bao nhiêu?

- Khoảng đôi triệu chị ạ.

Sáng hôm sau, chị Thắm xin phép sếp đến cơ quan muộn để
lên phường. Quả nhiên, “bài” của thằng em chủ thầu thật hiệu
nghiệm. Sau khi “lên lớp” (của thanh tra xây dựng phường) và nhận
lỗi (của chị Thắm) cho phải phép, kèm theo cái phong bì 2 triệu đồng;
từ đấy về sau, “công trình” cơi nới nhà chị Thắm không bị phường
gọi lên lần nào cho đến lúc hoàn thành. Thầm khen thằng chủ thầu
láu cá, “hiểu chuyện”, chị Thắm tự nhủ: - May mà có thằng Thịnh nó
“tư vấn”. Mất 2 triệu đồng mà được việc còn hơn để thanh tra xây
dựng phường nó hành lên, hành xuống thì không biết bao giờ mới
xong việc.

Hết chuyện cơi nới. Một hôm, chị Thắm lại đọc được tin nhắn
(của bà Tổ trưởng TDP): Đính chính hộ khẩu mất 500k. Em có nhờ
làm hay tự làm lấy?

- Làm hộ em với. - Chị Thắm trả lời.

Tối đấy, kẹp 1 triệu đồng vào 02 quyển hộ khẩu (nhà chị mới
được bố mẹ cho tách khẩu riêng), chị Thắm sang nhà Tổ trưởng TDP. 

Khoảng nửa tháng sau, bà Tổ trưởng TDP đưa chị Thắm 02
quyển hộ khẩu (đã được CA phường đính chính số nhà) kèm theo
200 nghìn đồng. Chưa kịp ngạc nhiên, bà Tổ trưởng TDP đã bảo chị:
- Cùng một số nhà nên quyển hộ khẩu thứ hai, họ (CA phường) chỉ
lấy giá “hữu nghị” 300 nghìn đồng, còn 200 nghìn đồng, gửi lại cô
nhé!

Cầm 02 quyển hộ khẩu trong tay, chị Thắm tấm tắc: Họ thật là
tử tế. Mình đã đưa 1 triệu đồng, thế mà còn được trả lại 200 nghìn
đồng!
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Chuyện đến đây lẽ ra là kết thúc nếu không có một hôm, chị
Thắm nghe loa phường thông báo: - Mời các hộ đem hộ khẩu lên CA
phường để đính chính lại số nhà. Lệ phí mỗi hộ là 50 nghìn đồng!

Vỡ lẽ, chị Thắm mới nhẩm tính: - Tổ mình có đến hơn 100 hộ.
Nếu tất cả các hộ đều “nhờ” TDP và CA phường “làm hộ” thì tiền đính
chính hộ khẩu cũng lên đến 50 - 60 triệu đồng. Trừ đi số tiền chính
thức nộp vào CA phường (50 nghìn đồng/hộ) thì số tiền chênh lệch
cũng không phải nhỏ. Đây mới chỉ tính có một TDP. Cả phường có
tới hơn 10 TDP thì số tiền này còn lớn tới đâu? Và nó vào túi ai?

Đem thắc mắc hỏi một hộ cùng TDP, chị Thắm được biết, hầu
hết các hộ dân đều chấp nhận “làm dịch vụ” cho tiện và đỡ mất công
đi lại. Bà Hồng (hàng xóm với chị Thắm) còn bảo: - Thôi thì cũng để
cho người ta “ăn” một tý chứ bây giờ cán bộ lương ba cọc, ba đồng,
không “chấm mút” thì sống sao nổi. Mình mất thêm một ít tiền mà
nhanh được việc cũng còn hơn là mất công đi lại cô ạ!

Thì ra, từ lâu, chỉ vì muốn “được việc” mà mọi người đã nghiễm
nhiên “miễn dịch” với nạn tham nhũng vặt và chấp nhận “sống chung
với lũ”. Theo kết quả một điều tra xã hội học (chưa được kiểm
chứng?), thì lối nghĩ “thoáng” này khá là phổ biến ở cư dân đô thị,
nhất là các TP. lớn. Vậy là từ đây hình thành nên thứ “văn hóa phong
bì”, dung dưỡng thói tham nhũng vặt. Từ xin học cho con, khám chữa
bệnh, đến xin việc, lên chức, lên lương, xây nhà trái phép... và hội
nghị, hội thảo..., tất tật đều phải có phong bì! Đó là chưa kể những
vụ việc “tày trời” dính dáng đến pháp luật, phải thanh, kiểm tra. Vậy,
mới có thơ rằng:

Thanh tra, thanh mẹ, thanh gì?

Hễ có phong bì thì lại thanh kiu!
CÀ RốT
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CUỐI NĂM... TỔNG KẾT

Cuối năm về cơ quan tổng kết,

Dù việc còn bê bết, dở dang,

Báo cáo nổ tựa ngô rang,

Hoàn thành kế hoạch vẻ vang... ăn mừng!

Khách trên về tưng bừng biết mấy,

Chỉ nghe mà, nào thấy dở hay,

Nghe xong, rầm rập vỗ tay,

Ngợi khen cơ sở bấy nay hết lời!

Lại tiệc tùng chào mời rối rít,

Rượu Tây xài say tít hả hê,

Phong bao nhận chẳng ai ,chê

Vài câu nhắn gửi lên xe vẫy chào.
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Hội trường kia lại vào góp mặt,

Họp cuối năm tính chật lịch rồi,

Ung dung quan khách ta ngồi,

Bì dày cứ nhét cho lồi túi ra.

Rõ là quan, xem ra... sướng thật,

Dịp cuối năm chỉ rặt họp hành.

Vòng quanh khắp nội, ngoại thành,

Trên đi, dưới ngóng. Thôi, đành lòng... đi!
DƯƠNG LịCH
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THÌ ĐÃ LÀM QUAN...

Thì đã làm quan, phải có quyền!
Xưa nay chuyện ấy, lẽ đương nhiên(?!)
Đầu tư, quan đã thò bút ký,
Chả lẽ em không lại quả liền?

Thì đã làm quan, phải có quyền,
Khen chê vốn dĩ lẽ đương nhiên.
Đã yêu, xấu cũng nên tốt cả,
Đã ghét, phê cho đến chết liền.
Vì nghĩ làm quan ắt có quyền,
Cho nên lắm kẻ cứ ngang nhiên,
Bút phê bừa bãi quên chức trách,
Hại nước, khổ dân, cũng bởi... tiền!

Đừng nghĩ làm quan, phải có quyền,
Ăn trên, ngồi trốc phán huyên thuyên,
Kéo bè kéo cánh mà tham nhũng,
Ắt sẽ có ngày, bị xử nghiêm!

BÚT LÚA
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“QUY TRÌNH” LÀ...

Bao nhiêu chuyện đúng “quy trình”,

Xem ra hai chữ nhân tình bỏ đi.

“Quy trình” là cái chi chi,

Để cho “công bộc” dùng đi giải trình.

Dùng làm bùa ngải cứu tinh,

Dùng làm căn cứ chứng minh cái điều...

Dùng làm thuốc chữa bệnh “điêu”,

Làm nguyên tắc để triệt tiêu bất đồng.

“Quy trình” - chỗ dựa mấy ông,

Tầm thì chưa tới, tâm không sáng gì.

“Quy trình” là cái chi chi,

Khiến cho “thượng đế” một đi, khó về...
BÚT LÚA
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LẲNG LẶNG MÀ NGHE
Lẳng lặng mà nghe họ nhắc nhau,
Nhắc nhau nhớ kiểm điểm thật sâu(!)
Bao nhiêu thành tích cần nêu hết,
Sai sót hôm nay mới lần đầu!

Sai sót hôm nay đáng gì đâu,
Khen, chê nên có đũa có đầu.
Lấy tình đồng chí mà nhắc nhở,
Nghiêm khắc phê bình, ắt phải đau...

Lẳng lặng lại nghe họ phê nhau,
Không làm, nào ai có sai đâu?
Phen này “xin rút dây kinh nghiệm”,
Kinh nghiệm rút rồi, sẽ tính sau!

Mỗi lần được nghe họ nhắc nhau,
Nhắc nhau “nghiêm khắc kiểm điểm” mau,
Và cứ, sau mỗi lần “nghiêm” ấy,
Kinh nghiệm rút dài, lại tiến mau?

BÚT LÚA
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SỬ DụNG ĐIệN THOạI 
NơI CÔNG CộNG SAO CHO ĐÚNG?

Thấy chồng đi họp về cứ thở ngắn than dài, bà Liên hỏi:

- Làm sao mà từ lúc đi họp về tôi cứ thấy ông thở dài thườn thượt
thế? Có vấn đề gì à? Mọi người không đồng tình hay thế nào?

- Nào có, đều đồng ý cả. Nhưng mà... Ông Lâm đáp lời vợ rồi lại
tiếp tục thở dài.

- Đều đồng ý cả mà sao ông vẫn còn chưa hài lòng?

- Nhưng mà khổ nỗi...

- Khổ nổi sao ông? Bà Liên sốt ruột hỏi.

Vợ gặng hỏi mãi, ông Lâm mới giãi bày. Chẳng là hôm nay ông
cùng Ban CTMT ở thôn họp triển khai vận động ủng hộ quỹ “Vì người
nghèo”. Hội nghị thì đông đủ cả, thế nhưng đi họp mà mỗi người trên
tay một cái điện thoại, từ người trẻ đến cả người đứng tuổi. Người thì
đọc báo, người thì nhắn tin, người thì nghe điện thoại rồi nói oang
oang, át cả tiếng của chủ tọa. Có mấy người chú tâm để ý đến nội dung
họp cái gì, bàn vấn đề gì, sẽ triển khai thực hiện ra sao đâu. Ấy thế
nhưng khi chủ trì cuộc họp hỏi có ai có ý kiến phát biểu gì không thì
tất cả đều đồng loạt nhất trí cả! 

- Thế người chủ trì cuộc họp cũng phải nhắc nhở chứ ông?



183XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

- Ừ thì lần nào họp mà chẳng nhắc nhở, góp ý. Nhưng rồi đâu
lại vào đấy. Thật buồn vì ý thức của một số người!

Nỗi băn khoăn của ông Lâm trong câu chuyện cũng là thực
trạng khá phổ biến diễn ra ở hầu hết các cuộc họp hiện nay, từ thành
thị tới nông thôn. Thực tế, hầu như trong mỗi phòng họp nơi công
sở đều có dán các nội dung nhắc nhở việc sử dụng điện thoại sao cho
văn minh, lịch sự và UBND TP cũng mới ban hành Quy tắc ứng xử nơi
công cộng nhằm từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực
văn hóa con người Thủ đô. Thế nhưng tình trạng sử dụng điện thoại
tràn lan, thiếu tế nhị, sử dụng để lướt web, đọc báo, xử lý tài liệu
riêng, thậm chí là chơi game... vẫn xảy ra khá thường xuyên. Nhiều
người khi vào phòng họp vẫn quên tắt chuông điện thoại, thậm chí
còn để âm lượng lớn, có giai điệu phản cảm, gây ảnh hưởng đến người
khác và chất lượng hội họp... 

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống con người được nâng
cao, chiếc điện thoại di động trở thành một vật hữu dụng, không
thể thiếu đối với con người. Điện thoại di động là phương tiện thông
tin, liên lạc rất hữu ích, giúp con người trao đổi thông tin với nhau.
Giao tiếp qua điện thoại là một giao tiếp văn minh vì nó tiết kiệm
được thời gian, lại có thể chuyển tải thông tin bất cứ lúc nào. Sử
dụng điện thoại trong giao tiếp, hội họp cũng là một nét văn hóa.
Tuy nhiên, cần phải biết sử dụng điện thoại sao cho phù hợp và
đúng nơi, đúng lúc mới là con người hiện đại và phù hợp Quy tắc
ứng xử nơi công cộng.

HOÀI LƯU
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HIểU NHầM?

Đi chợ về đến nhà, bà Hà đã nghe tiếng chồng từ phòng khách
vọng ra: 

- Này, bà vào đây mà nghe, ti vi vừa thông báo công an huyện Sóc
Sơn đã triệu tập mấy người trong vụ hành hung hai bà bán tăm ở xã
mình (Mai Đình, Sóc Sơn) để làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích” hôm
22/7 đấy. Rõ khổ, chẳng hiểu “sao quả tạ” chiếu thế nào mà hai bà ấy lại
lớ xớ đến gần cháu người ta để bị hiểu nhầm rồi bị hành hung đến thân
tàn ma dại thế không biết?

- Hiểu nhầm cái gì! Chẳng qua là do thói hung hăng, bầy đàn “anh
hùng” không phải lối mà ra. Ai đời, chưa hiểu ất giáp gì, vừa mới nghe
người nhà thằng cu hô hoán đã xông vào đánh người ta đến thâm tím
cả mặt mày. Lẽ ra thấy nghi ngờ thì phải bắt giữ lại mà giải lên công an
hoặc nghe người ta trình bày rõ ngọn ngành rồi hãy phân xử có phải
vẹn cả đôi đường không. 

- Nghĩ được như bà thì đã không nên chuyện. Mà tôi thấy dạo này
dân mình lạ lắm, hơi một tý là động tay động chân, ngay cả hàng xóm,
người thân cũng không chừa. Chả bù cho ngày xưa, “tối lửa tắt đèn có
nhau”. Mà bà ra đường cũng phải cẩn thận đấy, thấy đám đông xúm lại
thì đừng có mà vào xem kẻo không phải đầu cũng phải tai.

- Tôi biết rồi. Ông cũng bơn bớt cái vụ phây phiếc, mạng miếc
cho tôi nhờ. Từ ngày về hưu, suốt ngày ông cứ cắm mặt vào cái Ipad,
chẳng đỡ đần vợ con được tý nào, đến bữa cơm gọi cũng chẳng buồn
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lên ăn. Ông đừng tưởng cứ trốn vào mạng vào mủng là an toàn nhé.
Cứ cắt dán bừa bãi rồi com men, còm mèn linh tinh thì có bữa rước
họa vào thân đấy.

- Bà lại định nói tới cái vụ “máy bay rơi ở Nội Bài*” chứ gì? Khổ
thân con bé, cứ tưởng chỉ đưa lên “phây” (Facebook), để câu “like”**,
bán hàng hoặc cho vui, nào ngờ lại dính dáng đến pháp luật. Thế
mới biết các cụ ngày xưa nói cấm sai “sảy chân thì dễ, sảy miệng thì
khó”. Lâu nay, mọi người cứ nghĩ lên “phây” là việc riêng tư nên ăn
nói chẳng cần phải giữ gìn. Chính vì cứ “hồn nhiên cô tiên” thế nên
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mới dẫn đến chuyện chửi bới, xúc phạm nhau. Tôi cũng đang phiền
lòng vì lối ứng xử thiếu văn hóa trong môi trường mạng đấy bà ạ.

- Đâu chỉ là ứng xử thiếu văn hóa. Tôi nghĩ, cái gốc sâu xa là
chúng ta đang thiếu đi cái nhân nghĩa, tình người cơ. Nếu ai cũng
nghĩ đến danh dự, nỗi đau của người mỗi khi bị đem ra bình phẩm,
xúc phạm thì xã hội và gia đình sẽ bình yên biết bao nhiêu. 

- Vâng. Bà nói chí phải. Tôi cũng ra vườn tưới cây cho mát mẻ
bà nhé.

