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Nhạc hiệu chương trình 

 

Dẫn chuyện : Thưa quý vị và các bạn ! Chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn là chính sách hỗ 

trợ trực tiếp đời sống cho người dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước đưa người dân 

vùng khó tiếp cận với sản xuất hàng hóa thông qua hỗ trợ bằng tiền và hiện vật, bên cạnh đó những hoạt động thường 

xuyên của các tổ chức xã hội cũng tác động liên tục đến đời sống của người dân khiến một số nơi đồng bào dân tộc ỷ 

lại vào chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân địa phương, những đối tượng xấu đã 

tiến hành nhiều thủ đoạn lôi kéo, kích động, khiến đồng bào miền núi lâm vào tình cảnh khốn khó, vô tình tiếp tay cho 

hành vi phạm pháp. Trước khó khăn về nhận thức của người dân và các thế lực xấu, những cán bộ địa phương đã làm 

gì để đánh tan âm mưu của các thế lực xấu bên ngoài và cả …“giặc đói”, “giặc dốt”, giúp người dân mở mang dân trí, 

cải thiện đời sống ? Câu chuyện truyền thanh kỳ này mời quý vị thính giả cùng theo dõi “Chuyện dưới chân núi Tổng 

Chảo”  để cùng tìm hiểu. 

Nhạc cắt chương trình 

Dưới chân núi Tổng Chảo này, nơi cao gần 1.500m so với mực nước biển, 100% là đồng bào Mông, 100% hộ 

nghèo và cận nghèo, 100% trẻ em được đến trường, 100% khẩu được chăm sóc ý tế… 100% cái khó khăn, 100% cái 

thuận lợi. Nghĩ cùng lạ ? Tại sao có sự tồn tại song hành tréo ngoe như vậy ? Càng nghĩ Diệu Linh – cán bộ văn hóa –

xã hội vừa được tăng cường cho UBND xã càng thấy khó hiểu. Cả tuần đọc, phân tích miệt mài các chỉ số kinh tế, xã 

hội của xóm Tổng Chảo, Diệu Linh càng thấy khó hiểu, với điều kiện tự nhiên không phải quá khó khăn mà tại sao 



100% đồng bào ở đây chỉ làm 1 vụ nông nghiệp mỗi năm, những tháng cuối năm thường bỏ lửng ? Họ làm gì thời 

gian này ?. Đem thắc mắc ra khỏi Tiến Công – chủ tịch Hội nông dân xã. Bác Tiến Công cười. 

Tiến Công : Hà hà, tưởng chuyện gì chứ chuyện người dân Tổng Chảo thì nhiều cán bộ mệt mỏi lắm, tồn tại 

hẳn “3 nhất” nhé. 

Diệu Linh : 3 cái nhất, nhất cái gì hả bác ? 

Tiến Công : Nhất đoàn kết, nhì gạo hết, ba thua thiệt. 

Diệu Linh : Bác nói rõ hơn đi, cháu chưa hiểu. 

Tiến Công : Này nhé, đồng bào Tổng Chảo cực kì đoàn kết, sống gần gũi với nhau, nên luôn học nhau làm, nhà 

A làm gì thì nhà B làm cái nấy. Đó là cái tốt, cũng là cái xấu. Tốt là họ luôn hỗ trợ, bảo vệ nhau. Còn xấu là kéo nhau 

cùng trì trệ. 

Diệu Linh : Thế còn 2 cái nhất còn lại. 

Tiến Công : Do người dân bảo nhau chỉ làm 1 vụ trong năm nên gạo lúc nào cũng hết nhanh nhất, lúc nào cũng 

thông báo thiếu đói, đòi trợ cấp. Còn nhất thứ 3, vì suốt bao năm không có hộ nào thoát nghèo nên xóm bản không có 

khen thưởng, luôn đội sổ trong danh sách các xã, chính vì thế thi đua đành chịu phần thiệt. 

Diệu Linh : 3 cái nhất này tồn tại lâu chưa hả bác, cháu thấy điều kiện tự nhiên của Tổng Chảo đâu đến nỗi 

nào, làm 2 vụ nông nghiệp mỗi đều là dư sức, cháu theo dõi điều kiện thổ nhưỡng, lượng mưa đều đáp ứng đủ cả mà. 

Tiến Công : Điều kiện tự nhiên đương nhiên là đáp ứng đủ, chỉ thiếu mỗi con người là chưa đáp ứng đủ. 



Diệu Linh : Bác nói cũng lạ như vấn đề Tổng Chào này vậy ? Ai mà không thích giàu có, có của ăn của để, làm 

nhiều mới có nhiều của cải chứ. 

Tiến Công: Hà hà, cháu gái non nớt của tôi ơi, để bác kể cho cháu nghe 1 câu chuyện nhé, chuyện này xảy ra 

cũng khá lâu rồi, đó là lần đầu bác đến với Tổng Chảo. 

Tiếng chim hót, tiếng bước chân người 

Chuyện bác kể không phải là chuyện mới nhưng đó lại là một chuyện khi kể ra cũng khiến những ai ở thành 

thị cảm thấy lạ lùng. Chẳng là hồi đó bác đi công tác đến Tổng Chảo để khảo sát địa điểm đặt hòm bầu cử. Con 

đường dẫn vào nhà trưởng bản phải len mình qua giữa từng lát cỏ gianh rợp đến đầu người. Chị bí thư đoàn xã 

xung phong làm người dẫn đường cho tôi liên tục nhắc nhở : 

Bí thư đoàn xã : Trai thành phố giờ yếu quá, đi chút đã mỏi 

Bác chưa kịp trấn an rằng bác vốn là dân thể thao, dù leo núi không phải sở trường nhưng không đến nỗi 

đuối sức thì chị đã tiếp lời  

- Bí thư đoàn xã : Anh chú ý kéo ống quần cao lên, kéo tất bọc lấy là tốt nhất, không vắt thấy hơi lạ sẽ chui 

vào đấy. 

 Nói rồi chị lại khúc khích cười, bỏ mặc bộ mặt đang nhăn nhó vì lạnh của bác. Cứ thế, cứ thế, con đường 

kéo dài hơn 3 cây số mà cả đoàn của bác phải đi đến hơn 3h đi bộ.  

 Cả đoàn ghé chân nghỉ tạm tại nhà anh Pẩu ngay đầu bản để lấy sức, trong căn nhà lợp bằng gianh khô kèm 

xác ngô được hong trên gác bếp vẫn còn ánh mùi bồ hóng, anh mời cả đoàn 1 món ăn quen thuộc của vùng cao. 



Pẩu : Ăn đi các anh chị, mèn mén đấy, các anh chị đi trời lạnh như thế này, ăn vào đảm bảo đi tiếp được 3-4 cái 

quăng dao nữa. 

