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II. Chào hết 



Lời dẫn: 
PTV Triệu Thương: Kính chào quý thính giả đang theo dõi Chương trình phát 

thanh tổng hợp tiếng Dao của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn. Trong chương 
trình hôm nay chúng tôi sẽ phản ánh về  thực trạng đáng lo ngại khi đồng bào xuất cảnh 
trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu đến quý thính 
giả lễ Pù Hung của người Dao Quế Lâm ở huyện Chợ Đồn trong Mục Gìn giữ bản sắc 
dân tộc, và câu chuyện về ông Đặng Hành Phi, một người cần cù, ham học, ham làm. 
Phần cuối là Mục giới thiệu văn bản mới. 

Trước tiên mời quý khán giả theo dõi phần tin. 
(Đọc  tin, bài theo CT) 

PTV Phượng Phúc: Quý thính giả thân mến! Người dân ở Việt Nam xuất cảnh trái phép 
sang Trung Quốc để lao động là một vấn đề không mới, nhưng hiện nay vẫn là chủ đề 
nóng ở các bản làng vùng sâu vùng xa của tỉnh Bắc Kạn. Mời quý thính giả đón nghe 
phóng sự sau do phóng viên vừa thực hiện tại một thôn vùng cao của tỉnh Bắc Kạn. 

PTV Phượng Phúc : Thưa quý thính giả! Người Dao Quế Lâm có nhiều nghi lễ 
mang đậm bản sắc văn hóa của tộc, trong đó, Lễ Pù Hung là nghi lễ lớn nhất. Nghi lễ này 
thể hiện lòng hiếu thảo, sự tri ân đối với thế hệ trước, giáo dục truyền thống gia đình, 
dòng họ. Trong Mục Gìn giữ bản sắc dân tộc, mời quý khán giả cùng chúng tôi tìm hiểu 
nghi lễ Pù Hung của người Dao Quế Lâm ở huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.  

PTV Triệu Thương: Qúy thính giả thân mến! Trong mục gương sáng quanh ta hôm nay, 
mời quý thính giả cùng gặp gỡ ông Đặng Hành Phi ở thôn Nà Lịn, xã Tân Lập, huyện 
Chợ Đồn. Mặc dù năm nay đã cao tuổi nhưng ông vẫn miệt mài với công việc tạc đá, một 
công việc khá mới mẻ với đồng bào Dao ở thôn vùng cao này. Những hòn đá vô tri vô 
giác dưới bàn tay tài hoa của ông đã trở thành những hình thù đẹp mắt và những đồ trang 
sức độc đáo.  

Chào cuối: Qúy thính giả vừa nghe Chương trình phát thanh tổng hợp bằng tiếng 
Dao của Đài PT&TH Bắc Kạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình 
này lần sau. 

 

Người Dao Chợ Mới thoát nghèo nhờ trồng gừng 
Nhiều năm qua, cây gừng đã mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào Dao ở xã 

Tân Sơn, huyện Chợ Mới. Năm 2017 khi những củ gừng ở bản Dao nơi đây xuất khẩu 
sang Nhật Bản và một số nước Trung Đông thì cây gừng hứa hẹn sẽ giúp bà con làm 
giàu.  

Người có công lớn đưa gừng Tân Sơn xuất ngoại cũng là một người con của bản 
Dao ở Tân Sơn là Bàn Văn Minh. Năm 2016, doanh nghiệp Minh Bê đã xuất khẩu hơn 
300 tấn gừng tươi sang thị trường khó tính Nhật Bản. Tiếp đà thắng lợi, doanh nghiệp 
xuất khẩu tiếp hơn 600 tấn trong năm 2017 đồng thời xuất khẩu hơn 100 tấn sang thị 



trường các nước Trung Đông. Năm 2017 là năm mà giá gừng Tân Sơn đạt kỷ lục ở mức 
60.000 đồng/kg. Năm 2018, người dân xã Tân Sơn phấn đấu hoàn thành trồng hơn 200ha 
cây gừng để phục vụ xuất khẩu.  