CÀ RốT

* Ngày 20/7/2017, trên trang cá nhân của một người có tên là
Phạm Thị Mùi có đăng hình 05 máy bay rơi, kèm theo chú thích:
“Mưa to quá máy bay rơi luôn... Thật là kinh khủng. Nội Bài này...”.
Thông tin ít phút sau đã được lan truyền, làm “dậy sóng” cộng đồng
mạng. Chiều ngày 22/7/2017, chị Mùi đã bị Phòng Cảnh sát phòng
chống công nghệ cao (PC 50 - CATP Hà Nội) gọi hỏi và chuyển hồ sơ
vụ việc cho CA quận Thanh Xuân xử lý theo thẩm quyền. Theo PC 50
- CA TP Hà Nội, hành vi của chị Mùi đã vi phạm điều 66 Nghị định
174 và có thể bị phạt từ 10 - 20 triệu đồng.

** Từ lâu, chiêu trò câu like trên mạng xã hội không còn xa lạ
với người dùng. Có một số tài khoản bất chấp đăng tải những thông
tin chưa xác thực hoặc cố tình lợi dụng, bịa đặt vụ việc để tạo sự
chú ý, câu like nhằm tăng tính tương tác cho Facebook cá nhân với
mục đích riêng. Song những hành động tưởng chừng vô thưởng, vô
phạt này gây ra không ít hậu quả mà chính người đăng không thể
lường trước. Ngày 23/7/2017, vụ việc hai người phụ nữ (huyện Mỹ
Đức, Hà Nội) đi bán tăm từ thiện bị người dân thôn Thái Phù, xã
Mai Đình, huyện Sóc Sơn đánh nhập viện vì nghi bắt cóc trẻ em cũng
khiến nhiều người phải suy ngẫm về hệ quả của việc câu like.
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ĐộC ĐÁO HAY ĐộC HạI?

- Này, dân mình nghèo mà lại ham tổ chức lễ hội phết ông nhỉ?
Một năm mà có tới gần 900 lễ hội. 

- Tôi thấy ở ta mọi thứ hay bị quá tả. Một thời thì hò nhau phá
bỏ đình, chùa làm kho, làm đủ các việc linh tinh, mọi lễ hội bị dẹp
bỏ gần như hoàn toàn. Chả hiểu sao dạo này lại sinh ra nhiều lễ hội
vậy chứ? 

- Các nhà quản lý văn hóa chủ trương cho phục dựng nhiều lễ
hội để cho thế giới biết về tính đa dạng, phong phú của văn hóa nước
ta đấy ông ạ.

- Nhiều về số lượng thôi chứ nổi lên chỉ mấy lễ hội đâm, chém,
cướp chứ đa dạng gì đâu?

- Đó là những tập tục được xem là độc đáo, mang bản sắc dân
tộc mà. Dân tộc ta anh dũng chống giặc nên những lễ hội đâm chém
là để thể hiện sự dũng cảm. Ngoài ra, theo tín ngưỡng cổ xưa thì máu
đỏ được dùng trong các lễ hiến tế.

- Ngoại trừ lối phanh thây chém xác hết sức man rợ giữa sự
chứng kiến của đám đông ra (lễ hội chém lợn ở làng Ném Thượng,
Hoài Đức), thì tính độc đáo của các lễ hội của ta cũng không nổi trội
lắm. Nếu bỏ công ra tìm hiểu văn hóa thế giới thì ta biết thời xưa chả
mấy dân tộc không có những lễ hội hiến sinh kiểu đó. Chỉ có điều
bây giờ văn minh, con người có nhiều tri thức, không tin vào sự tác
động của thần linh thì người ta hủy bỏ. 
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- “Độc đáo” ở chỗ người dân lấy tiền quệt vào máu lợn rồi đem
về gối đầu giường để lấy may mắn đó. 

- Trời đất! Thế phải gọi là độc hại chứ độc đáo cái gì... Máu lợn
tươi có thể chứa rất nhiều vi khuẩn nguy hiểm. Có những loại vi
khuẩn gây viêm màng não, nhiễm trùng huyết, thậm chí gây chết
người đấy.

- Ở lễ hội của làng Duyên Yết (Phú Xuyên - Hà Nội), chỉ trong
có vài phút mà người ta vừa mổ vừa nấu xong các món từ con lợn
hiến tế sau đó đem dâng cúng thì độc đáo quá đi chứ? 

- Không hiểu những mâm cỗ với các bộ phận để nguyên của
con lợn được nấu chưa tới 2 phút ấy có ai dám ăn không nhỉ? Dám ăn
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thì quá nguy hiểm. Vì thịt lợn là một loại thịt không ăn tái được như
một vài loại thịt khác. Còn nếu không dám ăn mà cúng thần linh thì
thật là bất kính, dối trá. Chả lẽ chúng ta cần duy trì cái thói ăn sống
nuốt tươi hay là lừa Thần dối Phật? Thế thì là mông muội chứ độc
đáo, bản sắc cái nỗi gì.

- Chắc là không ở đâu lại có tục cướp sợi chiếu để mong đẻ
được con trai?

- Tập tục này không độc hại về sức khỏe mà gây độc hại về mặt
tinh thần. Thứ nhất nó làm cho người dân tin rằng lực lượng siêu
nhiên có thể giúp người ta sinh con theo ý muốn, từ đó sinh ra cúng
bái, lễ lạt. Tiếp theo, nó khiến cho người dân hiểu rằng con trai hết
sức quan trọng và kích thích người ta bằng mọi cách phải đẻ bằng
được con trai. 

- Thế thì ta cứ phải giống nước ngoài à?

- Không tự ti về văn hóa dân tộc ta, không cần chạy theo những
thứ ngoại lai nhưng nếu cứ duy trì những tập tục cổ hủ thì không chỉ
phản cảm mà còn gây độc hại về nhiều mặt cho người dân. Đi ngược
lại các giá trị văn hóa, văn minh của thời đại thì không thể coi là độc
đáo theo nghĩa tích cực được.

- Người ta vẫn có thể sáng tạo ra những tập tục mới. Cần gì phải
lấy tiêu chí lâu đời mới được coi là lễ hội. Lễ hội bây giờ cũng có đúng
như thời xưa đâu.

- Lạ nhưng độc hại!

PHÚC THÀNH
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BảN LĩNH... RượU?!

Lâu không gặp Nam, tôi ngạc nhiên thấy dạo này cậu ta hốc hác,
xanh xao hẳn. Tôi thắc mắc: 

- Vất vả lắm hay sao mà xuống sắc nhanh thế? Mấy tháng trước
chị vẫn thấy chú béo tốt lắm cơ mà? 

Nam nhăn nhó: 

- Lắm bệnh quá chị ơi! Dạ dày, mỡ máu... Tí tuổi mà đã “gút”
rồi. Tháng trước lúc gặp chị là em bỏ rượu được một thời gian nên có
da có thịt, giờ lại đâu hoàn đấy.

- Biết hại thế mà còn uống lại, thật bó tay với chú! Tôi trách.

Nam ngậm ngùi: 

- Vợ em nó cũng bảo y như chị đấy. Nhưng nỗi niềm đàn ông
khó nói lắm chị ạ! 

Làm việc ở một cơ quan Nhà nước, lại có tài ăn nói, Nam thường
xuyên được sếp cho “tháp tùng” tiếp khách. Bên mâm cơm, mọi người
ăn thì ít mà bia rượu thì nhiều. Nếu là chủ xị, uống hết mình đã đành,
song nếu là khách cũng phải đối xử sao cho người ta không bảo mình
“khinh người” - Sếp đã bảo rồi vậy. Nhiệt tình uống, say bò ra mới là
vui, là hết lòng với bạn. 

Mỗi lần đi tiếp khách về là mỗi lần vợ chồng Nam lời qua tiếng
lại. Vợ anh lo lắng gắt gỏng: 
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- Anh cứ ngâm gan trong cồn thế, chả mấy chốc nó cứng như
đá, nguy cơ ung thư cao lắm. Anh không nghĩ cho mình cũng phải
nghĩ cho em, cho hai con còn nhỏ. Khỏe mạnh bạn bè xúm xít, lúc
ốm nằm đấy chỉ khổ vợ khổ con, có bạn rượu nào đoái hoài hỏi han
đến anh không?

Nhân bảo như thần bảo. Nam đổ bệnh thật. Lúc đầu bụng đau
nhâm nhẩm, anh vẫn cố tiếp khách, cố “100%, dô dô!”. Sau cơn đau
dữ dội hơn, người ta đưa anh từ bàn rượu đến thẳng bệnh viện. Nam
được bác sĩ kết luận bị viêm loét dạ dày khá nặng. Từ đó Nam bỏ rượu,
sau một tháng anh tăng gần 5 cân, da trắng, trông trẻ hẳn ra.Thế rồi...

- Nhớ rượu quá không chịu được hay sao còn uống lại? Tôi hỏi
pha chút châm chọc.

- Không chị ạ. Em sợ rượu lắm! Nhưng mà em mất nhiều bạn
quá. Trước đây, có việc tụ tập bạn bè gọi là em tham gia uống hết
mình. Nhưng giờ cai rượu nên em phải từ chối. Chúng nó bảo em
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“khinh” chúng nó nên “khai trừ” ra khỏi hội, không thèm gọi nữa. Vì
thế mà quan hệ công tác, mối làm ăn cũng bị ảnh hưởng chị ạ. Trước
đây, bên bàn rượu, quyết đáp mạnh mẽ hơn. Có tí rượu bốc lên là ok
hết. Cai được rượu thì đối tác có phần lạnh nhạt, xa cách. Thế nên
em đành uống lại, dù vẫn biết rằng làm như thế là đang tự giết mình. 

Câu chuyện của Nam khiến tôi thật sự buồn. Hóa ra nền tảng
tình bạn, quan hệ làm ăn của một số đàn ông bây giờ lại đơn giản đến
mức tầm thường như thế. Tôi chợt nhớ tới câu thơ giễu đời của thi sỹ
Nguyễn Bỉnh Khiêm: “Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử/Hết cơm, hết rượu,
hết ông tôi”. 

Tôi nói với Nam những lời từ đáy lòng mình: 

- Em cứ từ chối rượu đi, rồi bạn bè sẽ hiểu. Còn nếu ai đó chỉ
vì em không uống rượu mà xa lánh thì em cũng chẳng tiếc làm gì, vì
người đó chắc chắn không phải là bạn đúng nghĩa. Đâu phải cứ rượu
bia bét nhè mới là đàn ông, mà từ chối được rượu bia mới thể hiện
đàn ông có bản lĩnh hay không đấy!

Nam gật gù có vẻ nghe ra, nhưng tôi lại thấy cậu ấy kín đáo
thở dài.

THU HÀ
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ĐừNG ĐỔ Cả LỗI CHO PHÂY!

Gần đây có rất nhiều vụ người dân hùa nhau đánh những người
lương thiện hết sức dã man, phá hoại cả tài sản của họ chỉ vì nghi ngờ
họ thôi miên để cướp của, bắt cóc trẻ con. Đồng loạt các phương tiện
truyền thông đều kết tội đó là do “Phây” (facebook), đích danh hơn
nữa là do những người bán hàng online đã loan hoang tin nhằm kiếm
like, thu hút sự chú ý để bán hàng. Tôi cho rằng kết luận như vậy
không hoàn toàn chính xác. Mạng xã hội chỉ có trách nhiệm một phần
thôi... Vì ngay cả có cấm mạng xã hội thì mọi chuyện vẫn xảy ra như
vậy. Và một khi nguyên nhân được xác định không thật chuẩn xác thì
khó giải quyết tận gốc rễ vấn đề. 

Trước hết, chuyện “hoang tin”, tạo ra một nhân vật thường tìm
cách bắt cóc trẻ con là đã có ở xã hội ta từ xa xưa. Khi tôi còn nhỏ,
cách đây gần 60 năm, tôi vẫn thường được nghe người lớn dặn trẻ
con là không được đi chơi xa, nếu không sẽ bị “mẹ mìn” bắt đi.

Nhiều người có thể thực chứng rằng ngay cả khi hoàn toàn chưa
có mạng xã hội thì người dân vẫn tự xử bằng hình thức đánh hội đồng
những ai mà họ nghi là kẻ xấu. Phổ biến nhất là chuyện hễ bắt được
kẻ trộm hoặc nghi là kẻ trộm thì việc đầu tiên là đám đông cả người
nơi phố thị lẫn người làng quê, đều thi nhau tham gia đánh đấm một
cách hăng hái và hung hãn. Tiếp theo là các vụ tự xử đối với những ai
trót gây ra TNGT. Khi tai nạn xảy ra thì việc đầu tiên là người điều
khiển phương tiện giao thông phải tìm cách chạy trốn khỏi hiện
trường thật nhanh, nếu không muốn thiệt mạng hoặc chí ít là bị đánh
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đến mức thân tàn ma dại bởi cơn cuồng nộ của người dân nơi xảy ra
tai nạn. Trong rất nhiều trường hợp, người đánh chỉ là những người
đi đường, hoàn toàn không có quan hệ thân thuộc gì với người bị
nạn. Hậu quả tất yếu là lẽ ra có thể có những nạn nhân được cứu
sống, không phải chết tức tưởi nếu như lái xe gây ra tai nạn không sợ
bị đám đông đánh mà bình tĩnh sơ cứu hoặc đưa nạn nhân đi bệnh
viện. 

Tôi cũng nhớ lại chuyện xảy ra cách đây nhiều năm ở quê tôi.
Vào những năm chiến tranh phá hoại ở miền Bắc bước vào thời kỳ
căng thẳng nhất, có một đơn vị bộ đội cao xạ về đóng quân ở quê tôi
với nhiệm vụ bảo vệ cho TP công nghiệp Việt Trì bên kia sông. Một
buổi trưa, có một người đàn ông vào làng để mua lông gà, lông vịt và
đổi kẹo kéo cho bọn trẻ con để lấy tóc rối. Trong lúc vừa lấy kẹo cho



195XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

mấy đứa trẻ, người này vui miệng hỏi: “Bộ đội mới về làng các cháu à?
Đông không?”. Một người lớn nghe thấy bèn đi báo cho những người
khác với thông tin là có Việt gian vào làng và lập tức người đàn ông bị
dân làng hô hào kéo nhau ra đánh. Người này chỉ thoát chết khi mấy
sĩ quan chỉ huy bộ đội ở nhà dân gần đó ra giải cứu. Nghe nói người
đi mua lông gà, lông vịt này cũng bị dập phổi, vỡ gan, bầm dập toàn
thân do trận đòn vạ miệng đó.

Ít lâu sau quê tôi lại xảy ra một vụ hết sức nghiêm trọng khác.
Ở làng, có một người mới đi cải tạo vì tội trộm cắp về. Anh ta tên là
K. Một đêm, nhà ông B. bị trộm đột nhập. Chủ nhà khi phát hiện
bèn hô hoán lên. Dân làng kéo nhau ra đuổi bắt. Nghe tiếng người
ồn ào, anh K. cũng từ ngõ lao ra. Một người đuổi theo anh K. hô
lên: “Nó đây rồi, đánh chết nó đi!”. Thế là người thì dùng đòn gánh,
người thì cầm gậy gộc phang không tiếc tay, dù anh K. cố hét lên:
“Đánh nhầm rồi, không phải tôi!”. Nhưng người ta không chịu dừng
tay... Đêm đó anh K. được người nhà vực dậy đưa về trong tình trạng
bê bết máu toàn thân và khoảng nửa năm sau thì chết. Vì người này
đã có tiền án và gia đình anh cũng thiếu hiểu biết nên cũng không
kiện cáo gì và vụ việc chìm xuống. Mãi sau đó, khi bắt được thủ
phạm trong vụ trộm khác, khám nhà hắn thì người ta vô tình tìm
thấy cái nồi đồng, vật chứng bị mất trong vụ trộm của nhà ông B
trước đó. Hắn cũng khai mình chính là tên trộm trong đêm dân làng
“xử hình sự” anh K...