Đang chịu cảnh rét cắt da cắt thịt, cả đoàn ai cũng xì xụp từng thìa mèn mén đặc quánh. Quả là rất ngon. Bác hỏi 

lại :  

Tiến Công : Món này ngon đấy, chốc anh chỉ tôi cách làm nhé 

Pẩu : Ôi thôi, cán bộ ạ, thành thị thiếu gì món ngon. Món này chỉ là món chống đói thôi cán bộ ơi, trước đây em 

làm để cả nhà đi nương ăn được cả ngày, hôm nay em làm bằng ngô giống nên nó ngọt hơn thôi. 

Tiến Công: Sao lại làm bằng ngô giống, tôi tưởng ngô giống thì dành để trồng trọt chứ 

Pẩu : Trồng trọt làm gì mùa này cán bộ ơi, nếu trồng thêm 1 vụ nữa thì năm sau nhà em chết đói mất. 

Tiến Công:  Sao lại chết đói, làm thêm thì mới tích trữ được lương thực, phải gọi là đầy đủ hơn mới đúng chứ, 

người bản mình cũng biết đùa đấy nhỉ ? 

Pẩu : Ấy chết, dân bản em thật bụng lắm, sao dám đùa với cán bộ. Gia đình em và các gia đình trong bản đều 

thuộc hộ nghèo. Làm 1 vụ / năm là đủ ăn, nếu làm quá, năm sau bị quy là hộ cận nghèo hoặc đã thoát nghèo thì rắc 

rối lắm. 

Tiến Công:  Sao lại thế, ai chẳng muốn thoát nghèo, chả lẽ muốn nghèo mãi à ? 

Bác vẫn còn ngơ ngác, anh chủ nhà nghiêm chỉnh giãi bày : 

Pẩu : Bọn em chẳng muốn nghèo mãi, nhưng thà giàu hẳn chứ mới chỉ trên chuẩn nghèo 1 chút thì còn khổ hơn cả 

nghèo.  



Bác cứng họng, đờ người ra nhưng vẫn kịp phản ứng lại  

Tiến Công: Sao trên chuẩn nghèo lại khổ hơn nghèo được ? 

Pẩu : Cán bộ không biết đấy thôi, nhà nghèo ở bản hàng năm được nhà nước hỗ trợ giống, phân bón, con cái đi 

học được tặng sách vở, không bị đóng học phí, đi vay tiền ngân hàng được ưu đãi, năm nào cũng đều được gạo, mỳ 

cứu đói giáp hạt, được các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ dạy nghề, cho quần áo, cho quà Tết, ốm đau được khám 

chữa bệnh miễn phí. Nếu trên chuẩn nghèo, hàng năm phải mất tiền mua giống, mua phân bón, mất tiền cho con 

cái đi học, không được nhận hỗ trợ v.v... các khoản đó cộng lại còn hơn cả 1 vụ mùa, vậy nên nhiều gia đình, thà 

không làm thêm vụ thứ 2 để cuộc sống đỡ vất vả hơn là cố làm rồi gặp nhiều rắc rối.  

Tiến Công: Vậy người nghèo cũng được nhiều đấy chứ ? 

Pẩu : Nhiều cũng không đủ giàu, nhưng đủ hơn tự làm vụ thứ 2. 

 Khi đó bác sững người trước cách lý giải vô cùng chặt chẽ của anh chủ nhà, trên môi còn đọng lại hơi mèn 

mén, nhưng khi ấy, thực sự bác không thấy vị ngọt của cây ngô pha lẫn mùi mồ hôi của đồng bào nơi đây nữa, mà 

thấy thấy chát xít - vị chát của tư tưởng trì trệ đang kìm hãm sự phát triển. 

 Chào anh chủ nhà, bác lê bước chân đi, dù chị bí thư đoàn xã nói nhà ông trưởng bản chỉ còn cách đây vài 

dãy đồi nhưng dường như khi ấy cả đoàn thấy quãng đường đó còn xa hơn quãng đường mọi người vừa đi. Trong 

đầu bác định tính soạn lại mớ lý thuyết để nhắc nhở cho ông trưởng bản có cách giúp người dân đẩy mạnh sản 

xuất, nâng cao đời sống, nhưng làm sao tôi có thể giúp ông trưởng bản khuyên người dân tiếp tục làm vụ thứ 2. Và 

sau đó bác chưa chỉ được cho ông trưởng bản cách khuyên bảo người dân, bởi họ đã quá quen với sự hỗ trợ của 



nhà nước. Với chính sách hỗ trợ mất cân bằng như hiện tại thì liệu đến khi nào người dân lam lũ ở vùng quê mới có 

tư tưởng thoát nghèo bằng chính sức lực của bản thân. Câu hỏi đó cũng đành chờ 1 cơ chế thích hợp cho công tác 

hỗ trợ cho người nghèo trong tương lai. 

 Bác Tiến Công ngừng một lát nghĩ ngợi, thủng thẳng uống ngụm trà bồm, đoạn tiếp lời: 

 Câu chuyện bác muốn chia sẻ qua chuyến công tác đó cũng là 1 câu chuyện có thật về 1 hiện thực vẫn đang 

tồn tại trên các hộ dân sống trên các dãy múi cao miền biên giới. Câu hỏi đặt ra đằng sau câu chuyện đó là : Hỗ trợ 

cho người nghèo cần hỗ trợ như thế nào, hỗ trợ ra làm sao, hỗ trợ bao nhiêu, và bao nhiêu là đủ ? Chỉ khi trả lời 

được những câu hỏi đó thì tình trạng mất cân băng và tư tưởng trì trệ mới có thể được xóa bỏ, từ đó mới áp dụng 

được các phương án giảm nghèo nhanh và bền vững theo đúng chủ trương, đường lối của nhà nước. 

Diệu Linh : Vâng, cháu hiểu, nhưng cũng phải có cách nào đó chứ ? Chả lẽ cứ để vậy mãi. 

Tiến Công : Vậy mới cần đến những cán bộ trẻ tâm huyết như cháu, lớp trẻ có cách tư duy mới, có khi lại hiệu quả 

hơn cách tuyên truyền cũ rích của lớp người già như bác. 

Diệu Linh : Ấy chết, cháu đã làm được gì đâu, còn phải học hỏi bác nhiều. Mai cháu sẽ vào bản, cháu tin sẽ có 

cách nào đó giúp người dân Tổng Chảo. 

Tiến Công : Ngày mai là ngày chợ, sáng người dân đi chợ cả rồi, tối mai cũng là ngày họp xóm đấy, cháu muốn 

đến thì nên chọn giờ đó, sẽ gặp được toàn thể dân bản. 

Diệu Linh : Vâng ạ ! 