Tác giả: Thu Giang 

Hỗ trợ thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp 

Cùng với nhiều nguồn lực khác, thời gian qua thông qua nguồn vốn Quỹ Quốc gia 
về việc làm, đoàn thanh niên các cấp đã hỗ trợ nhiều mô hình của thanh niên, hỗ trợ đoàn 
viên, thanh niên nhất là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số khởi nghiệp tại địa phương. 
Hiện, Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang triển khai và quản lý hơn 
1,9 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm cho 34 dự án, qua đó giải quyết việc 
làm cho hơn 200 lao động. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 16 
HTX do thanh niên làm chủ trong đó có hơn 70% là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số 
làm chủ đang hoạt động. Tiêu biểu như HTX Nông nghiệp Bản Lù ở của đồng bào Dao 
Đỏ ở xã Tân Sơn, huyện Chợ Mới; HTX Thanh niên Bắc Kạn khởi nghiệp ở xã Nguyên 
Phúc, huyện Bạch Thông; HTX thanh niên Toàn Phát ở xã Yên Mỹ, huyện Chợ Đồn.  

Tác giả: Lệ Quỳnh  

Cần tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số để giữ rừng 

 Trong những tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện hơn 90 vụ vi 
phạm các quy định Luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng gần 20 vụ so với cùng kỳ.  

 Nguyên nhân số vụ khai thác, vận chuyển gỗ tại Bắc Kạn tăng là do diện tích rừng tự 
nhiên thường nằm ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, giáp các thôn bản của bà con đồng 
bào Mông, Dao. Cuộc sống khó khăn, trình độ dân trí của bà con còn hạn chế, thiếu hiểu 
biết về các quy định quản lý bảo vệ rừng nên nhiều hộ gia đình thường sống nhờ vào 
rừng. Bên cạnh đó, địa bàn rộng, lực lượng kiểm lâm mỏng cũng khiến cho công tác bảo 
vệ rừng gặp nhiều trở ngại. Để bảo hạn chế việc khai thác rừng trái phép, bên cạnh việc 
tuyên truyền pháp luật về bảo vệ phát triển rừng, chính quyền và ngành chức năng cũng 
cần nghiên cứu tạo việc làm cho bà con để người dân cùng chung sức giữ rừng.  

Tác giả: Công Luận  

Hơn 7.800 lượt học sinh dân tộc thiểu số được hướng nghiệp 

Học kỳ 1 năm học 2017-2018, các trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 
nghiêm túc việc dạy nghề , tư vấn hướng học, hướng nghiệp cho học sinh THCS, THPT 
với hơn 7.800 lượt học sinh. Hầu hết các em là học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số 
Mông, Dao nên việc tư vấn hướng nghiệp là hết sức quan trọng. 

Trong đó, tư vấn hướng học cho học sinh THCS  được 4.320 lượt, tư vấn hướng 
nghiệp  cho các em THPT được 3.546 lượt.  Các buổi tư vấn đã cung cấp một số thông 



tin về các ngành nghề đào tạo tại các trường đại học, những kinh nghiệm trong việc chọn 
ngành nghề phù hợp với sở thích và điều kiện kinh tế của gia đình, thông tin những ngành 
học thu hút nguồn nhân lực trong tương lai, phát hiện thế mạnh bản thân và nuôi dưỡng 
ước mơ, những lựa chọn khi không đỗ Đại học..vv…Ngoài ra, 15/ 15 trường THPT trên 
địa bàn tỉnh còn triển khai thực hiện hoạt động giáo dục nghề phổ thông cho 100% học 
sinh lớp 11 với các nghề chủ yếu như: Tin học văn phòng, trồng rừng, làm vườn, nấu ăn..  

Tác giả: Chinh Lan 

Vấn đề người dân xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động 
Củm Pán là một thôn vùng cao của xã Khang Ninh, huyện Ba Bể với  100% hộ dân là 

đồng bào dân tộc Dao. Toàn thôn có 48 hộ thì có đến 18 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo. 
Những năm trước đây, Củm Pán là một vùng quê yên bình, tuy đời sống còn nhiều khó 
khăn, nhưng bà con rất  đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau và cần cù lao động. Nhưng hiện nay, 
bản người Dao Củm Pán trở nên ảm đạm, đâu đâu cũng có chuyện buồn từ những người 
đi  xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động trở về.  

