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Đài PT&TH Bắc Giang 

    Phòng chuyên đề 

Chương trình phát thanh tổng hợp tiếng Sán Chí 

Thời lượng: 30 phút 

Chỉ đạo nội dung: Tạ Văn Dương 

Tổ chức sản xuất và biên tập: Đức Đạt – Chu Ly  

Cố vấn và thẩm định chương trình: Ninh Đại Hải 

Các phát thanh viên: Tài Hưng – Ninh Tiệp 

Kỹ thuật viên: Dương Huệ - Hoàng Phương 

 

STT Tác phẩm Thời lượng Tác giả 

I Nhạc hiệu 14’’  

II Giới thiệu chương trình 54’’ PTV 

III Mục: Tin tức 7’14’’ P. C đề 

3.1 Biểu dương người có uy tín, học sinh dân tộc thiểu số 

tiêu biểu 

1’ Trịnh Hiếu 

3.2 Nhân rộng mô hình “ Dân vận khéo” trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số 

45’’ Hồng Nhung 

3.3 Thưởng 1,6 tỷ đồng cho các xã về đích nông thôn mới 50’’ Đinh Truyền 

3.4 Hơn 400 người được tập huấn phòng cháy, chữa cháy 40’’ Trịnh Hiếu 

3.5 Kiểm điểm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng vi 

phạm trong công tác quản lý và phát triển rừng 

55’’ Trịnh Hiếu 

3.6 Lốc xoáy tại xã Cấm Sơn Lục Ngạn 40’’ Đinh Truyền 

3.7 Nguy cơ cháy rừng cao do khô hanh kéo dài 50’’ Thu Hương 

3.8 Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại 1’28’’ Hồng Nhung 

IV Mục: Từ chính sách đến cuộc sống (nhạc hiệu) 

Những lá đơn xin thoát nghèo 

6’40’’ Trịnh Hiếu 

V Mục: Phóng sự  (nhạc hiệu) 6’00’’ Thu Hương 
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Thực trạng thiếu lớp học bậc mầm non ở vùng cao 

VI Mục: Giữ gìn bản sắc văn hóa (nhạc hiệu) 

  Tục mua bán đầu rể 

 

6’00’’ Thế Phương 

VII Mục: Phổ biến kiến thức (nhạc hiệu) 

Kỹ thuật phòng chống rét cho trâu, bò 

2’40’’ Đinh Truyền 

VIII Chào hết! 12’’ PTV 
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PTV dẫn:  

(Ninh Tiệp dịch đọc) 

Ninh Tiệp và Tài Hưng xin chào quý vị và các bạn! Cảm ơn Quý vị và các bạn 

đã dành thời gian cho chương trình phát thanh tổng hợp tiếng Sán Chí của Đài 

PT&TH BG. 

(Tài Hưng dịch đọc) Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau 

đây.  

  (NinhTiệp dịch đọc) Mở đầu sẽ là những thông tin đáng chú ý. Tiếp theo 

trong mục Từ chính sách đến cuộc sống là câu chuyện về Những lá đơn xin thoát 

nghèo.  

 (Tài Hưng dịch đọc) Mục phóng sự là phản ánh của phóng viên chương trình 

về thực trạng thiếu lớp học bậc mầm non ở vùng cao.  

(Ninh Tiệp dịch đọc) Tiếp theo trong mục giữ gìn bản sắc văn hóa hôm nay 

chúng tôi xin giới thiệu về tục mua bán đầu rể của người Sán Chí. Và như thường lệ 

cuối chương trình là mục phổ biến kiến thức, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và 

các bạn cách phòng chống rét cho trâu, bò. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời Quý vị 

và các bạn cùng nghe! 
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Mục: tin tức 

Ninh Tiệp 

1. Biểu dương người có uy tín, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu 

Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với UBND huyện Yên Thế tổ chức 

hội nghị biểu dương người có uy tín, học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu, doanh 

nghiệp có nhiều đóng góp cho các thôn, bản đặc biệt khó khăn năm 2017. 

Đến dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên BCH Trung ương 

Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bùi Văn Hải, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến 

đánh giá cao việc thực hiện những chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước tại Bắc 

Giang thời gian qua; đồng thời cho biết Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục quan tâm, có 

chính sách hỗ trợ phù hợp, kịp thời cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.  

Tại hội nghị, 10 học sinh dân tộc thiểu số đạt thành tích học tập xuất sắc của tỉnh 

Bắc Giang đã được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc biểu dương, trao phần 

thưởng; 4 doanh nghiệp và 11 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được 

nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vì có nhiều đóng góp cho 

công tác dân tộc của tỉnh. 

Tài Hưng 

2. Nhân rộng mô hình “ Dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số 

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị tổng 

kết chương trình phối hợp công tác dân tộc năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 

2018.  

Năm 2017, chương trình phối hợp về công tác dân tộc giữa Ban Dân vận Tỉnh 

ủy và Ban Dân tộc tỉnh đạt được nhiều kết quả như: Nâng cao chất lượng tham mưu 

giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận, dân tộc; đào tạo, bồi dưỡng nhiều 

cán bộ, đội ngũ cốt cán làm công tác dân vận, dân tộc; nắm bắt kịp thời tình trạng 

tranh chấp đất đai vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Cùng đó đã xây dựng được 559 

mô hình “Dân vận khéo” trong vùng; tuyên truyền vận động kịp thời đồng bào 

DTTS thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. 