Nhạc cắt (rộn ràng) 



Tiếng bước chân vội vàng, tiếng ồn nhốn nháo 

Dẫn chuyện : Hôm Diệu Linh quyết định đến tham dự cuộc họp của người dân trong bản cũng là lúc trưởng 

xóm A Páo điều hành cuộc họp bàn về việc phân chia tài sản cho một gia đình cùng bản. Người cha mất đi để lại gia 

tài cho 2 người con trai, việc ra đi đột ngột của người cha khiến 2 anh em nổi danh lười nhác trong bản mâu thuẫn 

trong việc phân chia tài sản. A Páo – trưởng xóm đồng thời cũng là trưởng dòng họ đành đứng ra phân giải… 

Nhạc …Tiếng chó sủa, tiếng dế… 

A Páo (Đập bàn, hắng giọng) : Bây giờ thì chuyện ma chay cũng lo xong rồi. Của người chết thì không mang theo đi 

được, anh A San lại không để lại di chúc hay căn dặn gì cho nên hôm nay tôi – trưởng dòng họ sẽ đứng ra phân chia 

tài sản cho anh A Sáng và A Toan. Trước tiên tôi sẽ đọc tên các loại tài sản đứng tên anh A San. 

- 1 máy cày, 1 xe máy, 1 … 

A Toan (ngắt giọng): Bác A Páo à ! Bác không cần phải đọc hết các loại đồ đạc đâu, cứ phân chia luôn là được 

A Páo: Tao không đọc lên thì mọi người biết nhà này có cái gì để mà chia, tao mà chia luôn thì bọn mày lại cãi nhau 

loạn lên à 

A Sáng: Không đâu bác A Páo ơi ! Bác cứ phân chia luôn cái to nhất, vì bọn cháu cũng chỉ chưa thống nhất cái đó 

thôi, đồ đạc còn lại vẫn dùng chung, ai có việc đều mượn được, không tranh chấp gì hết 

A Páo: Thế cái to nhất à? Cái xe máy hửm ? 

A Toan: Không phải đâu. Bác chia lại cái nhà to này và nhà nhỏ gần rẫy, ai được ở nhà to, ai được ở nhà nhỏ ấy? 

A Páo : À ừ…, được rồi! Thế thì chia nhà trước vậy.  



Uống nước + hút thuốc ( Tiếng động ) 

A Páo : Anh A San mất đi để lại 2 cái nhà, 1 cái nhà to, làm bằng gỗ tốt, đã sửa lại cách đây vài năm, đây là nhà to 

nhất nhì bản mình, 1 cái nhà nhỏ ngoài rẫy, làm bằng gỗ tốt nhưng dựng đã khá lâu. Trước hết, tao muốn nghe xem ý 

bọn mày thế nào? 

 A Toan: Cháu là phận em, làm lụng cũng ít, chưa đóng góp được gì cho gia đình nên không cần ở nhà lớn, cháu chỉ 

muốn ở cái nhà nhỏ ngoài kia thôi. 

A Sáng : Thôi, mày là em, cứ ở lại cái nhà to này đi. Tao không cần ở nhà to, tao muốn ở nhà nhỏ 

(Tiếng động nền: Tiếng lao xao) 

A Toan: Không, anh là anh cả, phải ở nhà to chứ. Anh còn lấy vợ, còn… 

(Ngắt giọng) A Sáng: Mày không cần nói nhiều, ý tao như thế rồi, tao sẽ ở nhà nhỏ 

A Toan: Không được, em phải… 

A Páo (Nghiêm giọng): Thôi nào, từ từ mà nói, sao lại ầm ĩ lên thế. A Sáng , trình bày rõ ràng lý do xem nào, cái gì 

cũng phải có đầu có cuối chứ 

A Sáng : ( ấm ức, bức dứt, xúc động )Vâng ! Cháu lớn hơn, lẽ ra trước khi bố mất, bố đã đồng ý cho lấy vợ và chắc 

chắn sẽ cho cái nhà ngoài rẫy, không ngờ …  

A Páo : Tại sao lại muốn ở nhà nhỏ? Lấy vợ rồi, thì phải lấy cái nhà to, ở có phải sướng hơn không ? 

A Sáng : Lấy vợ đã tốn tiền thách cưới rồi, hôm trước cháu dò hỏi bên đó, tính ra vẫn còn ghi lại giấy nợ 10 đồng bạc 

trắng… lấy nhau về, hai đứa không có nghề, chỉ làm ruộng thì ở nhà to có mà chết đói à! 



A Páo : Ở nhà to, sống sướng thì làm ăn mới khá hơn được, sao chúng mày cứ tranh cái nhà nhỏ thế 

A Toan : Bác là trưởng họ, nhà bác đông người, nhiều việc thay phiên nhau làm, sao bác biết được cái khổ của bọn 

cháu. 

A Páo : Anh A San nổi tiếng hay làm, sao làm chúng mày khổ được, đừng có nói xấu người chết, bố chúng mày đấy. 

A Toan : Bố mất thì chúng cháu mới khổ chứ. Trước giờ, 2 trai đến tuổi lập gia đình đếu phải ở riêng, nhà chú A 

Minh ở bản bên cũng thế, hộ nghèo mà sướng hơn mấy hộ cận nghèo nhiều 

A Páo : Thằng A Minh thuộc diện hộ nghèo, sao lại sướng?  

 

A Sáng : Thì đấy! Thằng A Minh nó là hộ nghèo, thì quanh năm được cho giống, phân bón, được vay tiền ngân hàng 

có ưu đãi, con cái đi học không mất tiền, lại được nuôi ăn, khám chữa bệnh được miễn phí…1 năm chỉ làm 1 vụ, còn 

mấy tháng trời tha hồ rong chơi, nhậu nhẹt… 

A Páo: (Ngạc nhiên) Thế cơ à! 

A Sáng : Đã thế lại còn được trợ cấp, cứu đói, chống đói, được tặng quà,  còn được các hội, các tổ chức bên Tây tặng 

quà, cho tiền, mà cái đó mới được nhiều, có khi người ta chỉ đến thăm nhà có mấy phút mà cho đến tận mấy trăm 

nghìn, bằng tiền làm ruộng cả tháng trời ấy chứ! 

A Páo : Ờ ờ, vậy giờ bọn mày cũng muốn tranh cái nhà nhỏ để được nghèo  như nó à? 

A Toan : (ấp úng): Thì…bọn cháu… Mà thôi, bác cứ phân xử, xem ai được ở nhà to, ai được ở nhà nhỏ, để sau này 

tách khẩu không phải tranh nhau. 



A Páo: Ái chà! (Ngạc nhiên) Nếu là tranh cái nhà to thì tao sẽ cho thằng lớn A Sáng được ở để còn lo việc tổ tiên, dù 

gì cũng là con trưởng, đằng này bọn mày chỉ tranh cái nhà nhỏ, cả đời tao chưa bao giờ thấy cái chuyện lạ thế này đấy 

A Sáng : Mày cứ ở nhà to, tha hồ tụ tập bạn bè rượu chè của mày 

A Toan : Anh cũng chả thích rượu chè, ngủ nghê còn gì, nhà nhỏ gần rẫy mà anh có mấy lần đi rẫy đâu mà đòi ở 

A Sáng : Mày cũng thế chứ nói gì ai. Không chịu làm ăn chỉ suốt ngày đi chơi…  

Tiếng cãi nhau nhỏ dần, dai dẳng ( giảm tiếng, làm nhòe tiếng) 

Nhạc cắt 

Tiếng chó sủa, tiếng bước chân 

Diệu Linh : Chào mọi người ! Sao lại to tiếng thế này ? 