Câu chuyện bắt đầu từ đầu năm 2013, đối tượng Triệu Thị Dăm, là người của thôn 
Củm Pán, sang Trung Quốc từ năm 2012, quay lại bản để lừa gạt những người trong thôn 
nhẹ dạ, cả tin sang Trung Quốc lao động tự do với lời hứa hẹn sẽ kiếm được nhiều tiền 
mà lại nhàn hạ. Vì tin lời Dăm, nên một số người đã đồng ý theo Dăm đi sang Trung 
Quốc với hy vọng là kiếm được nhiều tiền để cải thiện đời sống cho gia đình. Tuy nhiên, 
khi sang đến đất Trung Quốc, mọi người mới biết mình bị lừa. Họ bị đưa vào những cơ 
sở lao động nặng nhọc, bị đánh đập, chửi mắng, tiền lương thấp. Em Triệu Văn Giàng, 
một người may mắn trốn thoát từ Trung Quốc cho biết:  

(Trích: Bà Dăm cứ gọi điện mãi bảo sang Trung Quốc làm việc nhẹ mà nhiều tiền 
công, mình tin cũng đi theo nhưng sang làm đập đá mệt lắm mà họ không trả tiền. Mình 
đòi về nó không cho về phải nói dối là bà nội mất nó mới bảo cho về mấy hôm) 

Em Triệu Thị Viên cũng ở thôn Củm Pán, xã Khang Ninh, sau một thời gian lao động 
bị vắt kiệt sức tại Trung Quốc đã tìm cách quay trở về Việt Nam, khi đến nhà  mà vẫn 
chưa hết run sợ, em Viên cho biết:  

(Trích: Mình đi bị đánh bị đập, đánh vào tay, vai ngày nào cũng bị đánh chửi nên tìm 
cách mãi mới trốn về Việt Nam được.) 

Còn bà Triệu Thị Thái là người có hai con đều xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc 
làm thuê đang rất lo lắng vì mấy tháng nay không có tin tức của con. Bà Thái lo lắng nói: 

(Trích: Không biết tin con thế nào đâu, bảo gọi điện thoại nhưng cũng không được. 
Lúc đi thì bảo đến tết sẽ về nhưng qua tết rồi cũng không liên lạc được. Lúc đi thấy bảo 
nhiều người cùng đi lắm hơn 40 người cơ.) 

Chị Triệu Thị Dú, vào một ngày nọ được một đối tượng đến dụ dỗ, chị hy vọng sang 
bên Trung Quốc sẽ kiếm được khoản tiền lớn mang về trả món nợ cho chồng vay trước 
khi xuất khẩu lao động ở Malayxia. Thế là chị vay mượn được vài triệu đồng, để lại đứa 
con nhỏ mới học lớp 1 cho bố mẹ nuôi, bỏ hoang căn nhà tuềnh toàng rộng khoảng 40 



m2, khăn gói theo họ ra đi. Khi sang Trung Quốc, chị bị đối tượng Dăm đưa vào một cơ 
sở làm công việc nặng nhọc, khổ sai, lương ít nên cùng mọi người tìm cách quay về 
nhưng chúng suốt ngày bám sát. Nhiều người muốn về thì phải báo người nhà mang tiền 
đến cứu, người không có thì phải vay mượn. Nhờ tình huống may mắn, chị trốn thoát về  
Việt Nam, chị Triệu Thị Dú kể: 

(Trích: Lừa bà Dăm là về mình không tố cáo bà Dăm thì bà cho về nhưng mình không 
biết tiếng, không biết đường nhưng vẫn bắt xe đi xong gặp được người quản quân cũ đến 
đón thì nó bảo có đoàn người đuổi theo mà các vẫn dám chạy, các chị không sợ chết à) 