Ninh Tiệp 

3. Thưởng 1,6 tỷ đồng cho các xã về đích nông thôn mới 
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  Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Bắc Giang, các xã Xương Lâm, 

Đại Lâm, Nghĩa Hòa (Lạng Giang); Phồn Xương (Yên Thế); Phúc Sơn (Tân Yên); 

Bắc Lũng (Lục Nam); Vân Trung (Việt Yên); Quang Minh (Hiệp Hòa) vừa được 

Chủ tịch UBND tỉnh thưởng 1,6 tỷ đồng, bình quân mỗi xã 200 triệu đồng.  

Được biết, những năm qua, các xã đều làm tốt công tác huy động sức dân, 

hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới đúng kế hoạch và được công nhận chuẩn cuối 

năm 2017.  

Điểm nổi bật đó là trong số các tiêu chí hoàn thành của các xã có nhiều tiêu 

chí vượt trội như: Thu nhập bình quân đầu người đều đạt từ 26 đến hơn 32 triệu 

đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6-8%; cơ bản đường giao thông được cứng hóa, 

tạo điều kiện cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa thuận lợi; hơn 90% nhà ở 

của người dân đạt chuẩn của Bộ Xây dựng.  

Tài Hưng 

4. Hơn 400 người được tập huấn phòng cháy, chữa cháy 

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tổ chức tập huấn, tuyên 

truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho hơn 400 học viên.  

Đối tượng tập tập huấn đợt này là chủ tịch, trưởng công an, Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS các xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường học, chủ cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn huyện. Tại đây, các học viên được giới thiệu những văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, được thực hành kỹ năng xử lý 

khi có cháy nổ xảy ra, thao tác cần lưu ý để thoát hiểm an toàn, tận dụng các vật 

dụng tại chỗ để bảo vệ đường thở… 

Ninh Tiệp 

5. Kiểm điểm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng vi phạm trong 

công tác quản lý và phát triển rừng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, các 

cấp, ngành tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý và 

phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tăng 

cường công tác quản lý, thực hiện các biện pháp quyết liệt bảo vệ tốt diện tích rừng 

tự nhiên hiện có; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 

và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Kiên quyết thu hồi đất rừng đối với các chủ rừng 
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để xảy ra tình trạng cháy rừng, phá rừng, sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích, mua 

bán rừng tự nhiên trái phép theo quy định của pháp luật. 

Nếu trên địa bàn để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng 

rừng, giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật, cháy rừng 

nghiêm trọng, kéo dài mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp 

thời thì Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 

tỉnh về tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng xảy ra trên địa bàn, phải 

kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật. 

Tài Hưng 

Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác 

6.  Lốc xoáy tại xã Cấm Sơn Lục Ngạn 

Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 8-2, tại xã Cấm Sơn đã xảy ra trận gió lốc làm 

ảnh hưởng đến nhiều nhà dân và trụ sở cơ quan. 

Đặc biệt, nhà chức năng của Trạm Y tế đã bị cơn lốc hất tung toàn bộ phần 

mái tôn chống nóng phía sau, làm cho cấu kiện nhà bị nứt, đổ, không có thiệt hại về 

người, ước thiệt hại tài sản hơn 40 triệu đồng. 

Nhận được báo cáo của UBND xã Cấm Sơn, Ban chỉ huy phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Ngạn đã có mặt để kiểm tra, thống kê thiệt hại 

để có biện pháp hỗ trợ, khắc phục, bảo đảm phục vụ người dân tới khám, chữa bệnh 

tại Trạm. 

Ninh Tiệp 

7. Nguy cơ cháy rừng cao do khô hanh kéo dài 

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Bắc 

Giang vừa ra thông báo cấp dự báo cháy rừng. 

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn và theo dõi của Chi cục Kiểm lâm 

tỉnh, đến nay, một số khu vực ở trong tỉnh đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết 

khô hành kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Cụ thể, khu vực các huyện Lục 

Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang và thành phố Bắc Giang, cấp dự 

báo cháy rừng đang ở cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Khu vực các huyện Sơn 

Động, Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, cấp dự báo cháy rừng đang ở cấp IV (cấp 

nguy hiểm). Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững 

tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố, UBND các xã và các chủ rừng thuộc các 

địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; kịp thời 

phát hiện và tổ chức dập tắt ngay các đám cháy khi mới xuất hiện./. 
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Tài Hưng 

8. Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại 

 Gần một tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại, có thời điểm 

nhiệt độ xuống đến 7 độ C ở vùng miền núi. Ảnh hưởng của giá rét khiến số bệnh 

nhân là người già, trẻ nhỏ nhập viện gia tăng; tác động tiêu cực đến sản xuất.  

Đến ngày 10-2, trên địa bàn tỉnh chưa có thiệt hại song đợt rét làm chậm tiến 

độ gieo mạ, ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Đây cũng 

là thời điểm sức đề kháng của đàn vật nuôi giảm, dễ phát sinh dịch bệnh.  