Còn khá nhiều những vụ việc trong đời sống sinh hoạt hàng
ngày được xử bằng luật tự ban hành của đám đông thiếu lý trí. Ví như
chuyện trai làng kéo nhau đánh người nơi khác đến cưa cẩm gái làng
thì hiện nay vẫn xảy ra ở nhiều địa phương. Em họ tôi cũng bị gẫy
sống mũi, bay mất 3 cái răng chỉ vì cái tội đã đi cưa gái làng khác...
Chuyện đánh ghen tập thể cũng không hiếm gặp. 
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Dẫn chứng chừng ấy câu chuyện có thật, tôi muốn chứng minh
rằng hội chứng đám đông sử dụng vũ lực là chuyện có từ rất lâu trong
xã hội ta. Nguyên nhân dẫn đến các vụ đánh người tập thể chủ yếu
vẫn là do nhận thức về pháp luật của người dân còn quá thấp. Người
dân không biết gạn lọc thông tin, tự cho mình là Lục Vân Tiên, là quan
tòa, là người được quyền trực tiếp trừng phạt, hành quyết những
người mà họ cho là tội phạm. 

Hiện nay, cùng với phương thức loan tin truyền khẩu truyền
thống, internet và các phương tiện truyền thông hiện đại khác đang
phát triển từng ngày, buộc chúng ta phải sống chung, phải đối mặt với
những cơn bão thông tin, trong đó có cả các tin bịa đặt hoàn toàn, các
hoang tin. Để tránh hiện tượng “tự xử” theo luật của đám đông, chỉ có
cách nâng cao sự hiểu biết của người dân để họ có khả năng sàng lọc,
kiểm chứng, xử lý thông tin. Quan trọng hơn cả là phải làm cho người
dân nắm rõ và tôn trọng pháp luật. Người dân phải nhận thức được
rằng họ không được phép hành hung người khác, dù đó có là tội phạm
thật. Nếu ai vi phạm thì cũng cần phải bị xử lý nghiêm khắc. 

PHÚC THÀNH
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LIệU CÓ AI TIN?

Làng chị giờ cũng đã lên phường. Bây giờ, nhà chị cũng đã có
số nhà, có danh xưng TDP... thuộc phường M. (cái tên cũ của làng),
nhưng là quận mới rồi. Mấy cô con gái chị giờ cũng đã công thành
danh toại cả. Song, không biết chúng có hiểu được nỗi lòng chị, mà
sự hy sinh có đủ cả máu và nước mắt của chị, đã cho chúng niềm hạnh
phúc hôm nay?

Lấy chồng từ lúc mười tám đôi mươi, giờ đã 54 tuổi tròn, một
thân chị cứ như con cò con vạc, làm đủ mọi việc từ hàng xáo, đến
chạy chợ, rồi dọn nhà thuê cho cơ quan này, đoàn thể nọ, để lo hết
cho chồng, cho con, rồi đến cháu. Đời người đàn bà quê tần tảo, sống
chỉ biết lấy chữ NHẪN làm đầu, sao mà xót xa thế!

Còn chồng chị? Vốn là kẻ ham ăn hơn ham làm, từ ngày làng lên
phố, đất đai trở nên có giá, có tí đất ông bà để lại, nó bán đi một phần,
vừa để trả nợ chuyện cờ bạc, vừa để dựng ngôi nhà mấy tầng, thừa ra
một miếng đất nhỏ xây căn nhà cấp 4 cho thuê, mỗi tháng kiếm thêm
vài trăm tiền điện nước. Cậy có tý đất, từ đó, nó chẳng động tay động
chân vào việc gì. Cả đời nó chỉ có thú vui là chọi gà và đánh bạc. Bạn
bè cùng hội cờ bạc, chọi gà ở làng này thường hay khích nó: Việc gì mà
phải làm lụng để sau này đi mà hầu, mà cúng hết cho mấy thằng rể ất
ơ. Nó cũng cho là phải, nên nó nghĩ chả dại gì mà lăn lưng ra làm cho
mấy thằng con rể hưởng. Vì thế, nó càng chả làm gì. Với vợ, cứ bám vào
chuyện chị không đẻ nổi cho nó mụn con trai, để rồi mặc nhiên chửi
bới, đánh đập, coi chị như người ăn, kẻ ở.
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Làng dù đã lên
phường, xem ra cái tư
tưởng “Nhất nam viết hữu,
thập nữ viết vô”, biết đến
bao giờ mới bỏ được? Anh
em họ hàng nhà nó đông,
nhưng đi ăn cỗ không chỉ
trong chỗ ruột thịt, mà
trong họ hàng ba bên bốn
bề, nó vẫn “cay mũi” vì
luôn bị xếp ngồi mâm
dưới. Nó ít học, nên những
chuyện ấy càng làm nó uất
hơn. Mà cái giống đã không
hiểu biết tường tận, bị đối
xử như thế, nó cuồng lên
cũng là lẽ thường tình.

Một con nhỏ làm nghề cắt tóc gội đầu, có thằng bồ mới đi tù để
lại một đứa con, vào thuê nhà ở đầu làng để hành nghề, bám ngay lấy
nó. “Của lạ, cá tươi”, nó bỏ bễ vợ con để ở với con này. Rồi kiếm cớ, nó
cũng vu cho vợ đi cặp bồ với trai. Rồi, vì theo giai, con vợ nó mới có đủ
tiền mà nuôi nấng cho bốn con “vịt giời” nên người thế chứ? Nó nói đến
nỗi mà, trừ thằng em trai chị ra, nhiều người cũng bán tin bán nghi, để
cứ gặp chị từ xa là mỉa mai: Đúng là cáo đội lốt thỏ!

Chỉ có chị là chết cay chết đắng ở trong lòng mà không biết giãi bày
với ai. Người làng bảo, sao chị không đi đánh ghen cho chết mẹ chúng
nó đi. Thậm chí, bao nhiêu lần cái thằng được gọi là chồng ấy, đánh chị
tới thâm tím mặt mày, rồi phá cả tủ của chị ra mà lấy trộm tiền, vàng của
chị và các con. Vậy mà chị vẫn không đem ra cho chính quyền xử lý.
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Chỉ có người ở trong chăn mới hiểu vì sao chị cố co kéo cho nó
ấm. Bốn đứa con gái nhà chị, ba đứa đã yên bề gia thất. Ba chàng rể
đã chứng kiến đủ bao nhiêu việc làm đê tiện của bố vợ, từ cậy tủ lấy
đồ, đến đổ nước vào vô tuyến của vợ cho nó chập mà nổ tung ra.
Chúng nó biết nên càng hương chị hơn, khiến chị cũng cố mà giữ gìn
để lo cho đứa út đã.

Nếu ai gặp chị, họ sẽ không tin: Sao đến ngày hôm nay, vẫn có
một người đàn bà sống cam chịu đến thế? Chị muốn sống nốt phần
đời còn lại cho đứa con gái út của chị. Đứa con gái mà nó biết mười
mươi bố nó tồi tệ như thế nào nhưng nó không muốn trước ngày nó
bước lên xe hoa, nó thiếu bố hay mẹ. Cái ích kỷ của nó ai cũng hiểu
và chị càng hiểu hơn ai hết. Chị coi đó không chỉ là số mà là nghiệp
chướng mình phải gánh.

Liệu có ai tin, câu chuyện tôi kể ra đây là thật 100% trong thời
đại ngày hôm nay? Tôi tin, con gái út của chị, một cô bé cũng đi làm
báo như tôi, sẽ đọc được chuyện này. Tôi cũng hy vọng, không chỉ
chồng chị, anh chị em ruột nhà chị, những người bạn chị, thậm chí cả
các cấp chính quyền nơi chị đang sinh sống, sẽ đọc được chuyện này.
Để, mọi người sẽ hiểu và tự đặt cho mình câu hỏi: Chúng ta có thể làm
được gì cho cuộc sống của mỗi người - những công dân Hà Nội hôm
nay, tốt lên và đáng sống hơn?

NGọC TRÂN

Khi bài viết này chưa lên khuôn, tôi được biết chồng chị
vừa gửi đơn ra tòa, nhất quyết đòi ly hôn chị. Chỉ vì, cô bé cắt
tóc gội đầu kia bảo nó, cô ta đã có một đứa con trai nối dõi
cho nó rồi?! “Mất” đi một người chồng bội bạc, chị không tiếc
nuối, nhưng chắc con út nhà chị sẽ đau lắm?! 
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NGÕ VăN HÓA MÀ...

Cái góc ngõ giờ được lắp lên hai cái bảng tin của TDP này vốn dĩ
là cái hông nhà của vợ chồng ông nhà báo và cô giáo dạy Anh văn,
những người dọn về đây ở cũng cỡ mười mấy năm rồi.

Thế rồi, chẳng biết tự khi nào, để tiện cho việc phổ biến một số
nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị của TDP, của phường, lâu lâu bà
con trong TDP này lại gặp khi thì một tờ thông báo viết ngay ngắn dán
lên cái hông nhà ấy, khi thì tài liệu hướng dẫn công việc của phường
cũng được gắn lên ở vị trí này.

Thấy vị trí ấy cũng thuận tiện, thêm nữa, vợ chồng ông nhà báo
cũng chẳng có ý kiến gì, thế là, mấy ông lãnh đạo Chi bộ, rồi TDP...
thuê ngay mấy bác thợ xây đang xây nhà cho mấy hộ ở gần đấy, làm
luôn cho hai cái bảng tin. Bảng được viền viếc đàng hoàng, lại sơn đen
hẳn hoi, khiến cái góc ngõ ấy bỗng dưng trở nên quan trọng hẳn.

Thêm nữa, cũng nhờ hai cái bảng đen ấy, cuối hông nhà ông nhà
báo và cô giáo, cây cột điện cũng may mắn được mấy bác nhà đèn lắp
cho cái bóng cao áp, Nhờ vậy cả cái góc ngõ ấy đêm đêm đã bừng sáng
lên. Chưa hết, nhờ mấy cái cột điện, phường cũng nhanh chóng vào
cuộc, cho lắp hẳn mấy chiếc loa truyền thanh chĩa ra đủ cả ba hướng.
Sáng ra, hơn 7h, loa phường đều đặn phát đi đủ các loại tin, từ các hoạt
động của TDP đến công việc của quận, phường cần làm trong thời gian
tới. Rồi, chiều tối, cứ chừng 4h30 hoặc 5h, loa phường lại dạo lại thêm
một lần những tin tức đã loan, khiến không khí của cả cái ngõ nhỏ ấy
càng thêm rộn rã.
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Nhưng, ở đời, mấy ai học được chữ ngờ!

Số là thế này: Từ khi được lắp loa truyền thanh và mấy cái bóng
đèn cao áp, cái ngã ba ấy nghiễm nghiên lại trở thành điểm tập kết rác
của cả ngõ. Của đáng tội, nom chỗ ấy cũng có vẻ tiện hơn thật, khi vào
buổi chiều tối, công việc thu rác cũng dễ dàng hơn vì được chiếu sáng.
Hôm nào đi thu rác sớm, không chỉ cả ngõ, mà các cô công nhân vệ
sinh còn được nghe ối tin hay phát đi từ chiếc loa phường. Nhưng cũng
bắt đầu từ đấy, cái hông nhà ông nhà báo có cái cột điện kia trở thành
nơi đổ rác bừa bãi của mấy hộ thuê nhà quanh đó. Nhìn quen mắt, đôi
ba hộ dân cũng theo kiểu ba mươi sáu cái tiện thể, đem tất cả rác, các
vật dụng không dùng đến của nhà mình ra chân cái cột điện ấy mà đổ.

Chỉ khổ cho các gia đình ở ngay lối rẽ vào ngõ mà cửa lại nhìn
đúng cái chân cột điện kia. Không ngày nào họ không lĩnh đủ cái món
bất đắc dĩ này. Chi bộ, TDP, các đoàn thể ở cụm dân cư biết cả nên ngay
sát hai cái bảng tin của tổ, có đến hai tờ thông báo đã được dán lên hông
nhà ông nhà báo, như kẹp chặt lấy cây cột điện kia. Thông báo ghi rõ:
“Yêu cầu các hộ dân không được tập kết rác ở khu vực này. Nếu hộ nào
vi phạm sẽ bị phạt từ 50.000đ đến 100.000đ. Với các hộ thuê nhà, nếu
bị phát hiện sẽ báo cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp
luật”. Thông báo là thế, nhưng xem ra vẫn ối anh cứ như giả mù ấy, nên
rác thỉnh thoảng vẫn lại... chất lên thành đống!

Chắc vì chịu không nổi, không biết ông bà nào mượn ngay hai cái
bảng tin của tổ, viết mấy dòng như sau: “Đứa nào đổ rác ở đây là đồ con
chó. Chúng mày còn không bằng cả chó nữa nhé. Bọn chó kia, sao nói
mãi mà chúng mày không nghe?”.

Người đổ rác bậy, không thể là người có văn hóa rồi. Nhưng người
viết những dòng chữ kia lên bảng tin, liệu đã là xử sự có văn hóa?

Buồn một nỗi, trên hai cái bảng tin ấy lại có cái bảng hiệu ghi:
“Ngõ Văn hóa số...”. 

NGUYễN HÒA BÌNH
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GIA ĐÌNH

Gần đến ngày lễ Vu Lan vẫn chưa thấy con trai và con dâu gọi
điện về, bà Lan thở dài nói với chồng:

- Thế là năm nay chúng nó lại không gọi điện về hỏi thăm mình
ông ạ. Sao con mình dứt ruột đẻ ra mà nó lại ngày càng lạnh lùng thế
chứ? Hay là nó vẫn giận ông và tôi về cái đận không cho vợ chồng nó
vay tiền?

- Bà đừng có cả nghĩ! Chắc vợ chồng nó bận đấy thôi. Nó không
gọi thì mình gọi cho chúng nó cũng được chứ sao? Còn về chuyện
tiền nong, bà cũng đừng nghĩ oan cho chúng nó! Hay là tháng sau,
tôi với bà thu xếp vào thăm con? Tiện thể xem các cháu học hành thế
nào. Ông Hạ trả lời.

- Ông thích thì cứ vào! Nó có mời đâu mà tôi đi? Vào đấy rồi
mặt con Tiến (vợ thằng Huy - con trai bà) lại sưng lên thì biết làm
thế nào?

- Bà cứ hay suy diễn! Con Tiến chỉ phải cái vụng đường cư xử
chứ xem ra cũng không phải hạng cạn tàu ráo máng. Còn thằng Huy
nhà mình cũng không phải là đứa không biết nghĩ. Thôi thì mình cứ
thể tất cho con. Trách móc chỉ làm cho mọi người trong gia đình thêm
xa nhau, bà ạ.