Theo thông tin từ Công an xã Khang Ninh, năm 2017, cả xã có 68 người sang Trung 
Quốc lao động tự do, hiện tại phần lớn bà con đã về đến địa phương, tuy nhiên vẫn còn 
một số người chưa về, thậm chí có người gia đình không liên lạc được. Củm Pán là thôn 
có nhiều người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động ở nhiều nhất với 20 người.  
Ông Triệu Văn Thái - Trưởng thôn Củm Pán, xã Khang Ninh nói:  

(Trích: Bà con khó khăn không có việc làm mới rủ nhau đi sang Trung Quốc đi toàn 
đi đêm thôi, xong không có tiền, làm nặng nhọc quá mới trốn về, trốn về thì đến địa 
phương nói mới biết) 

Từ thực tế trên, đòi hỏi cấp uỷ, chính quyền địa phương cần phải tăng cường hơn nữa 
công tác quản lý Nhà nước, tuyên truyền phổ biến giáo dục và nâng cao nhận thức của 
người dân về những âm mưu, thủ đoạn, nguyên  nhân, hậu quả của nạn buôn bán người, 
để người dân có ý thức phòng tránh.  

Vẫn biết rằng, nhu cầu tìm kiếm việc làm, tạo thu nhập là nhu cầu rất chính đáng với 
người dân, nhất là đối với đồng bào vùng sâu vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn. Tuy 
nhiên, xuất cảnh trái phép đi lao động ở nước ngoài là hành vi vi phạm pháp luật, người 
lao động không được bảo hộ quyền lợi, tính mạng. Đa số những người khi trở về đều 
mang nỗi đau thể xác, khủng hoảng tinh thần. Câu chuyện trên đây cũng là một bài học 
cảnh tỉnh cho những ai còn nuôi hy vọng  xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động 
tự do.  

                                                                Tác giả: Triệu Thương 
Mục giữ gìn bản sắc dân tộc: Lễ Pù Hung của người Dao Quý Lâm 

Lễ Pù Hung hay còn gọi là lễ mãn tang là một nghi lễ lớn, có ý nghĩa đối với đồng 
bào Dao Quý Lâm.  Trước đây, nếu gia đình nào khó khăn phải hai, ba đời người gộp lại 
mới làm được một Lễ Pù Hung. Ngày nay do đời sống phát triển cùng với sự giao lưu 
văn hóa nên nghi lễ này cũng được làm đơn giản hơn.   

       Sau khi chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức buổi lễ, gia đình ông Triệu Đức Hưng và 
bà Triệu Thị Hoa ở xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn chọn ngày lành tháng tốt 
để mời thầy đến giúp làm Lễ Pù Hung cho bố mẹ. Mặc dù, bố mẹ ông Hưng đã mất từ 
lâu, nhưng đến nay ông mới có điều kiện làm nghi lễ quan trọng này. Ông Triệu Đức 
Hưng cho biết:  



      (Trích: Nhà tôi đã chuẩn bị cho lễ này được hơn một năm rồi. Khi chuẩn bị đủ cả vật 
chất lẫn tinh thần thì tôi chọn ngày tháng tốt để tổ chức. Bây giờ, chúng tôi tổ chức rút 
gọn, tiết kiệm hơn so với trước đây. Tôi cũng mời anh em, họ hàng gần xa, hàng xóm đến 
góp vui, khách đến chơi đều mời ăn uống vui vẻ.) 

Theo những  người cao tuổi,  Lễ Pù Hung có nội dung và  ý nghĩa rất  sâu sắc: Tổ 
tiên được gột rửa sạch tội lỗi khi còn ở cõi trần, được con cháu phúng viếng đầy đủ tiền 
bạc, nhà cửa, trâu ngựa để có một cuộc sống ấm no, sung túc khi sang cõi âm, tạ lễ các 
thánh thần, tổ tiên đã phù hộ cho con cháu làm ăn thuận lợi và cầu mùa cầu màng bội thu 
cho năm mới. Ông Triệu Hữu Chu – Thôn Tẩn Lùng, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh 
Bắc Kạn nói:  
(Trích: Lễ Pù Hung của người Dao Qúy Lâm là lễ để con cháu đền đáp ơn ông bà, bố 
mẹ. Để làm lễ, gia đình cần chuẩn bị mọi thứ như: quần áo, trâu ngựa giấy cho người đã 
khuất, làm lễ rửa tội cho người đã khuất để ở cõi âm họ có địa vị, cuộc sống ấm no, phù 
hộ cho con cháu làm ăn phát đạt, có cuộc sống hạnh phúc. ) 