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Giang, dự báo đêm 10-2, các nơi trong tỉnh 

Bắc Giang tiếp tục rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 7-9 độ C; vùng 

núi 6 - 8 độ C. Trước tình hình trên, cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân 

chủ động phòng, chống rét. Trong đó, phải đặc biệt giữ ấm cơ thể con người, duy 

trì chế độ ăn uống điều độ; tránh đi bộ ngoài trời vào sáng sớm vì rất dễ bị cảm 

lạnh. Tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín. 

Đối với sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo nông dân gieo mạ 

bằng che phủ ni lông; bảo đảm an toàn cho diện tích mạ đã gieo; không cấy lúa khi 

nhiệt độ ngoài trời dưới 13 độ C. Đồng thời che chắn chuồng trại, sưởi ấm, dự trữ 

đủ thức ăn cho vật nuôi. Các địa phương xây dựng phương án chuẩn bị giống dự 

phòng, kịp thời thay thế, bổ sung khi mạ, lúa bị chết rét.  
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Mục: Chính sách cuộc sống 

 

NHỮNG LÁ ĐƠN XIN THOÁT NGHÈO 

 

Thưa quý vị và các bạn! 

Trong khi một số nơi còn xảy ra tình trạng “chạy hộ nghèo” để được hưởng 

các chính sách ưu đãi của Nhà nước thì nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện 

Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang đã tự giác xin ra khỏi hộ nghèo. Chẳng cần vận động, 

không ai khuyên nhủ, thời gian qua, đã có không ít người dân tự nguyện xin rút khỏi 

danh sách hộ nghèo. Ðơn xin thoát nghèo là minh chứng cho đời sống của đồng bào 

các dân tộc nơi đây đang được nâng lên đáng kể, tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ 

của Ðảng và Nhà nước vốn tồn tại từ lâu trong một bộ phận người dân đang dần 

được xóa bỏ. Phóng sự sau, chúng tôi sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị 

và các bạn quan tâm lắng nghe.   

Gia đình bà Lại Thị Moi, người dân tộc Hoa, thôn Cầu Đền xã Thanh Hải 

huyện Lục Ngạn có cuộc sống rất khó khăn, cuộc sống đè nặng lên đôi vai của bà khi 

một mình phải nuôi 2 người con trong tuổi ăn, tuổi học. Thu nhập của ba mẹ con bà 

Moi chỉ trông chờ vào gần 50 gốc vải thiều, nhưng trớ trêu, quả vải lại năm được 

năm mất. Thế nhưng, nhận thấy cuộc sống của gia đình còn đủ đầy hơn những hộ gia 

đình quanh làng xóm, bởi bà Moi quan niệm: Có sức khỏe là có tất cả, mình đã là hộ 

nghèo bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ phải nhường cho những hộ gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn hơn. Bà Moi chia sẻ: 

Bà Lại Thị Moi – Thôn Cầu Đền – Thanh Hải – Lục Ngạn 

ND: Mình nghèo lâu rồi, bây giờ con lớn đi làm, thì xin thoát khỏi hộ nghèo 

thôi  

Đến với xã vùng cao Biên Sơn, đoàn công tác chúng tôi không có may mắn 

được gặp những hộ gia đình tự nguyện làm đơn thoát nghèo, bởi họ đã đi làm ăn xa. 

Trong câu chuyện kể về những hộ gia đình DTTS của thôn làm đơn xin thoát nghèo, 

đ/c Lý Văn Hiền – Bí thư chi bộ thôn Cãi chia sẻ: Những năm trước, việc bình xét hộ 

nghèo gặp nhiều khó khăn. Ai cũng muốn xin hộ nghèo để được vay vốn làm ăn, 

hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Nhưng đến nay, việc bình xét hộ nghèo của 

thôn không còn “căng thẳng” như trước mà lại thắm tình đoàn kết. Bà con cũng thấy 

rõ được sự quan tâm của Nhà nước và đã cố gắng phấn đấu, tự chủ trong cuộc sống 

và sản xuất. Ai cũng ý thức được rằng, nếu cứ ỷ lại, trồng chờ vào sự hỗ trợ của Nhà 



9 

 

nước thì không thể phát triển bền vững được. Vì vậy, khi đã bớt khó khăn, nhiều hộ 

đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để vươn lên làm giàu cho gia đình. 

Trao đổi với chúng tôi Đ/c Lý Văn Hiền – Bí thư chi bộ thôn Cãi – Biên Sơn nói: 

Đ/c Lý Văn Hiền – Bí thư chi bộ thôn Cãi – Biên Sơn – Lục Ngạn 

ND: Thôn Cãi có 51 hộ nghèo năm ngoái, năm nay chúng tôi giảm xuống còn 

18 hộ, trong đó có 2 hộ tự nguyện làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo đó là gia đình anh 

Hoàng Văn Sinh và anh Vi Văn Lực. Đây là một sự cố gắng của bà con thôn Cãi đã 

tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chăm chỉ làm ăn phát triển kinh tế 

“Nhiều năm liền, gia đình tôi nằm trong danh sách hộ nghèo của thôn của xã. 