Xây dựng gia đình từ lúc cả hai mới tốt nghiệp ĐH, đến nay hai
ông bà Lan - Hạ đã nắm tay nhau cùng đi được 2/3 quãng đường đời.
Từng công tác trong ngành báo chí - xuất bản, tuy kinh tế không dư
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giả gì, ông bà cũng tự hào là đã nuôi dậy được hai con (cả trai và gái)
trưởng thành. Trong đó, thằng Huy là con cả, tốt nghiệp ĐH xong là
xin vào TP Hồ Chí Minh công tác, rồi lấy vợ, đẻ con, thành công dân
TP đã hơn chục năm tròn. Khi nó mới vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp,
ông Hạ đã mua cho nó một căn hộ chung cư ở quận Tư. Căn hộ nhỏ,
nếu chỉ ở một mình thì không có vấn đề gì, nhưng đến khi nó xây
dựng gia đình, sinh con thì trở nên chật chội. Thương con, ông bà
cũng định bụng sẽ dành dụm để phụ thêm cho nó mua căn nhà khác
rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khi bố ông qua đời, mấy anh chị em có bàn
nhau xây lại cái nhà thờ ở quê nên ông cũng đầu tư vào đấy ít nhiều.
Còn vài trăm triệu, ông bà bàn nhau gửi tiết kiệm để phòng xa lúc
tuổi già. Lúc này, cả hai ông bà đều đã về hưu, không có nguồn thu
nhập thêm. “Thôi thì “đời cua - cua máy, đời cáy - cáy đào”. Mình đã
lo cho nó có chỗ chui ra chui vào rồi. Còn muốn to, muốn đẹp thì để
vợ chồng nó tự lo”. Ông nghĩ. 

Mấy năm trước đây, thằng Huy gọi điện ra khoe vợ chồng nó đã
tích được hơn 1 tỷ đồng, dự định sẽ mua miếng đất ở Nam Sài Gòn
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nhưng vẫn còn thiếu mấy trăm triệu đồng. Hiểu ý con nhưng ông bà
vẫn dùng dằng chưa “quyết”. Thằng Huy cũng không hỏi vay. Nhưng
từ đấy, các cuộc điện thoại cứ thưa dần... Tủi thân và phần nào cũng
ân hận với con, bà Lan đã nhiều lần bàn với chồng rút tiền tiết kiệm,
mang vào cho con, nhưng ông Hạ gạt đi. Ông bảo, cả đời mình đã lo
cho con rồi, nay là lúc phải nghĩ cho mình. Vả lại, nếu cứ đáp ứng vô
điều kiện cho con thì chỉ làm cho nó thêm ích kỷ. Ở đời không thiếu
những chuyện đau lòng khi có những ông bố, bà mẹ cả đời hy sinh
cho con cái, nhưng nhận lại chỉ là sự vô ơn. Lúc ấy có muốn trách thì
cũng là tự trách mình...

Càng nghĩ, ông Hạ càng cảm thấy ân hận khi nhớ lại quãng đời
trai trẻ của mình, vì luôn mải mê với những chuyến đi xa mà ít khi
ông có dịp gần gũi, tâm sự với con. Ngay cả với người mẹ của ông,
khi cụ còn sống, ông cũng ít khi bày tỏ tình cảm của mình, làm cụ
phải phiền lòng. Đến khi cụ đã gần đất xa trời, nắm chặt hai bàn tay
nhăn nheo của mẹ, trong lòng ông bỗng trào lên một nỗi ân hận và
xót thương vô hạn. Ôi! Có gì thiêng liêng hơn là tình cảm gia đình!
Vậy mà lúc còn có thể, tại sao mọi người lại không chia sẻ cho nhau,
để đến khi người thân mất đi, bao nhiêu lời yêu thương cất lên thì
cũng đã muộn rồi!

Sau lần này, có lẽ ông bà sẽ lại phải ngồi lại với con để giãi bày
tâm tư tình cảm và giải tỏa những khúc mắc, hiểu lầm. Ông vẫn tin, ông
bà không ăn ở thất đức, bạc ác với ai, con trai ông cũng không thể là
người vô tâm, bội bạc. Có lẽ, trong lòng nó cũng đang giấu kín một nỗi
niềm không thể nói ra? Ông sẽ phải là người mở khóa tâm hồn nó...

HÀ LINH 



205XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

BắT CÓC

Nắng như đổ lửa. Thị trấn vắng vẻ, ai cũng ngại ra đường, trốn
cái nắng khủng khiếp cuối hè còn sót lại.

Quán vắng có hai người đàn ông ngồi uống nước. Thân và Thể là
hai người bạn đã lâu không gặp nhau. Nhân một chuyến công tác qua
nhà Thể, Thân ghé chơi. Họ cùng hàn huyên ôn lại kỷ niệm thời ĐH,
những vui buồn trong cuộc sống gia đình, công việc. Cái nắng như dịu
đi sau mỗi cốc trà.

Bỗng có tiếng vang
lên từ một ngôi nhà: 

- Bắt cóc! Bắt cóc
trẻ con bà con ơi!

Người trong các
nhà chạy ra. Một lúc sau,
trước một ngôi nhà đã
chật kín người, người ta
kéo xềnh xệch một
người đàn bà ra, mặt
mũi bầm tím. Những
người đàn ông, đàn bà
lao vào đấm đá, chửi bới
bằng những giọng hung
hãn nhất.
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- Giết chết nó đi, loại đàn bà độc ác! 

- Mày đã bắt cóc bao nhiêu đứa trẻ rồi, có phải bắt để bán nội tạng
không? Khai mau không tao giết!...

Thể kéo Thân tới đám đông. Thân ngần ngừ e ngại. Anh biết
đám đông ở quê nhiều khi rất đáng sợ. Thể trấn an bạn, hai người lại
gần đám đông, ngăn không cho mọi người lao vào đấm đá người đàn
bà. Anh hét lên:

- Mọi người ngừng tay, không được đánh người tùy tiện. Có việc
gì thì đã có pháp luật phân xử!

- Pháp luật à? Pháp luật xử bọn này nhẹ lắm! Để chúng tao xử
luôn cho nhanh. Tiếng người đàn ông hằn học vang lên. Cái bọn
này chỉ giết đi là xong, mỗi người một tay, không ai có tội cả. Tao đã
mất một đứa cháu vì bọn bắt cóc, tao căm thù chúng nó! Em trai tao
gần một năm trời đã đi khắp biên giới, sang cả Trung Quốc mà
không tìm được cháu. Cái lũ ác nhân này, không chờ pháp luật xử
chúng nó được!

- Đúng rồi, lũ bắt cóc này chỉ có giết nó đi thôi, để nó sống sót là
còn tai họa. Tiếng người nhao nhao gào thét phẫn nộ.

- Tôi hiểu cảm giác của các bác. Thân nhẹ nhàng: 

- Tôi cũng có con gái. Nếu con tôi bị bắt cóc hẳn tôi cũng sẽ đau
khổ lắm. Nhưng chúng ta đây không phải tòa án, chưa chứng minh được
người phụ nữ này có tội. Nếu giả sử tôi hay các bác ở đây đi tới nơi xa
lạ, nhỡ sơ xuất bị người ta nhầm là bắt cóc, rồi bị đánh hội đồng, liệu
chúng ta có kịp minh oan không? Nếu nhỡ cô ấy không phải là người
bắt cóc thì có phải tội cô ấy không?

Nghe Thân nói, mọi người chợt ngẩn ra. Có vài người rút lui ra
khỏi đám đông, vài người xì xào: 
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- Nói đúng đấy. Nhỡ cô ta không phải kẻ bắt cóc thì sao? Cũng
nên bình tĩnh chút mọi người ạ.

Một người len vào, đỡ người đàn bà bị đánh dậy, lấy khăn lau mặt
cho bà ta, rồi nói với mấy anh thanh niên hung hăng đứng đó.

- Các anh đưa chị ấy lên Công an, có gì để các anh Công an giải
quyết. 

Mấy người đàn ông xốc nách người đàn bà đang lả đi vì đau. Thân
và Thể quay lại quán. Cốc trà đã tan hết đá, trời cũng đã dịu lại, có hơi
gió từ bờ sông thổi tới. Bà bán quán nhìn hai người:

- May có các chú dám xông vào can. Mà ở đây người ta biết chú
Thể là cán bộ huyện, chứ nếu là người lạ mà vào can một mình, họ
tưởng đồng lõa thì đánh chết đấy chú ạ! Khổ, họ làm vậy kể cũng hơi
quá đáng. Nhưng ai cũng có con, có cháu, nghĩ tới bọn bắt cóc là tím
ruột bầm gan, chỉ muốn giết sống chúng nó đi! Năm nào nơi đây cũng
có con gái bị lừa bán đi nơi khác đấy các chú ạ.

Cốc trà đắng ngắt. Hai người đàn ông châm thuốc hút, còn người
đàn bà bán quán vẫn thả lòng theo những câu chuyện buồn, những hy
vọng mong manh về việc có ngày sẽ có những đứa trẻ quay về, sẽ có
ngày bố mẹ, gia đình họ hàng được nhìn lại chúng.

LÊ THị MÙI
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CÂU CHUYệN Về BÓ HOA HồNG

Hôm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới của anh chị N. Từ sáng,
hai vợ chồng bàn nhau gửi các con đến bà nội, tan giờ làm việc 2 vợ
chồng rủ nhau đi ăn tối và xem phim. 

Buổi chiều sau giờ làm việc, anh T. chồng chị N. đến cơ quan
đón chị. Hai vợ chồng chở nhau trên xe máy ngắm phố phường, trò
chuyện ôn lại kỷ niệm xưa. 

- Giờ vẫn còn sớm, anh chở em đi một vòng con đường quen
thuộc của hai vợ chồng thời SV nhé. Anh T. bảo:

- Vâng! Nhớ ngày xưa toàn chở nhau đi học bằng xe đạp, con
đường này rợp bóng cây thật là mát! Chị N bồi hồi nhớ lại.

Anh chị vừa đi vừa ôn lại thời SV cùng học một trường. Hai nhà
cách nhau vài dãy phố, anh thường đón chị đi học hàng ngày bằng
chiếc xe đạp Phượng Hoàng của anh. 

Lấy nhau đã 20 năm, cuộc sống, công việc, con cái gia đình bận
rộn với nhiều lo toan, anh chị ít khi có thời gian riêng dành cho nhau.
Lâu lắm rồi hai vợ chồng mới có dịp thư thả đi chơi một buổi tối thoải
mái. Vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên anh dừng xe bên lề đường và
bảo chị:

- Lâu rồi anh chưa tặng hoa em. Giờ anh tặng em một bó hoa
nhân ngày cưới nhé!

- Vâng!
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Sát lề đường nơi anh dừng xe có một số người bán hoa. Những
thùng xốp trắng đựng những bó hoa hồng rực rỡ được bó rất khéo
léo hình tim, hình tròn với những chiếc nơ xinh xắn đang được các
chị bán hoa chào mời. 

Anh chỉ vào 1 bó hoa hồng đỏ hỏi xem chị có thích không. Chị
phân vân một lát rồi kéo tay áo anh và nói:

- Hoa rất đẹp, nhưng có lẽ mình đi tiếp và chọn sau nhé!

Rồi chị nhẹ nhàng nói với chị bán hoa:

- Chị bán hoa dưới lòng đường thế này vừa nguy hiểm, vừa cản
trở giao thông chị ạ.

- Tôi cũng biết đứng bán thế này là sai nhưng vì cuộc sống mưu
sinh... - Chị bán hoa ngập ngừng trả lời

- Chị nên bán đúng nơi quy định. Lần này em sẽ không mua
của chị, hy vọng lần sau sẽ mua được của chị trong chợ.



210 XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

- Vâng! Có lẽ tôi sẽ nghe theo chị, vì cả sự an toàn của bản thân
nữa. Chị bán hoa trả lời

Anh lên xe chở chị đi tiếp. Ngồi trên xe, chị thủ thỉ:

- Hoa của chị ấy rất đẹp. Mình dừng xe dưới lòng đường để mua
dù sát lề nhưng vẫn rất nguy hiểm. Chiều muộn thế này nhiều người
đi vội nhỡ va quệt, gây TNGT. Bên cạnh đó, đường rất đông nên dễ
gây ùn tắc giao thông. Nếu có nhiều người mua hoa thì chị ấy tiếp tục
bán dưới lòng đường, còn nếu không có người mua thì người bán sẽ
có ý thức hơn để điều chỉnh. 

- Em nói đúng đấy. Vợ của anh luôn quan sát và suy nghĩ tinh
tế! Anh T. mỉm cười đồng ý.

Anh chở chị đến một cửa hàng hoa và mua tặng vợ một bó hồng
đỏ thắm.

NGUYễN THị NHÀI
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EM BIẾT LỗI RồI!

Mùa hè năm nay, tình hình dịch sốt xuất huyết trên địa bàn
phường ngày càng diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng hơn so với
cùng kỳ năm ngoái. Nhiều ngày nay, trên loa truyền thanh của phường
thường xuyên có bài tuyên truyền về phòng chống dịch. Tại bảng tin
của TDP cũng thông báo về việc Trạm Y tế phường sẽ tiến hành phun
hóa chất diệt muỗi tại các hộ dân vào 8h00 sáng hôm nay (thứ 7).

Mới 7h30 sáng, các cán bộ KDC như Bí thư Chi bộ, Trưởng ban
CTMT, Tổ trưởng TDP, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ... đã đến từng
hộ nhắc nhở các gia đình thu dọn đồ đạc, mở cửa để cơ quan chuyên
môn tiến hành phun hóa chất diệt muỗi. Đa số bà con nhân dân đều
nhiệt tình phối hợp nên việc phun thuốc diễn ra thuận lợi. 

Khi đoàn công tác đến nhà chị H. thấy cổng đóng, bác Tổ trưởng
liền bấm chuông. Chờ một lúc sau, chị H. mới ra mở cổng.

- Chào chị! Chị mở cửa và thu gọn đồ đạc vào nhé để các đồng
chí bên Trạm Y tế phun thuốc diệt muỗi. Bác Tổ trưởng bảo chị.

- Nhà cháu không phun đâu. Nhà cháu không có muỗi! Chị H.
nói

- Đây là chiến dịch phun thuốc diện rộng. Hiện đang có dịch
sốt xuất huyết, chị nên phun để diệt muỗi. Bác Tổ trưởng tiếp tục
vận động.

- Nhà cháu rất sạch, không có muỗi! Chị H. trả lời.
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Thấy vậy, Trạm trưởng Trạm Y tế phường liền giải thích:

- Hiện tại KDC mình đang là ổ dịch. Có 2 trường hợp mắc sốt
xuất huyết. Mong chị hợp tác để tránh lây lan. 

- Không! Nhà em nhất định không phun đâu! Em rất bận, bây
giờ em có việc phải đi. Chị H. gắt gỏng và cương quyết không cho
đoàn của Trạm Y tế vào phun thuốc. Chị quay vào nhà, đóng cổng lại. 

Đoàn công tác không có cách vào phun thuốc trong nhà chị H.
được, đành đi sang hộ khác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

3 ngày sau, điện thoại của Trạm Y tế phường reng reng:

- Alô. Trạm Y tế phường xin nghe! Chị Trạm trưởng nghe điện
trả lời.
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- Em chào chị Trạm trưởng. Em tên là H., ở số nhà X, KDC Y. Chị
ơi, nhờ các chị giúp em với! Nhà em là trường hợp hôm sáng thứ 7 các
chị đến phun thuốc nhưng em không đồng ý. Đêm qua chồng em sốt
cao đi khám và xét nghiệm, bác sỹ kết luận bị sốt xuất huyết. Nhờ chị
cho người đến phun thuốc giúp nhà em với! Em sợ trong nhà có muỗi
đốt sang các cháu... - Đầu dây bên kia là một giọng phụ nữ đầy lo lắng.

- Hôm trước chúng tôi có giải thích với chị rồi mà chị không
phối hợp để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Ngày hôm nay chúng tôi
còn phải đi phun ở KDC khác. Nếu ai cũng như chị thì chúng tôi làm
sao đủ người để chạy theo được?