Việc tổ chức Lễ Pù Hung trong dòng tộc được tuân thủ theo thứ tự từ trên xuống, 
khi đã mất ông bà phải được tổ chức trước bố mẹ. Trong suốt quá trình làm lễ, gia chủ sẽ 
mời anh em, hàng xóm đến giúp các công việc phục vụ cho việc làm lễ. Những người anh 
em được mời đến giúp việc phải là người hiểu biết các bước nghi lễ. Vì vậy, Lễ Pù Hung 
không phải là việc riêng của một gia đình mà còn là việc chung của cả dòng họ và bản 
làng, thể hiện tình cảm, đoàn kết, gắn bó cộng đồng, là dịp để cho con cháu được tìm hiểu 
thêm phong tục tập quán, nguồn gốc lịch sử và nghi lễ truyền thống của dân tộc mình. 

Trong Lễ Pù hung có rất nhiều nghi thức được tiến hành tuần tự từng bước, có thể 
cùng một lúc diễn ra vài nghi lễ, mỗi nghi lễ có những nội dung, ý nghĩa khác nhau và có 
một thầy đảm nhiệm. Đối với người Dao Quý Lâm, Lễ Pù Hung là nghi lễ sau cùng, cũng 
là nghi lễ tổ chức lớn nhất trong chu kỳ đời người. Nghi lễ này nếu tổ chức cho 2 vợ 
chồng đã mất thì chỉ cần 2 thầy cúng, một thầy chính và một thầy phụ, còn trường hợp 
khác nếu tổ chức cho 2 vợ chồng và thêm một người con nữa thì cần thêm một thầy nữa, 
còn nếu tổ chức cho 2 cặp vợ chồng thì cần đến 4 thầy. Ngoài thầy chính, thầy phụ ra còn 
có người giúp cho việc tổ chức các nghi lễ. Ông Đặng Đức Cán, thôn Nà Lịn, xã Tân 
Lập, huyện huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nói:  

( Trích: Tôi được mời đến để giúp gia chủ cắt quần áo, tiền bạc gửi cho ông bà, bố 
mẹ nơi cõi âm. Cụ thể phần của con trai và con dâu thì cho bố là 72 bộ, cho mẹ là 72 bộ, 
còn cháu trai và cháu dâu thì cho ông và bà là 36 bộ, còn chắt là 24 bộ. Mỗi người phải 
cắt và buộc thành 2 cái riêng thế này, một cho ông, một cho bà.) 

Những thầy tào được gia đình mời đến giúp thực hiện nghi lễ, tùy theo từng gia 
đình mời đến có sự chuẩn bị khác nhau về số lượng công việc. Trong đó chuẩn bị công 
phu, mất nhiều thời gian nhất là thầy thư ký, vì vậy khi chọn thầy gia đình phải lựa chọn 
những thầy viết thông thạo chữ nho, chữ viết đẹp viết sớ cho từng con cháu dâng cúng 
quần áo giấy, tiền âm cho bố mẹ, ông bà của mình. Con cháu càng nhiều thì thầy thư ký 
phải chuẩn bị càng lâu. Ông Triệu Tiến Vinh, thôn Nà Vài, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn cho biết:  



(Trích: Làm thư ký là để ghi tên của tất cả mọi người của dòng họ vào sổ, từ con, 
cháu, chắt, cháu dâu, cháu rể, đều được ghi tên đầy đủ vào sách quan, để đọc thông báo 
cho tổ tiên biết, kê khai đầy đủ mỗi người gửi cho ông bà bao nhiêu quần áo, tiền bạc 
đều được ghi chép đầy đủ. Tất cả tên tuổi, quần áo sau khi  đóng dấu, có giấy thông 
hành, và báo cáo xong sẽ được mang đi hóa gửi vào cõi âm, ông bà mới nhận được.) 