Ðến nay tôi nhận thấy gia đình đã có điều kiện để làm ăn và có khả năng thoát 

nghèo. Vậy tôi viết đơn này kính mong quý cấp trên xem xét khuyến khích để gia 

đình tôi có thêm động lực vươn lên”... Đó là nội dung đơn xin thoát nghèo của gia 

đình ông Tô Văn Định, người dân tộc Nùng bản Mùi xã Kiên Thành. Với sự hỗ trợ 

của nhà nước, gia đình ông được hỗ trợ, cây con giống vốn, với sự cần cù chịu khó 

làm ăn đến nay cuộc sống không còn chật vật, vất vả như trước nữa, ông Định đã bàn 

với vợ làm đơn xin rút ra khỏi diện hộ nghèo để nhường chế độ, chính sách hưởng 

lợi của Nhà nước cho những gia đình khác khó khăn hơn. Ông Định cho biết: 

Ông Tô Văn Định – Bản Mùi – Kiên Thành – Lục Ngạn 

ND: Gia đình tôi cũng cố gắng phấn đấu làm ăn, không trông chờ, ỉ lại vào 

Nhà nước, đến nay không phải chạy ăn từng bữa nữa nên xin thoát nghèo 

Tính lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thoát nghèo trong huyện Lục Ngạn là tín 

hiệu đáng mừng, nhiều hộ đã tự nguyện gác bỏ các lợi ích có được từ tiêu chuẩn hộ 

nghèo để nỗ lực vươn lên trong cuộc sống bằng chính khả năng của bản thân, giảm 

bớt áp lực cho xã hội. Đó chính là những tấm gương điển hình đáng được trân trọng, 

tôn vinh…  

Xã Kiên Thành huyện Lục Ngạn có gần 2.300 hộ dân với 10.350 nhân khẩu, 

trong đó, bà con là người DTTS chiếm 62%.  Năm 2017, xã Kiên Thành có hơn 10 

hộ dân làm đơn xin thoát nghèo. Những hộ này thực tế còn nghèo nhưng họ với 

quyết tâm phải tìm cách thoát khỏi sự nghèo đói đã bủa vây quanh nếp nhà từ nhiều 

thế hệ nên họ đã tự nguyện thoát nghèo. Đây là tín hiệu chứng tỏ người dân đã thay 

đổi nhận thức, họ không chịu an phận và đã mạnh dạn “tuyên chiến” với đói nghèo. 

Ông Vũ Văn Thuấn – Chủ tịch UBND xã Kiên Thành cho biết rõ hơn: 

Ông Vũ Văn Thuấn – Chủ tịch UBND xã Kiên Thành – Lục Ngạn 
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ND: Xã Kiên Thành năm 2017 có 15 hộ làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo. 

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền 

vận động bà con áp dụng KHKT, tận dụng mọi nguồn lực phát triển kinh tế, năm nay 

hộ nghèo của xã giảm xuống còn 221 hộ. 

Đã từ lâu trong tư tưởng của một bộ phận đồng bào nghèo vùng cao, việc 

trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước đã ăn sâu bám rễ, đây cũng là "rào cản" 

trong việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo ở Lục Ngạn. Khó khăn hơn trong công 

tác vận động là các xã có đông đồng bào dân tộc sinh sống, bởi cái vòng đói nghèo 

luẩn quẩn do tập quán canh tác lạc hậu đã ăn sâu vào tư tưởng của họ từ nhiều đời 

nay. Sau những năm tháng kiên trì với công tác tuyên truyền, vận động, Lục Ngạn đã 

có nhiều hơn những lá đơn tự nguyện thoát nghèo, đây là minh chứng xác thực cho 

quá trình thay đổi nhận thức của người dân mà các cấp ủy Đảng, chính quyền địa 

phương ở huyện vùng cao này đã nỗ lực rất nhiều mới đạt được. Ông Nguyễn Văn 

Bắc – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Lục Ngạn cho biết thêm: 

Ông Nguyễn Văn Bắc – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Lục Ngạn 

ND: Trên địa bàn toàn huyện có gần 70 hộ làm đơn xin thoát khỏi hộ nghèo. 

Để có được kết quả đó, chúng tôi tích cực tuyên truyền các đoàn thể vận động bà 

con vươn lên làm kinh tế, không trông chờ ỉ lại vào Nhà nước. Chúng tôi sẽ tổ chức 

các cuộc biểu dương những hộ gia đình này để kịp thời động viên họ và truyền động 

lực đến các hộ gia đình khác. 

Phong trào “xin ra khỏi hộ nghèo” đang được ví như một “cuộc cách mạng” 

trong cuộc chiến đẩy lùi đói nghèo ở huyện vùng cao Lục Ngạn, những người nghèo 

đã không còn nghèo từ trong tư tưởng, suy nghĩ như trước đây nữa. Việc người dân 

tự nguyện xin rút khỏi danh sách hộ nghèo đã trở thành phong trào. Đây được xem là 

tín hiệu vui trong việc hình thành nhận thức tích cực cho người dân để họ không 

ngừng nỗ lực, cố gắng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên 

mảnh đất quê hương./. 
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Mục: Phóng sự  

THỰC TRẠNG THIẾU LỚP HỌC MẦM NON Ở VÙNG CAO 

 

Thưa QV&CB! Tình trạng trẻ em phải học ở các nhà văn hóa, hội trường 

thôn, nhà công vụ ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dạy và học ở bậc học mầm non, 

bởi các phòng học tam, học nhờ đều không đảm bảo về diện tích hoặc không phù 

hợp với trẻ, thiếu trang thiết bị, chưa tạo được môi trường cho trẻ hoạt động thực 

sự. Đó là thực trạng đang diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình. Mời QV&CB cùng nghe! 