- Vâng, em biết lỗi rồi! Em sẽ rút kinh nghiệm. Mong các chị tạo
điều kiện bố trí xuống phun thuốc hộ em kẻo gia đình đang lo lắng.
Chị H khẩn thiết.

- Thôi được rồi. Trước mắt chị hãy tiến hành vệ sinh dọn dẹp
nhà cửa sạch sẽ, lật úp những vật dụng chứa nước đọng trong nhà,
diệt bọ gậy. Lát nữa tôi sẽ cử cán bộ chuyên môn xuống kiểm tra và
tiến hành phun hóa chất diệt muỗi. Chị Trạm trưởng nói.

- Vâng! Em cảm ơn!

Thở phào nhẹ nhõm, chị H. thầm nghĩ, giá mà mình hợp tác
phun thuốc ngay từ đầu thì đâu đến nỗi. Những ngày này, chiến dịch
diệt muỗi đang vào thời kỳ căng thẳng, mọi người trong Trạm Y tế
đều rất bận và mệt rồi, nếu ai cũng như mình thì các chị ấy càng vất
vả. Sau đợt này, mình phải tuyên truyền với bạn bè, gia đình và mọi
người xung quanh về phòng chống dịch sốt xuất huyết mới được!

NGUYễN THị NHÀI
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SAO VẪN PHÔ BÀY?

Thời nay đi lễ khá đông

Đền chùa đây đó lắm ông, nhiều bà

Mâm to ngũ quả, xôi gà

Tay bưng, đầu đội trẻ, già chen nhau.

Để rồi khấn trước, vái sau

Ngại gì xô đẩy muốn mau được vào

Nơi tôn kính cứ nháo nhào

Nói năng tục tĩu, rống gào như điên.

Tượng Phật dẫu đặt tận trên

Tiền nhiều cứ rải cả lên đầu Ngài

Thiết tha xin lộc, cầu tài

Buôn gian trúng quả, bạc bài vớ to.

Cậu cô những tưởng hay ho

Rượu bia cứ nốc đến no giữa chùa

Ngang nhiên cợt nhả, nô đùa

Váy tung cũn cỡn gió lùa hở hang.

Linh thiêng ở chỗ khói nhang

Mà sao cái xấu vẫn đang phô bày?
DƯƠNG LịCH
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CÓ CẦN?

Đồng lần cái nợ hiếu - ma

Duyên tình truyền kiếp cũng là cưới cheo 

Chớ trêu nghịch cảnh giàu- nghèo

Người linh đình đám, kẻ ì xèo quê.

Nào vay, nào mượn, nào thuê

Người sang diễn đủ mọi bề phô danh

Có nhà tính toán quẩn quanh

Chuyện riêng, bỗng chốc biến thành việc chung.

Công văn, công điện... tứ tung

Cơ quan, công sở... gánh cùng phân ưu...

Đám hiếu cả dãy siêu xe

Đám hỉ rồng rắn rất nhiều xế sang...

Rùm beng khắp phố cùng làng

Vui, buồn vụ lợi... tìm đàng tiến thân 

Hỏi ai có thấu lòng dân 

Ma chay, cưới hỏi có cần thế không?

LƯƠNG XÌ KY
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BắT NạT NGườI NGHÈO?

Tan ca, chị Vân đón con ở trường về, tiện thể rẽ vào chợ mua thức
ăn nấu cơm trưa. Chợ gần nhà chị Vân chỉ là một cái chợ tạm, tự phát,
hàng quán lụp xụp. Những người buôn bán ở đây đều là nông dân, nét
mặt khắc khổ, rám đen. Đỗ xe lại trước một hàng bán rau, chị chán nản
thấy hầu hết những mớ rau đều héo rũ vì nắng nóng.

- Chị ơi, rau muống
bao nhiêu tiền mớ? Chị Vân
hỏi người bán hàng.

- 5 nghìn em à. Mua
cho chị đi!

- Rau héo thế này, 3
nghìn thôi chị nhé!

Chị bán hàng thoáng
chút đắn đo nhưng rồi cũng
gật đầu đồng ý. Một người
phụ nữ khác cũng tấp vào
mua rau. Chị ta lật từng mớ
rau, chọn một hồi rồi bảo:

- Rau héo quá, chọn
mãi không được một mớ
tươi. Thôi 5 nghìn 3 mớ
nhé!
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Chị bán hàng nhăn mặt lại, đưa bàn tay chai sạm lên ngang trán
quệt mồ hôi rồi thở dài.

- Thôi, tôi bán lỗ cho cô vậy!

Mua xong thức ăn, trên đường về nhà, con gái hỏi chị Vân:

- Mẹ ơi, bác bán rau là người nghèo ạ?

- Ừ. Có lẽ vậy. Chị Vân trả lời con một cách bâng quơ.

- Vậy tại sao mẹ và cô ban nãy lại bớt tiền rau của bác ấy?

- Đi mua hàng thì phải mặc cả chứ con!

- Nhưng đến siêu thị có bao giờ con thấy mẹ mặc cả đâu?

- Vì ở đấy hàng hóa người ta niêm yết giá rồi, mặc cả làm sao
được!

Con bé vẫn không thôi chất vấn:

- Có phải hàng trong siêu thị là của người giàu không mẹ?

- Sao con lại hỏi như vậy?

- Vì người nghèo mới phải bán hàng ngoài trời nắng, còn người
giàu thì được bán hàng trong nhà có máy lạnh. Mẹ chỉ mặc cả hàng
của người nghèo nhưng lại không mặc cả hàng của người giàu. Mẹ
bắt nạt người nghèo phải không?

Chị Vân điếng người trước câu nói của con gái. Nó mới học lớp
2. Nó biết gì về giàu nghèo? Nó còn bảo chị bắt nạt người nghèo nữa.
“Mình chỉ mặc cả giá - một chuyện hết sức bình thường mà”! Không
kìm chế nổi, chị Vân quát con bé một trận. Nó ấm ức khóc về đến tận
nhà. Kể lại chuyện với chồng, chị Vân vẫn không hết bực mình:

- Anh xem, cho nó ăn học để giờ nó lí luận với em như thế. Cái
gì mà bắt nạt người nghèo chứ? 
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Chồng Vân nghe xong lại quay sang dỗ dành con. Anh hỏi nó:

- Con nghĩ là mẹ đang bắt nạt người nghèo thật à?

Con bé mếu máo gật đầu.

- Tại sao con lại nghĩ như vậy?

- Cô giáo dạy con phải biết giúp đỡ người nghèo khổ hơn mình.
Bác ấy đã phải ngồi giữa trưa nắng bán hàng, đến những mớ rau cũng
không chịu được nóng héo quắt. Vậy mà mẹ lại bớt tiền của bác ấy, cô
tiếp theo cũng bớt tiền của bác ấy. Trong khi đi siêu thị, mẹ mua hàng
thiếu một nghìn người ta cũng không bớt, nhưng khi thừa 500 đồng,
cô nhân viên không trả mà tự ý giúi thêm một chiếc kẹo, mẹ chẳng phản
ứng gì, chỉ khi ra khỏi siêu thị mới càu nhàu. Thế không phải là mẹ chỉ
bắt nạt người nghèo thôi sao?

Vân lặng người. Chị vẫn nghĩ con bé chẳng biết gì cả nhưng hóa
ra nó lại già giặn hơn chị tưởng nhiều. Lẽ nào con bé nói đúng? Vân lẩn
mẩn nghĩ lại những lần đi mua sắm ở những cửa hàng đắt tiền chẳng
bao giờ dám mặc cả hay đi ăn ở những nhà hàng lớn, thỉnh thoảng thừa
tiền còn “bo” cho nhân viên mà giật mình. 

Ôi! Người giàu, kẻ nghèo...

THU HÀ
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MÍT Tơ... OAI!

Tuy chỉ là một cán bộ làng nhàng, cỡ phó trưởng phòng một sở,
nhưng lại là “sở quan trọng” nên ông Quýnh thường thích thể hiện, “mít
tơ oai” với mọi người. Hai câu nói ưa thích nhất của ông là: “Chẳng sợ
bố con thằng nào!”, và “Anh Chỉnh bảo thế”! (Chỉnh là tên vị giám đốc
mà ông Quýnh phục vụ).

Một hôm, cùng lái xe đón giám đốc đi họp, sợ đến muộn, ông
“chỉ đạo” lái xe vượt đèn đỏ, bị cảnh sát tuýt còi. Vẫn thói quen “chẳng
sợ bố con thằng nào”, ông liền xuống xe, sừng sộ: - “Các cậu có biết xe
này của ai không mà dám tuýt còi? Anh Chỉnh mà đi họp muộn thì ai
chịu trách nhiệm? Gọi ngay sếp của cậu đến đây cho tôi”! Tưởng thói
quen dọa dẫm phát huy hiệu quả, nào ngờ vớ phải anh CSGT vào loại
rắn mặt, xe của cơ quan vẫn bị phạt như thường. Báo hại cậu lái xe nghe
theo “chỉ đạo”, vừa phải chịu tiền nộp phạt mất toi một nửa ngày lương,
vừa bị giám đốc phê bình. Sau vụ ấy, cánh lái xe bảo nhau tránh xa lão
“mít tơ oai” kẻo “không phải đầu thì cũng phải tai”! 

Không chỉ thích “thể hiện”, ông Quýnh còn có thói quen thích rỉ
tai người nọ người kia bằng những tin tức nửa kín nửa hở, kiểu như:
“Này, cơ quan mình sắp sửa có đợt sắp xếp, luân chuyển cán bộ. Ông
xem thế nào, chuẩn bị “chạy” đi thì vừa. Có gì cứ bảo một câu, tôi nói
đỡ cho”. Hoặc, “Thằng ấy lên được là nhờ nhà vợ, chứ nó thì tài cán
gì!”... Và, bằng câu cửa miệng “anh Chỉnh bảo thế”, không ít lần, ông đã
gây xáo trộn, mất đoàn kết trong nội bộ cơ quan, ảnh hưởng đến uy tín
của lãnh đạo. Chuyện “mượn oai hùm, rung cây nhát khỉ” rồi cũng đến
tai giám đốc. Ông Quýnh bị gọi lên xạc cho một trận tơi bời.
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Tưởng như thế là
ông rút được kinh
nghiệm. Nhưng không,
quen thói hống hách, từ
khi được trưởng phòng
giao quyền để đi học
lớp nâng ngạch chuyên
viên chính, bệnh “mít tơ
oai” của ông Quýnh
càng thêm phát tác. Mỗi
ngày, ông tự cho mình
cái quyền lên lớp, bắt
bẻ mọi người. Cậy đã
vào tuổi “hàng cha,
hàng chú”, ông không

tiếc lời mạt sát, mắng nhiếc nhân viên. Sợ nhất là buổi trưa đi uống rượu
về, miệng sặc hơi men, ông bắt đầu hạch hỏi, quát nạt nhân viên bằng
những từ ngữ rất khó nghe, thậm chí là tục tĩu, vô văn hóa. Càng ngày,
sự có mặt của ông trong phòng làm việc càng làm cho bầu không khí
thêm căng thẳng, u ám, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và hiệu suất
công việc. Cuối cùng, khi trưởng phòng hoàn thành khóa học trở về,
một lá đơn tập thể đã được gửi lên giám đốc nhờ xem xét, “luân chuyển”
ông sang vị trí thích hợp hơn. Ngày tiễn ông ra đi, cả phòng vui như tết.
Quà chia tay là một bài thơ:

Nhà cao cửa rộng hai mươi mét

Chức trọng quyền cao phó trưởng phòng

Hết thời còn muốn oai như “vip”

“Gương sáng”để đời có chán không?

KIM CÚC 
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TRÁCH NHệM CÔNG DÂN

Sáng ấy, Hà Nội có mưa. Mới 6 giờ 30 phút, xe cộ chưa đông.
Nhưng không hiểu do đường trơn, do thiếu quan sát hay vướng phải
áo mưa lùng tùng mà chị bán hàng rong bỗng ngã lăn quay giữa ngã
tư đường. Xe đạp, mẹt đựng rau quả, cà chua, mướp đắng... mỗi thứ
mỗi nơi, trông thật tội. Chạy vội từ chốt trực ra đỡ chị bán hàng rong
dậy là anh CSGT trẻ măng. Vừa dựng cho chị chiếc xe đạp, anh CSGT
vừa hỏi: 

- Cô ngã có đau không? Lần sau cô đi đứng phải cẩn thận nhé.
Chỗ này đường đông là dễ gây tai nạn lắm đấy!

- Cô cảm ơn cháu. Cháu tốt bụng quá!

Chứng kiến cảnh tượng trên, mấy bà đi chợ ngang qua dừng lại,
bàn tán:

- Cậu CSGT này trông thật dễ thương, mà lại tốt bụng nữa. Trẻ
tuổi có khác! Chả bù cho mấy nơi, CSGT toàn chặn đường “làm luật”,
ăn hối lộ... Thật đáng ghét! Một bà nói.

- Ở đâu mà chả có người nọ, người kia? Với lại, bà cứ xem trên
mạng nó cắt ghép hình ảnh rồi bình luận lung tung. Ra đường đã
không chịu chấp hành luật lệ giao thông, đến khi bị CSGT phạt cho
thì lại quay ra ăn vạ! Nhiều đứa còn hành hung CSGT đến chảy cả
máu đầu, máu mặt ra nữa... Thật đúng là vừa ăn cướp, vừa la làng mà!
Bà khác tỏ ý bênh vực.
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- Em đồng ý với bác. Ở đâu, ngành nào cũng có người tốt, người
xấu. Vấn đề là nhìn nhận con người ở góc độ nào mà thôi. Em thấy
làm nghề này vừa vất vả, vừa nguy hiểm, lại hay bị nhìn nhận, đánh
giá thiếu công bằng. Em mà có con trai cũng chẳng cho đi làm
CSGT!... Bà trẻ nhất trong nhóm bình luận.

- Ơ cái cô này, tự nhiên lại đi vận vào mình! Làm CSGT cũng là
một nghề vinh quang chứ sao? Miễn là có tâm thì sẽ được mọi người
ủng hộ. Về thôi các cô! Bà khác chấm dứt cuộc tranh luận.

Xã hội càng phát triển, người và xe cộ tham gia giao thông càng
đông, CSGT càng bị nhiều áp lực. Dù được đào tạo rất kỹ, thường
xuyên được giáo dục, chấn chỉnh đạo đức, tác phong, xiết chặt kỷ
cương, kỷ luật... nhưng khi đối mặt với những tình huống phức tạp,
khó lường, đôi khi họ cũng không tránh khỏi sai sót. Chuyện “làm
luật”, ăn hối lộ... cũng không phải không xảy ra. Tuy nhiên, nếu nhìn
nhận một cách khách quan thì đây đúng là một nghề khó khăn, vất vả
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và không kém phần nguy hiểm, rất cần được xã hội trân trọng. Bên
cạnh những nỗ lực trong việc giữ gìn TTATGT, hàng ngày, cũng không
hiếm những tấm gương “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” như
Thượng tá Nguyễn Văn Đoàn (đội CSGT số 1 - CATP Hà Nội) - người
đã cứu hàng chục người có ý định tự tử trên cầu Chương Dương
những năm vừa qua; như đồng chí CSGT thường xuyên giúp đỡ cặp
vợ chồng tàn tật đi bán chổi đót ở quận Hà Đông. Hay như hình ảnh
người CSGT dũng cảm tham gia bắt cướp trên đường Khuất Duy Tiến
(quận Thanh Xuân), xảy ra chiều 5/7/2017... Ấy vậy mà gần đây, trên
các trang mạng xã hội, thường xuyên có những hình ảnh xuyên tạc,
những bình luận ác ý về lực lượng CSGT, gây hiểu lầm cho người xem. 