 Lễ Pù hung được tiến hành tuần tự theo các bước như sau: đón thầy; đón hồn; lễ 
cúng cơm; lễ xoá tội; Lễ xóa tội; Lễ khai sáng; mời anh em, họ hàng ăn uống; Cuối cùng 
là lễ “chong thi, phá mả”. 

Thực hiện nghi lễ này nhằm gột sạch những lỗi lầm đó để con người trở nên thánh 
thiện, tinh khiết ở thế giới bên kia mà người Dao Qúy Lâm gọi là chốn Mai Sơn. Vì vậy 
mà từ bao đời nay, người Dao Quý Lâm dù nghèo khó hay giàu có, thì trong đời người, 
người con luôn cố gắng chuẩn bị đủ mọi thứ để làm tròn chữ hiếu với cha mẹ đã khuất, 
trả ơn người sinh thành, công ơn nuôi dưỡng. Để ở thế giới bên kia, cha mẹ có một cuộc 
sống đủ đầy, có địa vị trong xã hội. Ông Triệu Đức Minh – thôn Nà Lịn, xã Tân Lập, 
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nói:  

(Trích: Lễ Pù Hung được tổ chức là để con cháu mãn tang ông bà, bố mẹ, không 
để tang suốt đời. Tổ chức xong lễ pù hung thì phận làm con đã làm tròn chữ hiếu, con 
cháu trả xong ơn đối với ông bà, bố mẹ. Trước đây lễ pù hung được tổ chức 6-7 ngày 
đêm, nay đã rút gọn nhiều, để tiết kiệm thời gian). 

Lễ Pù hung của người Dao có ý nghĩa giáo dục cho các thế hệ không được quên tổ 
tiên, không được làm điều ác, con người phải sống lương thiện. Tất cả đều được linh 
thiêng hoá và nó đã trở thành như những giá trị đạo đức mà mỗi con người phải gìn giữ 
và phấn đấu vươn tới: Đó là Chân-Thiện- Mỹ.  

 Lễ Pù hung là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người Dao 
Quý Lâm, nó thể hiện những khát khao, mơ ước của con người về một thế giới tươi đẹp, 
thế giới mà đem đến cho cuộc sống của mỗi con người được ấm no hạnh phúc./. 

                                                             Tác giả: Triệu Thương  

Mục Gương sáng quanh ta: Người tìm hồn cho đá 

PTV: Qúy thính giả thân mến! Trong mục gương sáng quanh ta hôm nay, mời quý 
thính giả cùng gặp gỡ ông Đặng Hành Phi ở xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn. Mặc dù năm 
nay đã cao tuổi nhưng ông vẫn miệt mài với công việc tạc đá, một công việc khá mới mẻ 
với đồng bào Dao ở thôn vùng cao này. Những hòn đá vô tri vô giác dưới bàn tay tài hoa 
của ông đã trở thành những hình thù đẹp mắt và những đồ trang sức độc đáo.  

(Tiếng động hiện trường tạc đá…) 5-7’’ 

Nghe những tiếng cắt đá này nhiều người nghĩ đây là âm thanh được phát ra từ bàn 
tay của những người thợ lành nghề nào đó. Nếu không được tận mắt chứng kiến, thì khó 



thể tin được rằng người tạc tượng trên đá này năm nay đã 85 tuổi. Với niềm đam mê thổi 
hồn cho những hòn đá vô tri vô giác, nên dù là một kỹ sư nông nghiệp nhưng ông Đặng 
Hành Phi đã tự mày mò đi tìm những hòn đá có màu sắc  để tạc thành những hình thù đẹp 
mắt. Ông Phi tâm sự:  

(Trích: Tôi làm theo sở thích và cũng mong muốn làm một việc gì đó để lại làm kỷ 
niệm cho con cháu trong nhà và bà con đồng bào Dao nơi đây.) 