Tiếng lao xao: Chào cán bộ 

A Páo : (kính cẩn). A cán bộ Linh, may quá, có cán bộ ghé chơi, nào vào đây, vào đây (nhấn mạnh), ngồi chỗ này nào 

(kéo ghế) … 

Diệu Linh(kéo ghế): Cám ơn anh A Páo, anh khách sáo quá, cứ kệ em. 

A Páo: Chả mấy khi cán bộ đến chơi 

Diệu Linh : Mấy hôm em đi tập huấn ở huyện nên nghe tin anh A San mất mà chưa đến thăm được, hôm nay đến để 

chia buồn cùng gia đình… Xin phép anh và các cháu để em thắp nén hương cho anh A San.  

A Páo : Vâng ! Mời chị.  

Tiếng lao xao 



Diệu Linh : Anh A Páo này, em mới về nhận công tác tại xã chưa lâu nhưng tại cơ quan, ai cũng quý anh A San, anh 

A San mất đi,ai cũng tiếc thương, từ nay xã mất đi một người có uy tín, mất đi cán bộ tuyên truyền nòng cốt văn hóa. 

Xóm Tổng Chảo mình nên tự hào vì có người tốt như anh A San anh ạ. 

A Páo : A San tốt lắm cán bộ ạ. Xóm Tổng Chảo cũng phải cảm ơn A San nhiều lắm. Ngày trước nếu không nhờ A 

San khuyên bảo, người dân đã nghe theo người xấu, bỏ đạo truyền thống, gỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, chết không ai hương 

hỏa.  

Diệu Linh: Vâng ! Em nghe nói anh A San khuyên bảo mọi người còn bị nhóm kẻ xấu đe dọa, còn định hành hung 

nữa phải không ạ ? 

A Páo : A San bị đánh mấy lần, nhưng quyết không nghe theo kẻ xấu, vẫn khuyên nhủ bà con. Cán bộ Linh à ? Xóm 

Tổng Chảo nghèo thật, nhưng đoàn kết lắm, A San nói phải, người dân hiểu là không theo kẻ xấu ngay, cùng nhau 

đuổi những kẻ xấu đó ra khỏi bản lâu rồi. 

Diệu Linh : Vậy thì tốt quá ! Chuyện cũ đã qua rồi, nhưng nãy đến đầu xóm em đã nghe thấy tiếng cãi nhau rồi, trong 

nhà có chuyện gì xảy ra thế ? 

A Páo : Chả giấu gì cán bộ, anh  A San mất đi, để lại 2 cái nhà, 1 cái nhà to này và 1 cái nhà nhỏ ngoài rẫy, 2 anh em 

nó đang tranh nhau ở cái nhà nhỏ ngoài rẫy kia kìa. 

Diệu Linh: Sao lại tranh nhau nhà nhỏ?  

A Páo: Thì nghe chúng nó nói là nhà nhỏ thì được Nhà nước cho nhiều thứ lắm, nên chẳng đứa nào chịu ở nhà to cả. 



Diệu Linh:  Em nghe nói nhiều nơi đồng bào mình đòi tách khẩu để được xin hộ nghèo lắm, mà các gia đình có nhà to 

cũng làm 1-2 cái túp lều nhỏ ở cạnh cho các con đứng tên nữa. Thế A Sáng và A Toan còn trẻ, sao lại đã đòi tách hộ 

rồi? 

A Toán: Dạ đâu, anh em trong nhà lớn rồi thì phải tách ra ở riêng chứ ạ! 

A Sáng: Vâng, bố mất rồi, cháu là anh thì cháu phải nhường thằng em cái nhà to chứ ạ! 

Diệu Linh: Vâng! Đến tuổi trưởng thành thì tách hộ là không sai. Nhưng anh A Toán và A Sáng nghĩ vậy là không 

đúng rồi. Chính sách của Nhà nước là để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, chứ 

không phải để mọi người lợi dụng làm lợi cho riêng mình. 

A Páo (nói với 2 anh em): Đấy, nghe cán bộ nói đấy nhé. Thôi, nhân có cán bộ Linh ở đây, tôi xin nhờ cán bộ đứng ra 

giải quyết chuyện tranh chấp này. 

Diệu Linh: Ấy ấy, em nào dám giải quyết chuyện của gia đình, nhưng tiện có mọi người ở đây, thì em cũng xin nói 

vài lời. 

Lao xao… 

Diệu Linh:  Mọi người biết đấy, đồng bào mình cần cù, chịu khó, hay lam hay làm, và đặc biệt là rất trung thực, cái gì 

không phải của mình thì tuyệt đối không lấy, nay có một vài cá nhân vì cái lợi trước mắt lại lợi dụng chính sách hỗ trợ 

của Đảng, nhà nước để làm lợi riêng cho cá nhân… 

A Sáng, A Toan này, các em tranh cái nhà nhỏ, tranh cái hộ nghèo, nhưng chả lẽ muốn nghèo cả đời, con cái cũng 

nghèo cả đời sao ?  



A Sáng : Không! Chỉ là A Sáng muốn có cái ăn hàng ngày thôi. 

A Toan : Vâng! Cháu cũng chỉ muốn không bị đói, con cái sau này cũng không bị đói thôi 

Diệu Linh:  Thì đúng rồi, muốn có cái ăn, muốn không bị đói, muốn có thuốc chữa bệnh, muốn con cái đi học thì 

chúng ta phải tích cực làm việc, tích cực lao động để tạo ra của cải đáp ứng nhu cầu của chúng ta chứ, sao lại cứ ỷ lại 

vào chính sách hỗ trợ người nghèo của nhà nước, nhà nhà muốn thoát nghèo còn mình lại muốn bám mãi vào cái 

nghèo sao ? 

A Sáng : Nhưng những hộ nghèo được hưởng nhiều chế độ mà. Nhà thằng a Minh hộ nghèo, còn có nhiều cái ăn hơn 

nhà thằng A Thàn hộ cận nghèo bản khác mà. 

Diệu Linh:  A Sáng, A Toan à, không được suy nghĩ tiêu cực ý lại như thế ? Tôi biết A Sáng, A Toan rất biết thương 

người, không lấy đồ gì không phải của mình đúng không ? 

A Toan : Vâng ! Nhưng đây là của nhà nước, của các tổ chức xã hội cho, A Toan đâu có lấy của ai. 

Diệu Linh:  Có đấy, nếu làm như vậy có nghĩa A Sáng và A Toan đã lấy của những người nghèo thực sự. Chị lấy ví 

dụ nhé. Nếu quỹ hỗ trợ người nghèo đủ chia cho cho 10 người, nếu có 2 người không chịu làm để hưởng nghèo thì 

quỹ đó sẽ phải cắt bớt của 10 người đó để chia cho thêm 2 người nữa, như vậy chính là chúng ta vô tình lấy đi tiền của 

người khác rồi đấy. 