Chưa vội bình luận về động cơ của những người thích đưa tin
sai lạc, thích khai thác cái xấu, cái ác trên mạng xã hội, thực trạng trên
cũng cho thấy một “trào lưu” không lành mạnh ở một nhóm người
trong xã hội ngày nay. Xây dựng một xã hội tốt đẹp, kỷ cương, rất cần
sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người, từ lời nói đến hành động.
Vì vậy, thay vì chỉ khai thác, bình luận cái xấu, cái phản cảm... các cơ
quan báo chí cần phải chú tâm cổ vũ, động viên, tôn vinh những hành
động đẹp, những tấm gương đẹp để mọi người học tập và noi theo.
Cùng với đó là tăng cường trách nhiệm công dân, ý thức thượng tôn
pháp luật trong mỗi con người chúng ta. Qua đó, góp phần xây dựng
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

HÀ LINH
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Để “KHÁCH NHớ NHÀ HÀNG...”

Ngày cuối tuần rảnh rỗi, nhóm bạn thân gồm Loan, Dung, Hoa
hẹn nhau đi uống cà phê. Khác hẳn với mọi khi, chưa thấy người đã
nghe thấy tiếng, hôm nay, Loan có vẻ buồn bực. Biết bạn có chuyện
không vui, hỏi chuyện thì được Loan chia sẻ:

Chả là tối hôm qua, Loan ra chợ mua cho đứa cháu chiếc cặp
sách. Đã tham khảo mẫu mã, giá cả của người hàng xóm vừa mua cặp
cho con, Loan không khỏi ngạc nhiên khi ở hàng thứ nhất, rồi hàng
thứ hai, đều nói giá cao gấp gần 3 lần so với giá người hàng xóm.
Đang định bỏ đi thì bà bán hàng níu tay Loan lại “Cô mua được bao
nhiêu để chị bán?”. Trả giá đến 3 lần, bà bán hàng vẫn không đồng
ý, Loan liền quay ra. Chưa bước qua cửa, Loan ngạc nhiên khi thấy
tờ báo đang cháy đùng đùng bay vèo qua trước mặt cùng lời đốt vía
của bà bán hàng: “3 hồn 9 vía! Vía lành thì ở, vía dữ thì đi...!” Buồn
vì không mua được hàng 1 thì buồn vì cách ứng xử của người bán
hàng 10.

Như gợi đúng mạch, Dung cũng góp chuyện:

Tuần trước, cô khá là bực mình vì gặp phải người bán dép rong
“dai như đỉa”. Chọn được 2 kiểu nhưng hết số 36, Dung bị cô bé nài
nỉ mua số 38. Mặc dù Dung đã nói nhà toàn người nhỏ bé, đi hơi rộng
thì còn được chứ đi quá rộng sẽ dễ bị trượt chân, cô ta vẫn không
buông tha, cứ cầm đôi dép ấn vào tay. Phải đến khi Dung bực quá gắt
lên, cô ta mới thôi nài nỉ. “Đấy, TP mình vẫn tuyên truyền về văn minh
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thương mại, rằng “khách hàng là thượng đế”, phải “vui lòng khách
đến, vừa lòng khách đi”, “không được đeo bám, chèo kéo khách”...
Nhưng xem ra, vẫn còn một bộ phận người kinh doanh chưa ý thức
được vấn đề này; còn có những hành động, lời nói không vừa lòng
người mua. Các cụ ta đã dạy “thuận mua vừa bán”, một cửa hàng, một
xe hàng, mỗi ngày bán cho biết bao nhiêu khách. Cư xử văn minh,
nhã nhặn để khách đến mua hàng một lần là nhớ mãi, là cảm thấy
thân thiện, dễ chịu để quay lại lần 2, lần 3 và giới thiệu cho bạn bè,
người quen mới là bí quyết thành công.

Ngồi nghe các bạn dãi bày, lúc này Hoa mới lên tiếng:

Gần đây, dư luận xôn xao vì “bún mắng, cháo chửi” của Hà Nội
được lên sóng truyền hình quốc tế. Vui vì ẩm thực Hà thành đã được
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tạo thêm đà để “cất cánh bay xa”? Song nhiều người cũng tỏ ý không
bằng lòng bởi cung cách người bán hàng dành cho các “thượng đế”!
Người Việt Nam thường có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời
mà nói cho vừa lòng nhau”. Hơn nữa, Hà Nội là mảnh đất Kinh kỳ
nghìn năm văn hiến, thanh lịch, văn minh, con người vốn nhẹ nhàng,
tinh tế trong giao tiếp, ứng xử, thật khó chấp nhận kiểu bán hàng với
cách hành xử, ăn nói thô thiển như vậy. TP đã có những quy định về
việc hạn chế bán hàng rong hay xử phạt những hành vi ép giá, ép
khách hàng. Tuy nhiên, để hạn chế những hành vi lệch chuẩn, những
“bún mắng”, “cháo chửi” đang được coi là “đặc sản” của Hà Thành
thì chính những người tiêu dùng cũng phải có thái độ rõ ràng. Nhẹ
thì phê bình, nhắc nhở, nặng thì “tẩy chay” nhà hàng. Hãy để khách
hàng nhớ nhà hàng, tìm đến nhà hàng bởi món ăn ngon chứ không
phải tò mò vì cách ứng xử thiếu văn hóa.

Bên cạnh những danh lam, thắng cảnh, những di sản văn hóa
vật thể, phi vật thể được công nhận, vẫn còn đó một Hà Nội năng
động, sáng tạo trong hội nhập phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa.
Bên cạnh những nỗ lực của các cấp chính quyền thì mỗi người kinh
doanh cần phải xác định trách nhiệm của mình trong việc xây dựng,
giữ gìn, phát huy văn minh thương mại, văn hóa bán hàng. Đây là bí
quyết sống còn trong sự phát triển kinh tế thị trường, là yếu tố quan
trọng góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô, góp phần xây
dựng một Hà Nội thanh lịch, văn minh - điểm đến của khách du lịch
trong nước và quốc tế.

NGọC MINH
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ĐÒN GHEN NơI HỌC ĐườNG

Nó học lớp 11, cao ráo, trắng trẻo, xinh gái. Bọn con trai làng
trên xóm dưới mê nó như điếu đổ. Nó đi đâu cũng có vài cái “đuôi”.
Tuy nhiên, bố mẹ nó khá nghiêm khắc, không muốn con yêu đương
quá sớm để tập trung vào chuyện học hành. Là đứa con gái ngoan,
biết nghe lời nên ngoài giờ đến trường nó chỉ quanh quẩn ở nhà tự
học và làm các việc vặt giúp bố mẹ, không đua đòi...

Nhưng hôm nay, khi bố mẹ nó còn đang mải mê ngoài mảnh
ruộng thì nhận được tin con bị đánh ở gần trường. Bỏ dở công việc
chạy vội về, bố mẹ nó xót xa chúng kiến cảnh con mình mặt mũi bầm
tím, mái tóc mượt mà bị cắt nham nhở, quần áo rách bươm, tinh thần
hoảng loạn. Bố mẹ nó gạn hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng nó chỉ lặng
lẽ khóc, không trả lời. 

Hai người phụ nữ cùng thôn đưa nó về kể rằng khi họ đang đi
trên đoạn đường cách cổng trường nó không xa thì thấy một nhóm
6, 7 đứa con gái đang quây quanh hò hét, cổ vũ cho 3 đứa con gái
khác đánh nó. 2 đứa đè nó xuống, giữ chân tay cho đứa kia vừa đá
vào người, vừa tát, cào cấu vào mặt con bé, miệng gào: “Mày biết tội
của mày là gì không? Tội của mày là cướp “chồng” tao đấy”. (Bọn trẻ
bây giờ đua nhau gọi người yêu là “chồng” và “vợ”). Đứa đứng ngoài
hét lên: “Cắt tóc nó đi!”. Lập tức cả bọn đồng thanh: “Cắt đi ! Cắt
thật nham nhở vào cho chừa thói cướp “chồng” người ta...”! Một đứa
liền lục cặp sách, lấy ra một cái kéo, chạy đến dúi vào tay cái đứa
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đang đánh nó... Vài người đi đường đã can ngăn nhưng mấy đứa kia
vẫn không buông tha. Chỉ khi người ta dọa gọi công an đến bắt thì
chúng mới chịu dừng tay...

Khi bình tĩnh hơn, được hỏi, nó vừa khóc vừa kể lại với bố mẹ
là đứa con gái đánh nó tên là H, học lớp bên cạnh. Người yêu của H
tên là T, học trên một lớp. T dạo này quay sang tán tỉnh nó, thỉnh
thoảng nhét vào cặp sách nó những bức “thư tình” là các mẩu giấy
nho nhỏ. Hôm nay, có “gián điệp” mật báo nên giờ ra chơi, H xộc
vào khám cặp sách của nó và vớ được thư của T gửi nó. Thế là cuối
buổi học, trên đường về, H rủ mấy đứa cùng lớp ra tay...

Chuyện xảy ra với cô bé mới lớn ở quê làm tôi suy nghĩ rất
nhiều. Sau những trận “đòn ghen” kinh hoàng, những vết xước, vết
bầm trên thân thể cô bé sẽ hết, tóc nó sẽ mọc lại nhưng những tổn
thương đầu đời chắc chắn sẽ khó lành trong tâm hồn nó. Chuyện

Đánh ghen nơi học đường - hành động đáng bị xã hội lên án (ảnh minh họa).
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của nó cũng không là cá biệt. Thỉnh thoảng trên các báo mạng, trên
Youtube lại xuất hiện các clip quay lại cảnh bạo hành học đường.
Phần lớn trong số đó là các vụ đánh nhau vì mâu thuẫn tình cảm,
chủ yếu xuất phát từ chuyện yêu đương của tuổi học trò. Nhiều cháu
sau khi bị đánh, vì xấu hổ, vì sợ mà bỏ học luôn... 

Vì sao lại xảy ra hiện trạng này? Một trong các nguyên nhân là
do các cháu đã học theo người lớn. Nói cách khác, người lớn đang
làm tấm gương xấu cho bọn trẻ trong chuyện xử lý các tình huống
tình cảm. Cứ nhìn vào thực tế thì thấy chuyện đánh ghen của người
lớn, đặc biệt là chuyện chị em phụ nữ tham gia đánh ghen xảy ra như
cơm bữa ở khắp mọi nơi. Có thể nói, dường như không có loại bạo
hành nào lại được số đông ngầm “hưởng ứng”, làm ngơ, hoặc xử lý
không đủ nghiêm khắc để ngăn ngừa như nạn đánh ghen. Và thông
thường, việc đánh ghen đa phần là “có tổ chức”, đánh hội đồng.
Người ta thường lôi kéo người nhà, chị em, họ hàng, bạn bè cùng
tham gia. Có không hiếm trường hợp con cái cũng được huy động
đi đánh ghen hộ mẹ.

Từ xưa, người ta đã truyền cho nhau cách đánh ghen rất khủng
khiếp là lột quần áo, xát ớt vào chỗ kín, cắt tóc người bị cho là kẻ
thứ 3. Đến nay lại thêm hình thức đánh ghen khác cực kỳ man rợ là
tạt axit. Kẻ ghen tuông mù quáng cho rằng phải làm biến dạng
khuôn mặt thì tình địch sẽ không còn cơ hội có được hạnh phúc.
Thậm chí, có một số phụ nữ còn đang tay cắt phăng “của quý” của
ông chồng, của người tình chỉ vì ghen. Nhưng như vậy chưa đủ. 
Internet phát triển, lợi dụng mạng xã hội có tốc độ lan truyền thông
tin cực nhanh, trên một diện cực lớn, người ta tung các clip, các bài
viết hòng làm nhục, gây tổn thương nặng nề cho đối phương... Có
thể thấy, để trả thù tình, một số người đã không từ bất cứ một việc
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gì mà không làm. Trong suy nghĩ của nhiều người thì việc đánh ghen
còn được cho là một việc làm bình thường, một hành động đương
nhiên để bảo vệ hạnh phúc của các cá nhân. Họ cứ công nhiên hành
động, trước sự chứng kiến của con trẻ, khiến chúng học theo, nhiều
khi là vô thức...

Xét đến cùng xảy ra chuyện đánh ghen là do nhận thức của người
dân còn kém. Chỉ khi người ta hiểu được rằng đánh ghen là sự tự hạ
thấp nhân phẩm của người đánh, việc xâm hại thân thể, làm nhục người
khác là vi phạm pháp luật và sẽ phải nhận hình phạt thích đáng thì vấn
nạn đánh ghen mới có thể được chấm dứt. Cũng chỉ khi đó thì các cháu
HS mới không còn học theo gương xấu của người lớn và nạn bạo hành
học đường mới được giảm thiểu. 

AN THY
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THUỐC LẮC VŨ TRƯỜNG

Sướng quá rồi sinh ra rửng mỡ,

Nơi vũ trường toàn cỡ choai choai.

Tưởng rằng như thế mới oai,

Thuốc lắc vẫn nốc thành tai họa này.

Dưới đèn mờ đêm ngày ồn ã,

Nhảy cẫng nhiều lắm gã hóa điên,

Tưởng rằng thế mới lên Tiên,

Cứ là dậm giật bởi viên thuốc rồi.

Bao quý tử suy đồi hết mức,

Cậy nhà giầu thỏa sức chơi ngông,

Gầm gào, vỗ ngực, ngoáy mông,

Chối tai, gai mắt khó trông vô cùng.

Hàng chục chiếc loa thùng cỡ nhất,

Mở quá to rung đất, chuyển nhà,

Đau đầu, buốt óc thế mà.
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Cái trò cuồng loạn cứ là không thôi.

Làm băng hoại quá rồi lớp trẻ,

Đã bao nhiêu những trẻ toi đời.

Đỏ, xanh đầu tóc tả tơi,

Mù quáng, mụ mị ăn chơi quá đà.

Tác hại lắm ai mà chẳng biết,

Bà con mình tha thiết ước mong,

Dẹp ngay chốn ấy cho xong,

Để lũ trẻ khỏi chết trong bùn lầy!
ĐÀO NGUYÊN LịCH

Nhiều tệ nạn xã hội nảy sinh trong vũ trường. (ảnh minh họa)
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PHẦN 5

Nhìn ra thế giới
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SốNG CHUNG VớI TÂY

Bà A nói với bà B:

- Bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” hút khán giả xem truyền
hình quá nhỉ?

- Vâng, tôi cũng chả bỏ tập nào. Sống chung nhà mà mỗi người
một tính cách, một lối sống, cứ phải chịu đựng nhau thì mệt mỏi lắm!

- Đúng thế. Tôi kể bà nghe chuyện “sống chung với Tây” trong
khu chung cư của tôi để bà thấy nếu thiếu sự hiểu biết về nếp sống,
về văn hóa của nhau, không điều chỉnh hành vi của mình thì sự khác
biệt về lối sống, về “bản sắc” sẽ tạo nên hậu quả tiêu cực như thế nào. 

Cùng tầng với tôi có một đôi là người nước ngoài thuê một căn
hộ nhỏ để ở. Cô gái là người Trung Quốc, bạn trai của cô ấy là người
Pháp. Cô gái biết tiếng Việt rất tốt, anh bạn cô ta thì chỉ lõm bõm. Do
tôi cũng có một số năm làm việc ở Trung Quốc, biết chút ít tiếng
Trung nên thỉnh thoảng cô ấy hỏi tôi những thứ mà cô ấy không biết...
Dần dà thân thiết, cô kể cho tôi nghe rất nhiều phàn nàn của người
nước ngoài khi họ phải sống chung với người Việt Nam. 