Là một người Dao sinh sống ở thôn Nà Lịn nghèo khó của xã Tân Lập, huyện Chợ 
Đồn nhưng ông Phi rất hiếu học. Ông Phi tâm sự, thủa nhỏ dù cơm chưa đủ no, áo chưa 
đủ mặc nhưng việc học chữ luôn được ông đặt lên hàng đầu. Sau khi học xong, ông được 
công tác tại khu tự trị Việt Bắc, được cử đi học 5 năm tại Liên Xô về nông nghiệp và trở 
về công tác tại tỉnh Bắc Thái. Đến nay, nhiều tài liệu bằng tiếng Nga vẫn được ông gìn 
giữ cẩn thận. Khi về nghỉ hưu tại quê nhà nhận thấy trong thôn có nhiều hòn đá màu sắc 
đẹp mắt ông đã mày mò đọc sách báo, nghe đài, xem ti vi để tìm cách chế tác chúng 
thành những hình thù trang trí đẹp mắt. Để thỏa trí đam mê, ông đã dành nguồn lương 
hưu ít ỏi để mua sách về tạc đá, mua máy khoan, máy cắt đá … Vì vậy, đến nhà ông Phi 
chúng tôi cứ ngỡ như lạc vào một xưởng điêu khắc nhỏ giữa núi rừng. Ở cái tuổi 85, tóc 
bạc, mắt mờ, tay chậm nhưng ngày ngày, ông Phi vẫn miệt mài với niềm đam mê thổi 
hồn cho đá. Với sự tỉ mỉ cầu kì nên những chiếc vòng, nhẫn, con vật ngộ nghĩnh hay 
những bản tấm đồ bằng đá do ông Phi làm ra đã có nhiều khách hàng muốn đặt mua với 
giá khá cao.  Nói về ông Phi, ông Triệu Hữu Cán, một người dân ở xã Tân Lập không 
ngớt lời khen ngợi. 

(Trích: Ông Phi là người có rất tốt, rất ham học hỏi nên ông có kiến thức về nhiều 
lĩnh vực. Việc tạc các tượng và làm đồ trang trí từ đá cũng là do ông tự học hỏi mà làm 
ra. Nhiều người đã đến hỏi mua các đồ vật này với giá khá cao. Ông là tấm gương cần 
mẫn ham học để bà con ở đây noi theo.) 

Tinh thần hiếu học của ông được truyền lại cho con cháu. Vì vậy, con cháu trong 
gia đình ông cũng có rất nhiều người học hành thành đạt và có nhiều đóng góp thiết thực 
cho thôn vùng cao Nà Lịn trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, niềm say mê điêu 
khắc trên đá của ông Phi cũng gợi mở cho thôn người Dao ở nơi vùng cao hẻo lánh này 
một hướng đi mới trong phát triển kinh tế ngoài việc làm nông nghiệp. Nếu như có thêm 
sự định hướng, hỗ trợ của chính quyền các cấp và các ngành liên quan thì rất có thể nghề 
điêu khắc trên đá này sẽ là một hướng đi mới cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện 
vùng cao Chợ Đồn của tỉnh Bắc Kạn.  

Tác giả: Đặng Hương 

Mục giới thiệu văn bản mới: Quyết định số 164/QĐ-UBND 
Ngày 30/01/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND hỗ 

trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018. 
UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh, ngành chức năng liên quan và UBND các huyện, 

thành phố triển khai các nhiệm vụ: 



Cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước; cấp Báo Dân tộc và Phát triển của Ủy ban Dân tộc và Báo Bắc Kạn (số lượng 
01 tờ/số báo/người). 

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín; Tổ chức thăm quan, học 
tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng 
an ninh, xây dựng Nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc; Tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên Đán; thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy 
tín ốm đau phải nằm viện điều trị từ tuyến huyện trở lên; thăm hỏi hộ gia đình người có 
uy tín gặp khó khăn do hậu quả thiên tai. 

 
Tác giả: Triệu Coi 

 