Tiếng lao xao 

A Sáng : A Sáng hiểu rồi. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi em làm thế, biết đâu cả 10 người nghèo đó đều làm thế thì sao ? 

Em không làm thì cũng chỉ thiệt thòi thôi. 



Diệu Linh:  Không phải đâu A Sáng à? Em đừng chỉ nhìn vào 1 chế độ chính sách của Đảng và nhà nước khi hỗ trợ 

cho đồng bào ta. Ngoài các chính sách dành cho người nghèo thực sự, không có nhà kiên cố, không có ruộng hoặc 

không có sức lao động, thì chúng ta còn có nhiều chính sách hỗ trợ khác cho những thanh niên như em. 

A Toan: Cả em nữa phải không ? 

Diệu Linh:Ừ, cả em nữa ! Các em có thế vay vốn ngân hàng để tăng gia sản xuất, có thể đăng ký học nghề và vay vốn 

lập nghiệp, và còn được tham quan các mô hình sản xuất giỏi của địa phương nữa, có những người cũng từ 2 bàn tay 

trắng như các em mà có được thành công sau này đấy. 

A Sáng : Vâng ! Giờ em đã hiểu rồi. Thôi, A Toan này, tao cho mày cái nhà nhỏ đấy, tao sẽ đăng ký đi học nghề, tao 

và Mỵ không muốn chỉ đủ no nữa, tao muốn con cái chúng tao sau này phải được đầy đủ hơn. 

A Toan : Em cũng đi học nghề, em cũng không cần ở nhà to hay nhà nhỏ, bác A Páo và anh chia thế nào em cũng 

chịu, không tranh giành nữa. 

A Páo : Cán bộ Linh nói đúng đấy, phải làm việc, phải học lấy cái nghề mới không còn đói nữa, ta còn sức thì không 

nên tranh phần tiền hỗ trợ của người nghèo thực sự. Giờ tao phân chia thế này. 2 đứa nghe đây 

A Sáng + A Toan: Dạ 

A Páo: 2 đứa vẫn cứ ở chung, quản lý chung cả 2 nhà, giúp đỡ lẫn nhau mà làm việc, khi nào lập gia đình, sẽ chung 

tay sửa lại cái nhà nhỏ cho nó khang trang hơn, để đồng đều giữa 2 nhà, khi đó 2 đứa đều có nhà to, đẹp giống nhau. 

Mà phải phải đoàn kết, giúp nhau làm việc, tích cực làm việc, 2 đứa có đồng ý không? Nếu không tao sẽ đập cái nhà 



to này, giữ lại cái bếp để cái bếp tương xứng với cái nhà nhỏ ngoài rẫy, khi đó 2 đứa đều có 2 cái nhà nhỏ như nhau để 

thỏa mãn cái yêu cầu nhé 

A Sáng + A Toan : ( hốt hoảng): Không, không ! Chúng cháu đồng ý ạ ! 

Tiếng vỗ tay ! Tiếng cười ! 

Diệu Linh : Việc phân chia tài sản nhà anh A San, a A Páo đã lo xong rồi. Nhân tiện hôm nay em đến đây, có mang 

theo rất nhiều tài liệu về làm nghề, phát triển kinh tế. Mọi người có thể cùng tham khảo, mọi người có mặt đông đủ ở 

đây, em nghĩ nên học theo A Sáng, A Toan không nên có ý nghĩ ỷ lại mãi vào chính sách hỗ trợ của nhà nước nữa. Em 

thấy đất Tổng Chảo mình cải tạo được sẽ rất tốt, khí hậu phù hợp với nhiều loại cây trồng. A Sáng và A Toan phát tài 

liệu giúp chị nhé. 

Tiếng lao xao 

(Tiếng nói chen vào) : Tài liệu này chúng tôi có nhiều rồi, toàn chữ phổ thông, khó hiểu lắm. 

Diệu Linh: Bà con yên tâm, bên cạnh những tài liệu hướng dẫn kỹ thuật dành cho những người biết chữ phổ thông, bà 

con lập danh sách, xã sẽ cung cấp thêm cho bà con những tài liệu hướng dẫn bằng hình ảnh, bà con chỉ cần nhìn hình 

ảnh minh họa là có thể làm đúng quy trình gieo trồng, chăn nuôi rồi. Chỉ cần bà con cố gắng, tôi tin xóm mình sẽ cho 

thu hoạch tốt, mọi người có thể làm 2-3 mỗi năm, khi đó đời sống kinh tế sẽ khá lên, không lo chờ gạo cứu đói nữa. 

Tiếng lao xao (Tốt quá, tốt quá) 

Dẫn chuyện : Chuyến đi của Diệu Linh mang lại hiệu quả bất ngờ, người dân Tổng Chảo ai cũng thấy được 

người thật, việc thật trong những câu chuyện của Diệu Linh nên đồng lòng nghe theo. Trước đây, xóm đi nghe 



tuyên truyền đều chỉ thấy cái lợi trước mắt, nên khó thực hiện, “cái lý của người nghèo” ăn sâu, bám rễ vào bà con 

nay được gỡ bỏ. Đời con người không sống vì hôm nay, vì hũ gạo sẽ có người lấp đầy mà cần nghĩ đến ngày mai, 

ngày con cháu có xe gắn máy chạy bon bon, có điện, có tivi mở ca hát suốt ngày, và đặc biệt không bị ai chê bai là 

“dân Tổng Chảo, dân Tổng Chảo đấy” như cách người miền núi gọi kẻ lười biếng. Nghĩ đến đây, ai cũng thấy háo 

hức, có động lực để thay đổi. Nhưng cũng trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về sẽ nuôi con gì, trồng cây gì 

phù hợp với nhà mình theo tài liệu hướng dẫn thì ở bên ngoài, tiếng bước chân rầm rập, tiếng người thở dốc đầy 

mệt nhọc.  

Tiếng lao xao 

Đoàn người lao vội vào nhà văn hóa xóm, hai chiến sĩ biên phòng, vai đeo súng đi trước, vừa vào cửa đã hô : 

Cán bộ biên phòng : Mọi người làm ơn tránh ra một chút, lấy khoảng không cho bệnh nhân. 

Tiếng lao xao 

Dẫn chuyện : Bước vào phòng, liếc thấy A Páo, thiếu tá Kiên, đồn phó Đồn biên phòng nói gấp: 

Thiếu tá Kiên: Anh A Páo gọi giúp em y tế, đồn ở xã, quân y hôm nay không gọi kịp. 

Người dân xóm Tổng Chảo còn đang ngơ ngác thì 1 chiến sĩ biên phòng khác, cõng 1 em bé đang ngất lịm, 

môi tái nhợt vào nhà. Tiếp đến, 4 chiến sĩ biên phòng khác áp giải một gã ăn mặc như người thành phố, đầu tóc rối 

bù, tay bị còng số 8 khóa chặt tiến vào. 