Kho của HTX được xây dựng từ năm 1982 là nơi “tá túc” của gần 20 em học 

sinh… Hai bên được vây quanh bởi bàn ghế chất ngổn ngang, lọt thỏm ở giữa là các 

em học sinh - mầm non tương lai của đất nước, lớp học tạm bợ như thế này, tiềm ẩn 

nhiều nguy hiểm, rủi ro… Cô giáo Phạm Thị Huyền Ngọc – Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Nam Dương huyện Lục Ngạn cho biết: 

Cô giáo Phạm Thị Huyền Ngọc – HT Trường MN Nam Dương – Lục 

Ngạn 

ND:  Chúng tôi có 6 khu lẻ thì khu học tại thôn Lâm này là xuống cấp nhất, 

học sinh ở đây 100% là người DTTS, thương các con nhưng kinh phí chưa có để xây 

trường mới nên đành chắp vá. 

Còn đây là ý kiến của chị Nguyễn Thị Nhung, Phụ huynh học sinh xã Tiến 

Thắng huyện Yên Thế: 

ND: Thôn Chúng tôi xa trung tâm xã nên đành cho con học ở điểm lẻ này, 

CSVC ở đây thiếu thốn lắm, lớp học, nhà vệ sinh đều thiếu, rất thiệt thòi cho các 

con. 

Đó là thực trạng đang diễn ra ở các xã vùng cao – các em học sinh mầm non 

tại các điểm lẻ phải học nhờ, học ghép. Điểm trường mần non thôn Đầm xã Phượng 

Sơn huyện Lục Ngạn là một ví dụ điển hình. Những hôm thôn có việc phải họp hành, 

cô trò đành phải nghỉ học để “lớp học tạm” thực hiện đúng chức năng của mình. Đến 

khi thôn họp xong, cô trò lại phải sắp xếp lại bàn ghế, dụng cụ mới tiếp tục học. Chia 

sẻ với chúng tôi, cô giáo Phạm Hồng Nhung – Trường MN xã Phượng Sơn – Lục 

Ngạn nói: 

Cô giáo Phạm Hồng Nhung – Trường MN xã Phượng Sơn – Lục Ngạn 

ND: Lớp học ở khu lẻ chúng tôi vừa mới được các phụ huynh đóng góp để sơn 

sửa lại, chứ như năm ngoái cô và trò đang ngồi học mảng xi măng to rơi ngay cửa 
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lớp học. Chúng tôi cũng mong muốn các cấp ngành sẽ tạo điều kiện hơn nữa về 

nguồn kinh phí, xây dựng cho cô và trò ở xa trường trung tâm có lớp học khang 

trang hơn. Không cứ đi nhờ, đi mượn như thế này, ảnh hưởng đến việc dạy và học 

lắm. 

Chúng tôi đến thăm khu lẻ trường mầm non Hợp Thắng xã Tiến Thắng huyện 

Yên Thế, được tận mắt chứng kiến những thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng học 

dành cho giáo dục mầm non, chúng tôi càng cảm thông hơn với những vất vả mà cô 

và trò nơi đây phải hàng ngày vượt qua. Trong lớp học tạm rộng gần 10 m2 được 

ngăn cách bằng tấm vách nhôm, cứ bên này học giờ âm nhạc múa hát, thì lớp bên kia 

các em học sinh sẽ không tập trung được với tiết học của mình. Cho biết về giải pháp 

mà các cô giáo nơi đây đưa ra để phù hợp với hoàn cảnh của mình cô giáo Nguyễn 

Thị Hải Yến, giáo viên trường mầm non xã Tiến Thắng cho biết: 

Cô giáo Nguyễn Hải Yến – GV trường MN xã Tiến Thắng – Yên Thế 

ND: Chúng tôi phải phân chia ra, lớp chúng tôi học múa hát thì các con lớp 

bên sẽ ra ngoài học ngoại khóa. Thực ra, nghĩ rất thiệt thòi cho các con, nhưng vì 

kinh phí của địa phương không có nên chúng tôi sẽ phân chéo ra như vậy.  

Không chỉ có khu lẻ mà ngay tại khu trường MN trung tâm của xã Tiến 

Thắng, BGH nhà trường vẫn phải “nhường” phòng hiệu bộ cho các em học sinh. 

Học sinh ngày càng đông, trong khi lớp học thì thiếu thốn. Rõ ràng, việc học nhờ, 

học tạm ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập và sinh hoạt của các em học sinh. 

Nhất là ở lứa tuổi mầm non, việc dạy học và chăm sóc trẻ luôn luôn phải song hành. 

Trường mầm non khu trung tâm xã Tiến Thắng có 6 phòng học thì có 4 phòng học 

phải học nhờ. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ. 