- Người cùng một nước, cùng một dân tộc còn có khác biệt
huống hồ gì những người có quốc tịch khác nhau. Thế nên mới cần
đến sự hiểu biết ở mức cơ bản nhất.

Chuyện người nước ngoài sợ giao thông ở ta thì người ta nói
nhiều quá rồi. Người nước ngoài cũng quá quen với lối không chịu
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xếp hàng khi mua
sắm, lên tàu xe, quen
với sự hỗn loạn
trong thang máy,
không tôn trọng
không gian công
cộng của người Việt
Nam. Họ cũng
không thấy sợ với ly
nước hay đĩa thức ăn
được khuyến mại 
protein là các con
kiến nữa. Họ cũng
chả dám đòi hỏi
nghiêm ngặt về
VSATTP ở ta, trong
khi ở nước họ, hàng
hóa xuất khẩu của

Việt Nam thường xuyên bị trả về vì không đảm bảo những yêu cầu về
dư lượng kháng sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật mà họ đặt ra.

- Vậy thì họ khó chịu về điều gì?

- Họ rất không thích người khác làm phiền trong sinh hoạt và
rất không hài lòng khi bị xía vào những cái riêng tư. Cô người Trung
Quốc nói với tôi là trong vòng 2 năm ở Hà Nội, họ phải chuyển chỗ
ở mấy lần chỉ vì không chịu đựng nổi hàng xóm. Mà cũng chẳng phải
chỉ toàn chuyện xấu của người Việt Nam làm người nước ngoài khó
chịu đâu nhé. 

- Không khó chịu về chuyện xấu thì chả nhẽ lại khó chịu về
chuyện tốt?
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- Quan tâm quá mức cũng là chuyện tốt gây khó chịu đấy. Cô ấy kể
là có hàng xóm cứ tổ chức ăn uống vào ngày nghỉ là lại sang mời cô và
bạn trai của cô. Lúc đầu, cũng muốn tạo thiện cảm nên cô và bạn trai
cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng cứ liên tục được mời nên họ vừa thấy ngại,
vừa thấy phiền toái. Ngày cuối tuần, họ cũng muốn được nghỉ ngơi, thư
giãn. Mà đi ăn thì rất mất thời gian, vì người Việt Nam thường ăn uống
khề khà, kéo dài đến 2, 3 tiếng cho một cuộc vui. Đã thế, khẩu vị của
người dân mỗi nước lại khác nhau, không phải ai cũng dễ dàng quen
ngay các món ăn của nước khác. Hơn nữa, cái mà họ sợ nhất khi đi ăn
với người Việt Nam là cách ăn và... tính hiếu khách. Chả là ở ta, có 6 người
ngồi chung một mâm, mỗi người cứ cắn xong một miếng nem lại chấm
chung vào 1 bát nước chấm rồi lại cắn, lại chấm... Cũng 6 người này dùng
đũa đang ăn lùa lùa vào bát canh để gắp rau gắp thịt. Người nước ngoài
thấy thế thì họ ghê. Cái sự “hiếu khách” của người Việt cũng làm họ sợ
phải đi ăn chung. Người Việt cứ gắp hết món này đến món khác cho
khách Tây mà không hề biết họ có thích ăn món đó hay không. Đơn cử,
trong khi thịt gà luộc là món ăn không thể thiếu của ta thì đối với nhiều
người nước ngoài, để ăn món này là một cực hình. Họ chỉ quen ăn các
món được làm mềm, không thích đồ ăn cứng, dai như ta. Tuy nhiên,
cách làm họ sợ nhất vẫn là thói quen ép rượu của người Việt. Để tỏ lòng
“hiếu khách”, người Việt Nam thường chuốc rượu cho khách quá nhiều.
Khách vừa uống vừa nơm nớp lo uống phải rượu giả, cái thứ quá sẵn ở
ta... Sợ được mời ăn nhiều quá mà đôi này phải chuyển nhà đấy.

Chuyển đến chung cư khác thì họ cũng gặp những hàng xóm
hết sức thân thiện kiểu khác. Thấy hai người sống chung với nhau lâu,
họ suốt ngày hỏi sao không cưới đi? Dù được trả lời là cần thêm thời
gian để hiểu nhau rõ hơn nhưng thỉnh thoảng hàng xóm lại hỏi bạn
trai của cô ta câu hỏi này khiến cho cậu ta cho rằng mình bị người
Việt Nam nghĩ là không nghiêm túc trong tình cảm. 



237XÂY DÛÅNG NGÛÚÀI HAÀ NÖÅI THANH LÕCH, VÙN MINH - TÂÅP 5

Còn chuyện cứ hay nhận xét về hình thức cũng là điều mà người
nước ngoài không hoan nghênh. Bạn trai cô ấy khá gầy còn cô ấy lại
khá mập. Vậy mà cứ suốt ngày bị hỏi sao gầy thế, sao béo thế, không
ăn được à? Phải giảm ăn và tập nhiều vào mới giảm béo được... Cô ấy
còn bảo có lần bà hàng xóm oang oang khuyên cô cần giảm cân ngay
trong thang máy chật cứng người, khiến cô rất xấu hổ. Những sự “quan
tâm” kiểu này gây không ít phiền toái cho người được “quan tâm”.

- À, tôi nhớ ra là con tôi cũng hay dặn tôi phải đóng cửa chính
nếu không người nước ngoài khó chịu lắm. Ở chung cư mà nhiều nhà
không chịu đóng cửa chính, nói là để cho gió thổi vào cho thoáng
mát. Tiếng ti vi, tiếng trẻ con khóc, tiếng nạt nộ của người lớn, tiếng
xoong nồi ồn ã khiến người sống gần không thể nào có được không
gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. 

- Vừa bực lại vừa buồn cười khi nghe cô ấy kể bạn trai của cô
trở thành ông ngoáo ộp cho trẻ con cả khu nhờ bộ râu rậm của anh
ta. Bà nội của thằng bé con hàng xóm cứ khi nào cháu khóc hay biếng
ăn lại sang gõ cửa và nhờ dọa để nó nín hay nó chịu ăn. Bà ấy cứ chỉ
vào bạn trai cô và bảo: “Nín đi không ông Tây mổ bụng ăn thịt đấy”! 

Thấy hiệu quả, bà ta khoe thế là vài hôm sau cũng có bà giúp
việc của nhà khác gõ cửa để nhờ việc tương tự...

- Thế thì mệt thật đấy nhỉ? Xem ra, không hiểu biết về văn hóa
của nhau, không biết cách ứng xử cũng giống cảnh “Sống chung với
mẹ chồng” quá nhỉ?!

ĐAN THANH
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CHUYệN BUồN TRÊN MÁY BAY

Dịp hè vừa qua, nhân sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, cơ
quan X tổ chức cho CBCNVCNLĐ đi tham quan du lịch tại miền Nam.
Khỏi phải nói không khí phấn khởi, hỉ hả của mọi người, bởi lâu lắm
cơ quan mới có được chuyến tham quan đông đủ và mỹ mãn đến vậy
khi thăm thú miệt vườn sông nước miền Tây. Tuy nhiên, đến chặng
cuối của cuộc hành trình thì lại xảy ra chuyện, mà lại là chuyện buồn
trên máy bay! 

Số là hôm ấy chuyến bay của Vietnam Airline bị trì hoãn từ 5 giờ
30 chiều đến gần 7 giờ tối khiến thành viên trong đoàn không khỏi
mệt mỏi. Khi máy bay cất cánh được hơn 1 giờ, mọi người trên máy bay
đều đã thiu thiu ngủ, bỗng nghe thấy tiếng máy báo cháy vang lên. Giật
mình tỉnh giấc thì thấy một thành viên trong đoàn đang cầm điếu thuốc
cháy dở, xung quanh khói bay mù mịt, còn cô tiếp viên hàng không thì
đang hớt hải chạy đến để dập lửa và lập biên bản. Điếu thuốc rồi cũng
nhanh chóng được dập tắt và ông N. (người hút) cũng nhanh chóng ký
vào biên bản. Tuy còn phải hơn 30 phút nữa mới kết thúc hành trình
bay, nhưng chẳng ai còn tâm trạng để ngủ tiếp. Tất nhiên là sau khi
máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, “thủ phạm” hút thuốc trên
máy bay đã bị an ninh hàng không giữ lại để xử lý.

Khi mọi người đã yên vị trên xe ô tô để về nhà, bà Y. cán bộ
Công đoàn cơ quan lên tiếng: - Chuyện anh N. vừa rồi hút thuốc trên
máy bay là không thể chấp nhận, lãnh đạo cơ quan và công đoàn sẽ
có biện pháp kiểm điểm sau. Nhân đây, cũng xin nhắc mọi người về
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ý thức chấp hành kỷ luật và quy tắc ứng xử nơi công cộng để khỏi
mang tiếng xấu về cho cơ quan ta. 

- Chị nói em mới nói. Đoàn mình không chỉ có chuyện xấu hổ
ấy đâu. Còn cả chuyện “cầm nhầm” trên máy bay và đi toilet quên cài
cửa nữa cơ - Cô H. cất giọng nhỏn nhẻn.

- Sao? Sao? Mày không đùa đấy chứ? Cơ quan mình toàn “người
Hà Nội thanh lịch, văn minh”, làm sao lại có thể hành xử kém văn hóa
đến vậy? Mọi người nhao nhao phản ứng.

- Thì đấy! Mọi người không để ý thấy trước lúc xảy ra “vụ” hút
thuốc, cô tiếp viên hàng không chả đến “tịch thu” khay, chén, cốc
nhựa của hãng, bị người nhà mình cất vào túi đó sao? Vẫn giọng cô
H. thủng thỉnh.

- Nhớ rồi. Nhưng mấy cái khay, chén, cốc nhựa ấy họ dùng xong
cũng vứt đi, cầm về cho trẻ con nó chơi thì có sao? Ối người còn lấy
cả chăn trên máy bay nữa cũng có ai bảo gì đâu? Bà T. thắc mắc.
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- Chị nói thế đâu có được. Đấy là người ta không phát hiện ra, chứ
biết rồi phạt cho thì có mà không biết để đâu cho hết xấu hổ! Với lại,
chuyến bay này cơ trưởng là người nước ngoài. Họ sẽ nghĩ gì về người
Việt Nam ta khi biết được những hành vi như thế? Cô P. phản đối.

- Ừ. Nói như vậy cũng có lý. Hay là sau dịp này, cơ quan ta nên
tổ chức một buổi tọa đàm, lấy ý kiến đóng góp của mọi người về vấn
đề này xem thế nào? Bình thường thì chả có chuyện gì, đi chơi có mấy
ngày đã xảy ra rõ lắm chuyện! Bà X. nhận xét.

- “Không có chuyện”, chẳng qua là do cơ quan không làm to
chuyện đó thôi. Đây nhé, riêng việc đã có quy định là không hút thuốc
lá nơi công cộng nhưng ngay tại sảnh hội trường cơ quan vẫn có đầu
mẩu thuốc lá vứt vung vãi thì thử hỏi “văn hóa, văn nghệ” ở đâu? Lại
nữa, còn chuyện đánh tả lả ở ngay phòng làm việc hay chuyện “đi tè”
không thèm cài cửa trên máy bay, khiến hành khách khó chịu nhìn
đoàn ta như nhìn “vật thể lạ” là gì? bà N. lên tiếng.

- Càng nói càng thấy xấu hổ! Đúng là văn hóa ứng xử ở cơ quan
ta đang có vấn đề! Mang tiếng là một đơn vị ở ngay giữa Thủ đô mà
lại có cách hành xử “văn hóa làng” thế này thì thật không thể chấp
nhận được! Tôi đề nghị nên bổ sung vào tiêu chí chấm điểm bình xét
thi đua cuối năm của cơ quan: Ứng xử kém văn hóa, xếp hạng “không
hoàn thành nhiệm vụ”! Anh T. góp ý.

- Hay! Hay! Ta cứ đề xuất để lãnh đạo cơ quan và công đoàn xem
xét, đưa ra hội nghị CBCNVCNLĐ cùng bàn bạc. Thực hiện Quy tắc
ứng xử xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là đây chứ đâu.

MINH KHUÊ
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MAY MÀ KHÔNG BỊ HỏI

Cách đây mấy hôm, tình cờ tôi được xem một video clip của
một người nước ngoài là SV cũ của trường chúng tôi cách đây khoảng
mươi năm. Cậu ta là người Canada, tên là Joe Ruelle. Tên tiếng Việt
là Dâu Tây. Dâu rất giỏi tiếng Việt và từng là một bloger rất nổi tiếng
ở Việt Nam. Cậu ấy cũng viết khá nhiều bài đăng ở một số báo của
ta, xuất bản 2 cuốn sách viết về Việt Nam. Từ góc nhìn của một người
nước ngoài, văn hóa Việt Nam hiện lên qua các trang của Dâu viết
hết sức chân thực, sống động, nhiều thú vị nhưng cũng nhiều điều...
chả giống ai! Cái clip mà tôi nhắc ở trên của Dâu dành cho đối tượng
là người nước ngoài. Toàn những chuyện có thật nhưng khi Dâu đọc
lên mọi người cười ầm ĩ. Với họ nhiều điều xảy ra ở Việt Nam hết sức
buồn cười. Ví dụ, Dâu nói “bạn sẽ nhận ra mình ở Việt Nam quá lâu
khi 3 giây trước khi đèn xanh kịp bật, bạn đã rồ máy lao đi, 3 giây
đèn đỏ sau khi bật sáng bạn mới chịu dừng lại và thế là tạo ra 6 Giây
Tử Thần”.

Nhưng cách đi đứng của người Việt Nam còn nhiều điều “kỳ lạ”
khác gây ngạc nhiên bức xúc cho người đi đường. Tôi xin thuật lại
những điều mà Dâu đã thắc mắc cách đây khá lâu nhưng cho đến nay
vẫn không thay đổi gì cả. 

- Cô ơi, sao người Việt Nam cứ ngồi lên xe máy, ô tô ra đường
là cố tìm cách phóng thật nhanh vậy? 

- À, ừ, ừ. Có lẽ họ muốn đến gấp nơi cần đến.
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- Nhưng em thấy khi đi bộ họ rất thong thả. Thậm chí là quá
chậm.

- Chắc đó là những người đi dạo.

- Không phải! Đấy là những người em hay gặp khi họ đi ra các
bến xe buýt, đi mua bán, đi đến các công sở... Họ đi vào những thời
điểm và những nơi khó có thể thích hợp cho đi dạo.

- Em chịu khó quan sát nhỉ?

- Khi đi bộ, nhiều người lại dàn hàng ngang, tràn xuống cả lòng
đường. Các bạn nữ thanh niên thì thường nắm tay nhau rồi dang ra,
vung vẩy như các em bé chơi trò dung dăng dung dẻ. Đường là để lưu
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thông chứ có phải sân chơi của nhà trẻ đâu. Hơn nữa, nắm tay nhau
như thế cứ như là làm hàng rào chắn ấy. Người đi sau rất khó vượt lên. 

- Đúng thế!

- Còn nam thanh niên thì ôm vai bá cổ nhau, chân thì hết bước
về phải lại đảo về trái làm cho em đi sau cũng cứ phải nghiêng ngả theo
họ. Em thấy lạ lắm. Ở nước chúng em, người ta hết sức tránh kiểu tiếp
xúc thân thể của những người đồng giới như thế lắm. Nam giới mà cứ
ôm nhau đi ngoài đường thì bị coi là bệnh hoạn.