Thiếu tá Kiên: Xảo, ngồi xuống ! Anh em áp giải tên này vào góc nhà, canh giữ nghiêm ngặt. Giờ đang 

đêm, rất khó dẫn độ, chờ sáng sớm, chúng ta di lý hắn về đồn lập biên bản sự việc. 



Dẫn chuyện : Trong đám người đi họp có cả gia đình A Sinh, lẽ ra hôm nay A Sinh không muốn đến họp vì 

đứa con gái ngoan ngoãn hàng ngày tự dưng trốn đi chơi đến tối vẫn chưa về, vừa sốt ruột, nhưng nghe nói có cuộc 

họp, tưởng được phát tiền, gạo nên đến góp mặt. Từ đầu đến cuối cuộc họp, ruột nóng như lửa đốt, chỉ mong cuộc 

họp kết thúc sớm để về nhà kiểm tra xem đứa con gái đã về chưa ? hay lại leo đồi, ngã núi ở đâu thì nguy. Không 

dám phát biểu gì từ đầu cuộc họp, A Sinh lại hốt hoảng la toáng lên, cũng vì đứa bé nằm ngất lịm giữa sàn vừa 

được cán chiến sĩ biên phòng đưa về chính là Mỵ - con gái của anh. 

A Sinh (khóc, mếu, lo lắng): Mỵ ! Sao thế này ? Con ơi, sao thế này ?  

A Páo: Có chuyện gì vậy cán bộ Kiên, sao con Mỵ lại ra thế này, còn thẳng Xảo kia chẳng phải là thằng hay 

đến chơi nhà A Sinh đó à ? 

Thiếu tá Kiên: Đúng đấy a A Páo à. Anh yên tâm, Mỵ chỉ bị choáng nhẹ, do đói, mệt và tác dụng của thuốc 

mê chưa được giải hết. Em cũng có kinh nghiệm về y tế, đã xem qua cho Mỵ rồi, không sao đâu, chỉ cần y tế chăm 

sóc chút là sẽ tỉnh lại thôi. Chúng tôi vừa cứu Mỵ khỏi tay tên Xảo này khi hắn định đưa Mỵ qua biên giới bán 

sáng Trung Quốc. 

Tiếng ồn ào của người dân 

A Sinh : Cái gì ? Thằng Xảo dám bán cái Mỵ ? Á thằng này, tao sẽ giết mày. 

Thiếu tá Kiên: (Quát) A Sinh ! Các đồng chí giữ A Sinh lại. 

Tiếng lao xao 



Thiếu tá Kiên : A Sinh bình tĩnh lại, Mỵ không bị sao cả, còn Xảo đã bị bắt, hắn sẽ bị pháp luật trừng trị, 

anh đánh hắn cũng là vi phạm pháp luật đấy, không đáng đâu. 

A Sinh : Nhưng hắn là kẻ xấu, hắn dám bán con gái tôi, phải trừng trị kẻ xấu. 

A Páo: Đúng đấy, nếu như thiếu tá Kiên nói thì hắn là kẻ xấu, mà kẻ xấu thì cần bị trừng trị, như cách dân 

bản đã từng đuổi nhóm kẻ xấu tuyên truyền người dân xóa bỏ bàn thờ tổ tiên, lập “tà giáo”, mê tín dị đoan chứ. 

Thiếu tá Kiên: Dân bản mình biết phân biệt tốt xấu là đúng, nhưng với kẻ vi phạm pháp luật cần đưa ra tòa 

án xét xử nghiêm minh, đúng người đúng tội. Chúng ta là công dân Việt Nam, cần tuân thủ theo pháp luật Việt 

Nam. 

A Páo: Vâng ! Chúng tôi nghe theo cán bộ ! Này bà con, tên Xảo là kẻ xấu, ngày mai hắn sẽ bị xử lý theo 

pháp luật, từ nay bà con cũng chú ý theo dõi con cái, với những người lạ mặt, cần chú ý cẩn trọng, chớ tin tưởng lại 

mang họa vào thân. 

Tiếng lao xao 

A Páo : Này A Sinh, thằng Xảo này chả là bạn thân của nhà mày đó sao ? Mày hay khen nó tốt, sao nó lại 

thành kẻ xấu thế kia. 



A Sinh : Vì tôi tin người quá, nó hay mang rượu cho tôi, lại giới thiệu cho tôi đi bốc hàng thuê bên biên giới, 

có tiền nên ngu dại, tôi cũng không ngờ. 

Thiếu tá Kiên: Đúng đấy A Sinh ạ, đừng nên tin người lạ, không ai tự dưng mang đến cho mình nhiều lợi 

ích thế đâu. Chúng nó lừa anh đấy, dụ dỗ anh làm việc không đúng, giúp chúng làm việc phi pháp. 

A Sinh : Chuyện phi pháp? Chuyện gì ? Tôi làm ăn lương thiện, tôi không kê khai số tiền kiếm được để 

nhận hộ nghèo nhưng tôi vẫn đổ mồ hôi cho việc mình làm, sao lại nói tôi làm việc phi phạm pháp luật được. 

Thiếu tá Kiên: A Sinh chưa hiểu chuyện rồi, hàng buôn bán qua biên giới cần phải có nguồn gốc, xuất xứ, 

phải qua kiểm tra, thông thương qua trạm kiểm soát, qua cửa khẩu. A Sinh giúp Xảo bốc hàng qua biên giới không 

qua kiểm tra là tiếp tay cho buôn lậu. Tôi theo dõi nhóm của Xảo khá lâu rồi, đồng bào Tổng Chảo chưa hiểu 

chuyện có đi bốc vác hàng, chúng tôi sẽ triệu tập nhắc nhở, không xử phạt, nhưng đồng bào ta cần chú ý, việc làm 

như vậy là phi pháp pháp luật. Nếu tái phạm sẽ bị xử phạt nghiêm minh. 

Tiếng lao xao 

Thiếu tá Kiên : Chúng tôi đã giăng bẫy để bắt nhóm buôn lậu ở Lũng Phầy rồi, tuy nhiên chuyên án bất ngờ 

phát sinh thêm tình huống đó là tên Xảo này còn dám lợi dụng những chuyến hàng buôn lậu để tính bán cả người 

qua biên giới. 

Tiếng lao xao 



Thiếu tá Kiên : Bà con yên tâm, bây giờ đã không còn kẻ xấu ở Tổng Chảo này nữa rồi, nhưng cũng là lúc 

bà con cần cố gắng làm ăn, từ nay không có chuyện kiếm tiền từ vác hàng lậu qua biên giới nữa, bà con không 

được kiếm tiền phi pháp nữa. Bà con Tổng Chảo thật thà, hãy cùng cố gắng nhé. Đồng ý không nào ? 