Trong phòng học, các khu không được chia tách mà mọi hoạt động ăn, học, ngủ đều 

diễn ra trong một diện tích chật hẹp. Nhà vệ sinh cũng thiếu thốn nên cô và trò đều 

phải tự khắc phục. Được biết UBND xã Tiến Thắng đã có kế hoạch quy hoạch đất để 

mở rộng diện tích trường mầm non nhưng vấn đề đặt ra ở đây lại không phải là quỹ 

đất mà liên quan đến kinh phí xây dựng. Là xã nghèo nên việc tự đứng ra xây trường 

học đảm bảo chất lượng phục vụ cho nhu cầu chính đáng của nhân dân là điều rất 

khó thực hiện. Việc trước mắt mà BGH nhà trường thực hiện, là tiếp tục  động viên 

bà con chịu khó đưa đón trẻ đúng giờ tại các điểm học nhờ, học ghép. Ngay tại điểm 

trường chính việc phấn đấu đạt chuẩn quốc gia cũng còn lắm gian nan. Cô giáo Vũ 

Thị Bắc – HT trường MN xã Tiến Thắng nêu rõ: 

Cô giáo Vũ Thị Bắc – HT trường MN xã Tiến Thắng – Yên Thế 
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ND: Với số lượng học sinh ra lớp năm nay tăng, hiện trường có 160 em học 

sinh tại khu chính nên nhà trường vốn đã thiếu lớp lại càng thêm thiếu. Nhìn các em 

học sinh phải học tập và sinh hoạt trong một không gian chật chội, thiếu thốn mọi bề 

bản thân chúng tôi cũng rất áy náy nhưng “lực bất tòng tâm”. Chỉ mong sao các 

cấp, các ngành quan tâm hơn đến việc đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường để các 

con được học tập và sinh hoạt trong một môi trường đảm bảo, nhà trường cũng đỡ 

vất vả trong việc quản lý giáo viên và học sinh tại các điểm học nhờ. 

Tình trạng học sinh phải học ở những phòng học tạm bợ đã ảnh hưởng đến 

chất lượng dạy và học, bởi các phòng học đều không đảm bảo về diện tích, nhà vệ 

sinh không có hoặc không phù hợp với trẻ, thiếu trang thiết bị, chưa tạo được môi 

trường cho trẻ hoạt động thực sự. Khó khăn chồng chất khó khăn, sẽ chẳng thể yêu 

cầu chất lượng tốt, hay giáo dục toàn diện nếu các em học sinh không đủ cơ sở vật 

chất để học tập./. 
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Mục: Giữ gìn bản sắc văn hóa 

 

Tục mua bán đầu rể 

 

Thưa QV&CB! Trong hành trình tìm về với những sắc màu văn hóa dân tộc 

thiểu số, chúng tôi biết đến rất nhiều phong tục độc đáo. Nhưng đều khiến chúng tôi 

bất ngờ hơn cả là tục mua, bán đầu rể. Một tục lệ có cái tên nghe rất khó thiện cảm 

nhưng lại tồn tại suốt cả chiều dài lịch sử người Sán Chí ở Bắc Giang, giúp bao trai 

đơn gái độc đến được với nhau thành vợ thành chồng. Nhưng cũng từ tục lệ đó mà 

biết bao người không được mang họ của mình, lầm lũi sống giữa những bản làng 

heo hút để đánh đổi lấy hạnh phúc gia đình… Mục giữ gìn bản sắc văn hóa sẽ giới 

thiệu rõ nét hơn về tục lệ này. 

Dưới những dãy núi nối dài ở xã Sa Lý, Kiên Lao của huyện Lục Ngạn, người 

Sán Chí sinh sống thành bản làng cách đây cả ngàn năm. Ở đó có những nét văn hóa 

làm nên vẻ đẹp riêng biệt của người Sán Chí, tiêu biểu là dân ca Sán Chí – một di 

sản văn hóa phi vật thể. Về với nơi này, bất kỳ ai cũng dễ dàng chìm đắm trong 

những điệu chục cọô, Cnắng coộ, Chắu cọô, Zoóng hòô cọô…Qua đó có thể thấu 

hiểu phần nào những nét văn hóa làm nên đặc tính vùng đất và con người nơi đây... 

Những tác động của thiên nhiên, xã hội, những quy chuẩn văn hóa đã làm xuất hiện 

tục mua, bán đầu rể như để kiểm nghiệm những giá trị văn hóa người Sán Chí trước 

mọi vật đổi sao rời. Ông Lâm Văn Bình – Xã Sa Lý, cho biết: 

(Đọc dịch: Bán đầu rể là đi ở rể nhưng phải bán họ, không được lấy họ của 

mình, phải lấy họ bên nhà vợ. Dân tộc Sán Chí chỉ mua đầu rể khi nhà gái có điều 

kiện, lại không có con trai nối dõi, không có người thờ cúng. Còn người bán là ai? 

Thường là trai nhà nghèo, gia đình lại đông con trai. Và chỉ khi cả hai đã thật sự 

đồng thuận, việc mua bán mới được tiến hành) 

Về với mảnh đất Sa Lý, nơi “cổng trời” của Bắc Giang, mới thấy hết sự hùng vĩ 

của thiên nhiên.... Nơi đây có Ải Sa Lý, một địa điểm nổi danh trong lịch sử chống 

quân Nguyên Mông thời Trần. Ngay đó là ngôi nhà của bà Lâm Thị Héc… Bố mẹ bà 

đã mua đầu rể cho bà đã được gần 50 năm. Bà cho biết trước kia, nếu con trai nhà 

nghèo không muốn bị bán đầu (tức là không muốn mất họ) thường bị ế vợ, con gái 

nhà giàu không có chàng trai nào dám đến hỏi làm vợ, thì lại bị ế chồng. Bởi vậy, 

người Sán Chí mới có câu tục ngữ: Nhà giàu nuôi gái già/ Nhà nghèo nuôi trai già. 