Dường như những bức xúc về tình trạng giao thông chả giống ai
của Việt Nam được dồn nén từ lâu giờ mới có dịp bung ra, cậu SV nước
ngoài này liên tục nêu ra các hiện tượng mà cậu thấy “lạ lắm”.

- Ngoài giành giật đường, phóng nhanh vượt ẩu, người Việt còn
rất thích bấm còi. Khi đèn đỏ đếm ngược đến số 5, số 4 thì cả dàn còi
đủ mọi âm thanh đã nổi váng lên, nhức hết cả óc. Họ làm thế để giục
những người đứng trước vạch sơn vượt đèn đỏ à?

- Chắc là họ nhắc mọi người chuẩn bị để khi có đèn xanh là 
đi ngay.

- Cô ít chú ý nhỉ? Hầu như chẳng mấy khi người Việt chờ đến khi
đèn giao thông chuyển hẳn sang màu xanh rồi mới vượt ngã tư. Cứ có
số 3, số 2 hiện ra trên đèn hiệu là các xe đã chạy rồi. Thế là những
người cuối cùng đang lưu thông theo nhịp đèn xanh hết sức lúng túng
để tránh các xe vượt đèn đỏ kiểu đó. Mà những người vi phạm kiểu
này rất khó để cảnh sát giao thông phạt. Nhiều lần em chứng kiến cái
cảnh người già, người tàn tật di chuyển hơi chậm một chút thì những
người điều khiển xe cũng bấm còi inh ỏi. Làm thế cũng có giúp người
ta đi nhanh hơn được đâu. Ở nhiều nước, trong trường hợp này, người
sử dụng phương tiện giao thông phải ưu tiên cho người đi bộ, chờ họ
đi rồi mới đến lượt mình, dù là có đèn xanh. 
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- Đó là những đối tượng cần được ưu tiên đặc biệt, phải không? 

- Em sợ nhất là đang đi xe máy, đột ngột có tiếng còi với âm lượng
khủng rú lên. Lần nào gặp tiếng còi như vậy em cũng giật mình, tay lái
loạng choạng. Em nghĩ cần phải phạt ngay cả hành vi này. Vì nó cũng
là nguy cơ gây ra TNGT. 

- Đúng rồi!

- Điều mà em ngạc nhiên nữa là ở các TP lớn, người ta xây rất
nhiều cầu vượt nhưng những người đi bộ lại rất ít sử dụng. Cầu vượt
cách xa vài trăm mét, lấy cớ xa, họ không sử dụng đã đành nhưng nhiều
cầu ngay ở cổng các trường ĐH thì SV vẫn cứ tìm cách băng sang đường,
dù đang có rất nhiều xe lưu thông với tốc độ cao. Em không thể nào
hiểu nổi...

Em nghĩ nếu không chấn chỉnh lại vấn đề giao thông một cách
mạnh mẽ hơn nữa thì Việt Nam sẽ mất một nguồn lợi lớn về du lịch.
Du khách đến Việt Nam rất muốn đi thăm thú các nơi. Thế nhưng ai
cũng khiếp đảm về giao thông. Tiếng lành đồn xa, nhưng tiếng dữ về
giao thông Việt Nam còn đồn xa hơn. Các clip do khách du lịch quay
khi đi Việt Nam về được tung lên mạng khiến người nước ngoài hoảng
hồn luôn. Em thấy tiếc cho Việt Nam quá!

Nghe Dâu bộc bạch, tôi nghĩ bụng, may quá cậu ấy hình như
không biết đến con số thương vong do TNGT tại Việt Nam. Nếu có,
chắc cậu ấy lại hỏi “Sao người Việt Nam lại coi rẻ mạng mình thế?” thì
tôi chỉ còn nước “đứng hình”.

HồNG THU
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THÓI QUEN KHÓ Bỏ

Dịp hè vừa qua, tôi được người họ hàng định cư tại Đức mời
sang chơi. Đã mặc định sẵn trong đầu là người Việt ta ở nước ngoài
lâu rồi cũng lịch sự như Tây. Nào ngờ, tôi đã “bé cái nhầm”!

Đầu tiên, là thói quen xả rác. 

Sáng ấy, sau khi được ông anh họ dẫn đi tham quan bức tường
Berlin, chúng tôi ra bờ sông (phía sau bức tường) ngắm cảnh. Phải
công nhận bãi cỏ, công viên ở Đức rất sạch; cỏ non mềm mượt, đây
đó từng cặp đôi, hoặc gia đình đi pich nich trải khăn bày đồ ăn, ngồi
với nhau rất vui vẻ. Tuy nhiên, ra đến bờ sông, dọc con đường nhỏ
trải bê tông, bên cạnh các thùng rác được bố trí chỉ cách nhau vài
chục mét, thỉnh thoảng tôi lại thấy những đầu mẩu thuốc lá vứt vung
vãi xuống mặt đường. Chưa kịp thắc mắc, đã thấy ông anh họ tôi cùng
người cháu (cũng là người Việt Nam) rút thuốc lá ra hút rồi vứt ngay
đầu mẩu xuống dưới chân. Không giữ được “phép lịch sự”, tôi hỏi:

- Sao ở đây có thùng rác, bác không bỏ đầu mẩu thuốc lá vào
thùng mà lại vứt xuống mặt đường? Không sợ cảnh sát họ phạt cho à?

- Sợ cái gì! Họ có nhìn thấy đâu mà phạt? Vả lại quen rồi, khối
đường phố ở Đức cũng đầy rác có sao đâu?

Anh họ tôi nói cũng có phần đúng. Ở châu Âu, trừ những nước
có ít người nhập cư như Tây Ban Nha, Bỉ, Thụy Sỹ... là sạch như li,
như lau; còn những nước khác như: Đức, Pháp, Ý... thì quả nhiên
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đường phố cũng “bớt” sạch đi nhiều, nhất là ở các ngõ, ngách. Riêng
ở Đức, tôi để ý, ở những phố có đông người nhập cư, dù có các thùng
rác đặt cách nhau không xa lắm, vẫn có những đầu mẩu thuốc lá, giấy
bọc bánh, kẹo... được vứt xuống mặt đường. Thì ra, dù có cố gắng
“hòa nhập” đến mấy, cũng không thể nào triệt tiêu được “thói quen
khó bỏ” của một bộ phận dân chúng các nước đang phát triển (trong
đó có Việt Nam). Và lâu dần, ngay cả người nước ngoài cũng đành
“sống chung với rác”! 

Thứ hai, là thói quen chặt chém!

Hôm đến Paris (Pháp), chúng tôi thuê trọ ở một khách sạn nhỏ,
nơi có đông người Việt Nam sinh sống. Buổi tối, đi tham quan tháp
Ephen về, chúng tôi rẽ vào một tiệm ăn của người đồng hương. Phải
công nhận, ngoài không khí gia đình, quán ăn của ông chủ người Việt
này khá là sạch sẽ, món ăn vừa hợp khẩu vị, giá cả cũng phải chăng
(chỉ khoảng 10 Euro một món). Phần vì tin tưởng ông chủ, phần vì
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chủ quan, chúng tôi quên không hỏi trước giá rượu; đến khi thanh
toán mới ngã ngửa người vì một chai rượu (tôi không nhớ rõ tên) tại
siêu thị (ngay ở Paris) chỉ có giá 18 Euro, nhưng lại được nhà hàng
tính đến 60 Euro, đắt hơn gấp 3 lần! Rút kinh nghiệm, tối hôm sau
đến ăn, chúng tôi đem sẵn một chai rượu (loại ở tiệm không có bán).
Khi biết chúng tôi không sử dụng rượu của nhà hàng, ông chủ quán
(và cả nhân viên) khó chịu ra mặt và miễn cưỡng phục vụ khiến cho
cả chủ và khách đều cảm thấy nặng nề. Vậy là tối hôm sau nữa, chúng
tôi phải đến ăn ở quán của người Hoa (cũng ngay cạnh quán ăn của
ông chủ người Việt)!

Buồn lòng vì thói quen chặt chém, “tham bát bỏ mâm” này, một
ông họa sỹ ở đây còn kể rằng, tuy làm ăn chăm chỉ và chế biến rất
ngon, song cũng vì lòng tham, thói quen chộp giật mà một số hàng
quán của người Việt Nam ta ở nước ngoài không giữ được khách, mất
đi cơ hội mở rộng, làm ăn lâu dài. Chưa kể, còn tình trạng người lao
động Việt Nam ở nước ngoài không tuân thủ pháp luật của nước sở
tại hoặc bỏ trốn, khiến hình ảnh người Việt Nam ít nhiều bị méo mó
trong con mắt bạn bè và khách quốc tế. Mong rằng, đã mang danh là
người Việt Nam, dù ở đâu, mỗi người chúng ta hãy giữ gìn lòng tự
hào, tự tôn dân tộc. Lòng yêu nước phải được bắt đầu từ những hành
động cụ thể, dù nhỏ nhất.

NGọC LINH
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NHÌN RA THẾ GIớI

Sức khỏe không được tốt, chữa trị trong nước suốt một thời
gian dài mà bệnh tình không thuyên giảm, chị Thanh lấy làm lo lắng.
Chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp, nhiều người tư vấn cho chị thử sang
Singapore một chuyến xem sao. Với đồng lương công chức Nhà nước
không mấy dư dả, lại nghe đất nước Singapore có tiếng là đắt đỏ, chị
Thanh không khỏi băn khoăn. Suy đi tính lại, cuối cùng chị Thanh
cũng quyết định đi. Vì sức khỏe mà! Chị tự nhủ.

Chuyến đi đầu tiên sang Singapore, dành dụm cả năm mới gần
đủ kinh phí để kiểm tra sức khỏe tổng thể, nhưng chị Thanh không
hề ân hận. Bởi bù lại, chị đã được trải nghiệm về cung cách, thái độ
phục vụ đối với người bệnh của các y, bác sỹ ở Singapore.

Ân cần hỏi han từ dấu hiệu, hiện tượng, quá trình hình thành
bệnh, đến các loại thuốc đã sử dụng... sau đó các bác sỹ mới quyết
định cho bệnh nhân đi xét nghiệm (tất cả đều thống nhất với bệnh
nhân trước khi tiến hành). Các bước tiếp theo cũng được các y bác sỹ
tiến hành một cách chu đáo, chuyên nghiệp, càng làm chị Thanh thêm
tin tưởng. Đơn giản như việc tìm ven để lấy máu xét nghiệm cũng
được các y tá ở đây làm rất cẩn thận. Khi lấy máu xong, họ dán miếng
urgo cho bệnh nhân và không quên dặn: Chị giữ chặt một chút cho
máu không chảy ra và để lại vết tím trên tay!

Một việc nữa tạo nên ấn tượng tốt đẹp cho chị ở đất nước 
Singapore, là hôm khám bệnh xong, chị gọi taxi để đến nhà người
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quen chơi. Sau khi đưa địa chỉ cho bác tài, chị Thanh được chở đi,
nhưng do khu nhà người quen của chị ở một nơi khó tìm nên tài xế
phải vòng qua vòng lại đến 02 lượt mới tìm đến đúng địa chỉ cần thiết.
Nhìn đồng hồ báo tiền trên taxi chỉ 12,9 SGD (đô la Sing), chị Thanh
rút tiền ra trả nhưng tài xế chỉ nhận 10 SGD vì cho rằng do không
thuộc đường nên đi vòng vèo, làm mất thì giờ của khách hàng.

Vài hành động nhỏ của kỹ thuật viên trong bệnh viện và người
lái xe taxi ở đất nước Singapore đã khiến chị Thanh thêm khâm phục
và không khỏi suy nghĩ. Phải chăng đất nước họ phát triển nhanh như
vậy là do ý thức của mỗi người dân, dù ở bất cứ vị trí công việc nào
cũng đều được làm với tất cả ý thức trách nhiệm và thái độ tận tụy.
Đó phải chăng cũng là lòng tự trọng của một quốc gia đã được mệnh
danh là con Rồng châu Á?!

Cuộc sống phát triển, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng
chữa bệnh của con người ngày càng cao. Hiện nay, du lịch chữa bệnh
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(medical tourism) là loại hình du lịch mới, đang có xu hướng phát
triển mạnh trên thế giới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa,
bên cạnh nhu cầu du lịch vui chơi, giải trí, con người còn mong muốn
đi du lịch để chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh tại những nước có nền y
tế phát triển trên thế giới, đặc biệt với những người có thu nhập cao.
Theo ước tính, dân số châu Á sẽ tăng từ 3,2 tỷ (năm 2002) lên 5,6 tỷ
(năm 2050). Cùng với việc tăng tuổi thọ và mức sống sẽ tạo ra nhu
cầu lớn về chăm sóc sức khỏe có chất lượng tại khu vực trong thời
gian tới. Do vậy, các nước châu Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia,
Trung Quốc... đang đẩy mạnh đầu tư, quảng bá, xúc tiến sản phẩm
du lịch chữa bệnh và có sự cạnh tranh gay gắt trong việc trở thành
điểm đến du lịch hàng đầu về chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh của
khu vực.

Hiện nay, loại hình du lịch chữa bệnh còn khá mới tại Việt Nam.
Mặc dù, hệ thống cơ sở y tế của Việt Nam chưa hiện đại và tiên tiến
như mặt bằng chung khu vực nhưng chúng ta hoàn toàn có thể khai
thác nền y học dân tộc, cổ truyền trong việc mở các trung tâm chăm
sóc sắc đẹp (spa), phục hồi sức khỏe, châm cứu phục vụ du khách.
Các trung tâm này có thể nằm trong các khách sạn, khu nghỉ mát, khu
suối nước nóng hoặc độc lập với quy trình làm đẹp khép kín. Với lợi
thế là sự nồng hậu, mến khách của người Việt Nam và chi phí rẻ, hy
vọng rằng trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ là điểm đến du lịch
chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh ưa chuộng của du khách khu vực và
quốc tế. Tuy nhiên, để làm được điều đó, rất cần đội ngũ cán bộ
ngành Y tế nâng cao y đức, nhất là thái độ ân cần phục vụ người bệnh,
thật sự là những người “Lương y như từ mẫu”.

KIM OANH
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n   Dòng sông cổ tích 162
n   “Chống... ngót” 165
n   “OK” - là tốt lắm rồi?! 168
n   Giờ cao su 170
n   Sống chung với “lũ”! 174
n   Cuối năm... tổng kết 177
n   Thì đã làm quan... 179
n   “Quy trình” là... 180
n   Lẳng lặng mà nghe 181
n   Sử dụng điện thoại nơi công cộng sao cho đúng? 182
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n   Hiểu nhầm? 184
n   Độc đáo hay độc hại? 187 
n   Bản lĩnh... rượu?! 190
n   Đừng đổ cả lỗi cho Phây! 193
n   Liệu có ai tin? 197
n   Ngõ văn hóa mà... 200
n   Gia đình 202
n   Bắt cóc 205
n   Câu chuyện về bó hoa hồng 208
n   Em biết lỗi rồi! 211
n   Sao vẫn phô bày? 214
n   Có cần? 215
n   Bắt nạt người nghèo? 216
n   Mít tơ... oai! 219
n   Trách nhiệm công dân 221
n   Để “khách nhớ nhà hàng...” 224
n   Đòn ghen nơi học đường 227
n   Thuốc lắc vũ trường 231

PHầN 5: NHÌN RA THẾ GIỚI 
n   Sống chung với Tây 234
n   Chuyện buồn trên máy bay 238
n   May mà không bị hỏi 241
n   Thói quen khó bỏ 245
n   Nhìn ra thế giới 248
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