Đồng ý, đồng ý (Tiếng đồng thanh) 

A Páo: A Sinh này, chuyện là thế nào mà Mỵ nó lại xuất hiện trong đêm hôm khuya khoắt này ? Và lại đi 

cùng thằng Xảo nữa ? 

A Sinh : Vâng ! Tôi cũng không rõ, tôi chỉ mắng nó vài câu mà nó giận bỏ đi, tôi gọi suốt từ sáng đến tối 

trong bản vẫn chưa thấy về. 

Thiếu tá Kiên: Anh A Sinh chưa rõ là đúng, bởi chuyện này chỉ có chúng tôi và Mỵ biết. A Sinh này, anh 

có người con gái rất thông minh, chính cô bé đã giúp chúng tôi bắt giữ những kẻ xấu này. Mỵ kể về những người lạ 

cho chúng tôi và chúng tôi tìm hiểu, khuyên giải cho bố không giao du với kẻ xấu. 

Tiếng nhạc, tiếng chim hót 

Dẫn chuyện : Tháng trước, tại nhà A Sinh.  

Ngồi trước cửa nhà, Mỵ phóng tầm mắt ra phía xa ngẫm nghĩ. Ở trên những dãy núi cao này, mấy năm gần 

đây, xỏm Tổng Chảo xưa chỉ độc có người Mông sinh sống bắt đầu xuất hiện những “người lạ tốt”. Những người 



lạ tốt đi đến từng nhà, từng hộ gia đình có trẻ nhỏ, vận động các em đến lớp, đến trường. Mỵ vẫn còn nhớ rõ hình 

ảnh những người lạ tốt đó, người con gái có mái tóc đen dài, đôi mắt sáng và giọng nói ấm hơn cả ngọn lửa đêm 

đông, còn cậu bé cùng đi thì cực kì dễ thương và là người cho Mỵ viên kẹo đầu tiên trong đời. Những người lạ tốt 

đầu tiên đến với bản làng vùng cao này chính là cô Lan - cô giáo chủ nhiệm của Mỵ và Minh – con trai cô, bạn học 

của Mỵ. Những người lạ tốt sau này còn có các chú bộ đội, các y bác sĩ… những người lạ tốt giúp đỡ người dân 

trong bản rất nhiệt tình, còn hỗ trợ nhiều thứ không hoàn lại, không mất tiền. Nhưng mấy tháng gần đây, có một số 

người lạ khác nữa xuất hiện, Mỵ không thích những người này vì họ mang đến cho Mỵ tâm trạng lo lắng, thiếu 

minh bạch, nhưng bố của Mỵ thì thích lắm. 

A Sinh (giọng lè nhè gọi): Mỵ, cái Mỵ đâu rồi? Ra tao bảo cái này này 

Mỵ: Có chuyện gì thế bố ?Con đang học cái chữ bố à. 

A Sinh: Học hành mà làm cái gì? Mày xem tivi người ta nhà giàu học còn chẳng ăn thua, làm quan thì người thiên 

hạ cũng làm hết rồi, có học nhiều cũng không đến được cái thân mày đâu. Lo mà trồng ngô, dệt lanh giống mẹ mày 

kìa, vài ba tuổi nữa tao gả chồng cho mày thôi. 

Mỵ : Con học thì mới biết cách giúp nhà ta thoát nghèo chứ, nhà ta trồng ngô, dệt lanh bao đời rồi, có thoát nghèo 

được đâu. 



A Sinh: Năm nay dở giời, cả nhà có con trâu thì chết mất rồi, mày là chị cả thì phải đi làm nương thôi, không lấy 

gì mà ăn, học cái chữ có ăn được đâu mà. 

Mỵ :Nhưng con thích đến trường học cái chữ với các bạn cơ. 

A Sinh: Mày biết gì mà nói, tao bảo nghỉ học là nghỉ học, không lôi thôi, không tao đốt hết sách vở bây giờ. 

Mỵ : Không, không (chèn tiếng khóc) 

Dẫn chuyện : Mỵ nức nở xếp lại chồng sách vở, trong đầu miên man nghĩ “Không được đi học thì sẽ phải làm sao 

đây ? Mỵ không muốn giống như mẹ, như những người phụ nữ hàng xóm khác, dù cuộc sống giờ đây đã cơ cực 

hơn nhưng Mỵ mong sẽ được như cô giáo chủ nhiệm, giống như các chiến sĩ biên phòng, như các y, bác sĩ tại trạm 

xá, Mỵ sẽ không chỉ lo được cho bản thân mình mà còn giúp đỡ cho nhiều gia đình khác”. Lúc này ngoài sân vang 

lên tiếng một người lạ, nhưng không phải người lạ tốt, đây là người lạ mới mà Mỵ không thích 

Xảo : Chào a A Sinh, khỏe chứ hở ? 

A Sinh: A chào a Xảo, đi đâu đấy ? vào đây, vào đây làm ly rượu ngô đã. 

Xảo : Tôi đến nhà a chơi chứ đi đâu nữa ? Nào, dạo này không khỏe à ? Sao không thấy xuống bốc hàng cho tôi, 

tôi đang thiếu người làm đây. 



A Sinh : Ái chà chà, kiếm tiền ai mà chả ham, chả là nhà có con trâu mới bị lạnh, gầy yếu quá, mấy anh em trong 

nhà tiếc của, mổ thịt chia nhau, uống rượu mấy ngày nay, hôm nào cũng say, chả đi đâu được. 

Xảo: Hôm nay hết say thì xuống cho tôi làm đấy nhé, không thì hết tiền mua rượu đấy (cười lớn) 

A Sinh: Cái Mỵ đâu ? mang cho tao thêm cái chén ra đây. 

Xảo : Làm sao mà mắt lại đỏ hoe thế kia, đây chú cho quà này. 

A Sinh: Bóng bay à? Đúng là cái con bé này thích, đi chợ huyện lần nào cũng đòi mua cho bằng được, hà hà, hôm 

nay nhất mày rồi nhé 

Xảo : Thích không? Cho cháu này. Vẫn còn buồn à, chú cho cái này, đảm bảo hết buồn luôn ? Đây nhé, cái con 

tem bé này có hình mặt cười, nếu ai muốn vui vẻ, chỉ cần dán nó lên lưỡi là mọi điều muộn phiện sẽ tan biến hết. 

Mỵ :Cháu xin chú ạ 

Dẫn chuyện : Mỵ cầm lấy con tem và đi vào góc nhà ngồi, nỗi buồn vì không được đi học khiến Mỵ chẳng phân 

vân, đưa con tem lên miệng. Thật lạ, đúng là phép màu. Khi Mỵ dính tem vào lưỡi liền có cảm giác như được bay 

bổng lên không trung, thoát khỏi cuộc sống hiện tại. Một cảm giấc lâng lâng khó tả.  

Mỵ : A ha trần nhà đang xoay tròn đẹp quá, cái chổi biết nhảy kìa, ha ha 



A Sinh : Đúng là trẻ con, mới khóc tí giờ đã vui rồi, cảm ơn chú, nào uống rượu đi, chiều tôi xuống bốc hàng cho 

chú liền.  