Bà Héc chia sẻ: 
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 (Đọc dịch: Bố mẹ tôi sinh được 3 con gái. Tôi là cả nên được bố mẹ mua đầu 

rể. Mấy chục năm chung sống bên nhà vợ nhưng tôi không bao giờ chê chồng nghèo. 

Ông ấy cũng không bao giờ quá đáng, vẫn giữ thân phận như trước. Lúc sắp chết, 

ông ấy nói là sẽ về với tổ tiên họ Lâm nhà tôi) 

Một đám cưới bình thường (tức nhà trai đi lấy vợ cho con trai) được diễn ra thì 

nhà trai phải tốn kém rất nhiều tiền của. Nhưng nếu bán đầu rể thì ngược lại, nhà trai 

được thách cưới như gả con gái. Lúc ấy, nhà gái phải lo mọi phí tổn cho đám cưới. 

Lễ vật thách cưới mà họ đưa ra cũng không phải là nhỏ…..Khi đã ưng thuận, nhà gái 

xem ngày nào đẹp, thích hợp sẽ nhờ ông mối đến thông báo cho nhà trai để định 

ngày cưới. Lễ nhập họ được diễn ra trước bàn thờ tổ tiên nhà gái và có sự chứng kiến 

của họ hàng nội tộc nhà gái và ông mối, thầy cúng. Lễ nhập họ nhằm thông báo với 

tổ tiên của nhà gái là nhà mình đã có thêm người và thần linh đã chứng giám chàng 

trai đã bán họ. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chàng trai cũng không 

được phản lại điều đó. Con cái đẻ ra sẽ mang họ mẹ, gọi bố mẹ cô gái là ông bà nội, 

gọi bố mẹ chàng trai là ông bà ngoại. Và một khi đã bán đầu rể, người con trai phải 

sang ở nhà vợ, phải đổi họ sang họ vợ. Tuy nhiên, họ cũng có thân phận như con trai 

bên nhà vợ, được thừa kế mọi tài sản bên nhà vợ. Trao đổi với chúng tôi ông Lâm 

Văn Bình xã Sa Lý cho biết: 

(Khi bán đầu phải chuyển họ, đổi bàn thờ. Giả dụ chàng trai họ Hoàng, bán 

cho cô gái họ Lâm, họ của chàng trai sẽ nhập vào họ của người mua đầu và thờ họ 

này như con trai của nhà mua. Còn họ bên nhà trai bán đầu rồi thì không phải thờ 

nữa, chỉ có nghĩa vụ tình cảm với nhà đẻ thôi.) 

Ở Lục Ngạn, ngoài Sa Lý, người Sán Chí sinh sống tập trung ở xã Kiên Lao. 

Mấy năm gần đây, Kiên Lao đổi mới nhiều theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, ánh hào 

quang đó không khỏa lấp được vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên của núi rừng, cũng như 

những nét văn hóa đã trường tồn cùng bà con. 

Hôm nay, cặp vợ chồng này mang lễ đến tạ ơn ông mối Lâm Văn Ọn ở thôn Họ. 

Đây là tập tục đẹp của người Sán Chí. Trong hôn nhân, người Sán Chí rất coi trọng 

vai trò của người làm mối và thầy cúng, những người được họ cho là có môi liên hệ 

với tổ tiên, thần linh. Ngay cả khi nhà gái muốn đánh tiếng lấy người con trai về làm 

rể, muốn họ bán đầu thì cũng phải nhờ đến ông, bà mối. Thậm chí, khi đã thành vợ, 

thành chồng, sinh con, đẻ cái, ông mối cũng vẫn là người gìn giữ sự yên ổn trong gia 

đình. Mỗi khi vợ chồng có bất hòa, người đứng ra làm nhiệm vụ hòa giải lại chính là 

ông, bà mối chứ không phải bố mẹ đẻ... Ông Ọn cho hay đã chấp thuận bán họ cũng 

phải chấp thuận thân phận kém cỏi trong nhà vợ. Đó là lẽ đương nhiên, họ chỉ biết tự 

than thân trách phận rằng: Bố mẹ giàu thì con gái thành con trai/  Mình nghèo thì lấy 
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bố mẹ người ta (tức bố mẹ vợ) làm bố mẹ/ Bố mẹ mình, mình lại bỏ đi. Ông mối 

Lâm Văn Ọn – Thôn Họ, Kiên Lao cho biết thêm: 

(Nội dung: Tôi có hàng chục năm làm mối. Tôi thấy khi bán đầu rể thân phận 

như người làm dâu nhưng họ cũng như con trai bên nhà vợ. Bởi vậy trách nhiệm 

cũng rất lớn. Hơn nữa, khi bán đầu rể đã báo cáo, thề với tổ tiên, thần linh rồi nên 

họ không dám làm sai) 

Sự tôn trọng đó cũng lý giải cho sự trọng tín vào lời thề với tổ tiên, thần linh. 

Anh Ninh Văn San sinh năm 1981, quê ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Anh bán đầu rể về 

một gia đình họ Lâm ở thôn Xé, xã Sa Lý từ năm 2001. Từ đời anh trở đi sẽ mang họ 

Lâm, phải cúng ma nhà vợ, đó là điều đã được anh mặc định sẵn. Anh Lâm Văn San 

tâm sự: 

 (Nội dung: Nhà tôi có 9 anh em. Đời sống cơ cực lắm. Khi bên nhà vợ đi hỏi 

chồng, đường cùng, bố mẹ tôi đã đồng ý bán đầu rể. Từ khi bán đầu rể, tôi như phận 

làm dâu. Tôi phải thờ cúng tổ tiên nhà vợ. Say này tôi chết thì vẫn đi theo tổ tiên nhà 

vợ) 

Chính từ đó khiến nhiều người suy diễn, đánh giá về một lớp người yếu thế 

trong xã hội không được mang họ của gia tộc mình. Nhưng đặt trong những giá trị 

tâm linh, văn hóa thì tục lệ này đã đề cao tính trung thực, trọng tín của người Sán 

Chí, cho dù họ đã bước vào đường cùng… Những người giàu có ở các bản làng xe 

duyên cùng những người nghèo khó đến bước đường cùng. Duyên tơ hồng có vẻ lạ 

lùng đó cho ta một cách nghĩ, một cách nhìn nhận khác về hôn nhân gia đình ở các 

bản làng vùng cao, đó là: Nhiều khi, hạnh phúc gia đình được xây dựng trên nền tảng 

khập khiễng một trời một vực về lợi ích kinh tế nhưng có điểm chung về văn hóa, tín 

ngưỡng./. 
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 Mục: Phổ biến kiến thức 

KỸ THUẬT PHÒNG CHỐNG RÉT CHO TRÂU, BÒ 

 

Thưa QV&CB! Hiện nay, nhiều đợt rét đậm, rét hại kéo dài, có ngày nhiệt độ 

xuống dước 100C gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ đàn gia súc, gia cầm. Theo dự 

báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn, đợt rét này có thể còn kéo dài trong nhiều 

ngày tới. Để chủ động chống rét cho trâu, bò chúng tôi xin giới thiệu một số biện 

pháp hữu hiệu như sau: 

1. Khi nhiệt độ xuống dưới 120 C dừng ngay việc chăn thả trâu bò ở ngoài 

đồng, để trâu bò tại chuồng nuôi để áp dụng các biện pháp giữ ấm cho trâu bò.  

2. Đảm bảo che chắn chuồng trại tránh gió lùa, trong chuồng nên có chất độn 

chuồng, thường xuyên giữ nền chuồng khô ráo sạch sẽ. Những ngày rét có kèm theo 

mưa cần tăng lần thay chất độn chuồng để trâu bò không bị lạnh. 

3. May áo giữ ấm cho trâu bò bằng các loại bao tải, có bao tải gai là tốt nhất, 

diện tích may nên che chắn nhiều phần thân của trâu bò. 

4. Cho ăn đủ khẩu phần và cân đối về dinh dưỡng nhằm nâng cao sức đề 

kháng cho trâu, bò. Tăng cường cho trâu bò ăn thức ăn tinh như cám lợn, cháo nóng, 

thức ăn giàu đạm, đủ vi tamin, các loại chất vi khoáng, muối ăn. 

 5. Đảm bảo cho trâu bò uống đủ nước, tốt nhất những ngày này cho trâu bò 

uống nước ấm có hoà muối với lượng khoảng 5 g/100 kg thể trọng. 

6. Thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch bằng biện pháp định kỳ phun thuốc 

sát trùng lên chuồng trại, các khu vực xung quanh chuồng nuôi (một số loại thuốc sát 

trùng thông dụng như Vikol, Haniodin).  

7. Thực hiện tốt việc tiêm phòng vác xin phòng chống các bệnh truyền nhiễm, 

theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Theo dõi sức khoẻ vật nuôi hàng ngày, nếu gia 

súc có dấu hiệu bệnh phải báo ngay cho cán bộ thú y cơ sở để có biện pháp can thiệp 

kịp thời. 

* Lưu ý: Những ngày quá rét, trâu bò thường hay xảy ra bệnh cước chân, biểu 

hiện thấy da chân trâu bò bị sưng phù, nứt nẻ, có hiện tượng xung huyết. Trường hợp 

bệnh nặng lớp biểu bì ở chân có chảy dịch màu vàng, tạo vết loét, gây nhiễm trùng, 

nếu không điều trị kịp thời tổ chức dưới da bị hoại tử làm cho con vật bị què, nặng 

hơn trâu bò có thể kế phát các bệnh truyền nhiễm khác. Khi bệnh nặng cần báo cán 

bộ thú y để điều trị bằng kháng sinh. 



18 

 

 



19 

 

(Ninh Tiệp dịch đọc) Chào hết! 

Thưa quý vị và các bạn! Chương trình phát thanh tổng hợp tiếng Sán chí của 

Đài PT&TH Bắc Giang đến đây là hết, xin cảm ơn quý vị và các bạn đa quan tâm 

lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tuần sau! 

 

 

 