Dẫn chuyện : Cứ thế, cứ thế, ngày nào Xảo cũng đến nhà A Sinh chơi và cho Mỵ kẹo và chiếc tem thần kỳ, bẵng 

qua một thời gian, đã 3 hôm liền Xảo không đến, Mỵ ngày nào cũng buồn, thơ thẩn ngồi nhớ con tem, ngày trước 

khi mới nghỉ học, Mỵ nhớ bạn, nhớ cô giáo đều mang sách ra đọc, giờ Mỵ chỉ nhớ đến con tem thần kỳ mà thôi. 

Và thật may cho Mỵ, hôm nay Xảo đã đến : 

Mỵ : A chú Xảo, chú đi đâu mấy hôm nay không đến nhà cháu chơi. 

Xảo: Chú bận, thế bố mẹ cháu có nhà không ? 

Mỵ : Không phải chiều nay bố mẹ bảo xuống giúp chú bốc hàng ạ ? Chú ơi, chú có cái tem nào không ? cho cháu 1 

cái, mấy hôm nay cháu buồn quá. 

Xảo : Chú không mang theo, chú để ở nhà rồi, để vài hôm nữa chú mang cho nhé. Bố mẹ cháu không ở nhà, chú đi 

về đây. 

Mỵ : Mấy hôm nữa thì lâu quá, hay cháu đến nhà chú lấy nhé, cháu nhớ nó quá, không có nó cháu buồn không 

chịu được. 

Xảo : Được, được, đi thôi 



Dẫn chuyện : Mỵ đi theo Xảo đến nơi lấy con tem thần kỳ, Mỵ đã từng theo bố đến chỗ làm của Xảo, tuy nhiên lần 

này Mỵ thấy con đường thật quá lạ, đây không phải đường lớn nơi chứa các xe hàng, nơi bố Mỵ làm việc, nơi ở 

của Xảo mà lại là con đường mòn heo hút, lạ lẫm. 

Mỵ: Sắp đến chỗ có con tem thần kỳ chưa chú? 

Xảo: Sắp rồi mà, một tí nữa thôi mà. Khát nước không? Uống nước đi này. 

Mỵ : Vâng ! Cháu xin chú. 

Tiếng uống nước, tiếng bước chân 

Mỵ :  Ôi, sao cháu cảm thấy chóng mặt, buồn ngủ quá chú ạ, hay cháu về nhà, mai cháu bảo bố cháu xuống lấy con 

tem 

Xảo : Này cháu, buồn ngủ à ? cứ ngồi xuống nghỉ ngơi chút, sắp đến nơi rồi. Ơ cháu ngủ thật rồi ạ,này này… 

Dẫn chuyện : Lúc này Mỵ đã say ngủ, hóa ra Xảo đã lén cho Mỵ uống thuốc mê, khi xác nhận Mỵ đã thực sự bất 

tỉnh, Xảo mới rút điện thoại ra gọi. 

Xảo : Chúng mày đang ở đâu, tao đã dụ dỗ và đánh thuốc mê 1 con bé này khỏe mạnh, trắng trẻo lắm. Chúng mày 

mau cho xe đến cuối đường mòn để đón tao. Con bé này mà bán sang Trung Quốc thì được mớ tiền kha khá đấy ha 

ha. 



Dẫn chuyện : Tiếng cười của Xảo vừa dứt thì bất ngờ thấy mình đã bị vây chặt, các chiến sĩ bộ đội biên phòng 

nhanh chóng khống chế hắn trước sợ ngỡ ngàng của tên tội phạm. Hóa ra Mỵ đã phát hiện ra con tem này là “tem 

giấy” – cách gọi của loại tem ma túy mà có lần các chiến sĩ biên phòng và thầy cô từng truyền thông giáo dục tại 

nhà trường. Nhưng để tên tội phạm không phát hiện hành tung, Mỵ đã giả theo triệu chứng của tình trạng phê ma 

túy để lừa tên tội phạm, đồng thời bí mật báo cho thiếu ta Kiên, Đồn phó Đồn Biên phòng, người được phân công 

hỗ trợ cho trường học của Mỵ, nhưng để bắt quả tang, thiếu tá Kiên hướng dẫn Mỵ đóng giả tình trạng “đói thuốc” 

để lừa tên tội phạm dẫn về hang ổ, không ngờ tên tội phạm này không chỉ buôn lậu qua biên giới mà còn manh 

động, dám buôn bán cả trẻ em.  

Tiếng lao xao 

Trở lại gian phòng của nhà văn hóa xóm 

Dẫn chuyện : Nghe thiếu tá Kiên kể về sự mưu trí của con gái mình, A Sinh vừa tự hào vì con, vừa thấy xấu hổ cho 

cách hành xử của bản thân mình. Đúng lúc ấy, sau khi được y tế chăm sóc, Mỵ tỉnh lại, mở đôi mắt to tròn, ngơ 

ngác nhìn mọi người. 

Tiếng lao xao : Tỉnh rồi kìa, tỉnh rồi 

A Sinh : Con gái của bố, con tỉnh rồi, có nhận ra bố không ? 

Mỵ : ( Giọng mệt mỏi): Bố, chú Kiên, các bác… 



Thiếu tá Kiên: Tỉnh lại là ổn rồi, không sao rồi cháu ạ, cháu rất giỏi, nhờ cháu chú đã bắt được tên Xảo và đồng 

bọn rồi. Cháu rất dũng cảm, Biên phòng và nhà trường sẽ khen thưởng cho cháu. 

Mỵ : Dạ 

A Páo: Con bé xíu thế mà giỏi, tỉnh rồi thì cứ nằm nghỉ ngơi đi. A Sinh thấy chưa ? Con bé nhà mày bé thế còn 

biết phân biệt người tốt, người xấu, vậy mà mày sắp già cái đầu rồi mà còn không biết, sau này phải cho con bé đi 

học nghe chưa ? không được cấm nữa. 

Mỵ: Bố ơi, vì con đi học đầy đủ, nên nghe được lời cô giáo và các chú bộ đội dậy nên con biết hành vi của người 

lạ xấu đấy.  

A Sinh : Ừ, bố biết rồi. Đi học biết nhiều chữ là tốt, được thầy cô, cán bộ khen, tốt thế sao lại cấm chứ. 

Mỵ: Bố ơi, con cũng không muốn lấy chồng sớm đâu. 

Thiếu tá Kiên: A Sinh này, bố mẹ bắt con cái lấy chồng, lấy vợ sớm là tảo hôn, vi phạm nghiêm trọng pháp luật 

Việt Nam đấy, hơn nữa, kết hôn sớm, chưa có kinh nghiệm, chưa đủ sức khỏe sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc 

sống sẽ không tốt cho nòi giống sau này, sẽ kéo theo cả thất học và nghèo đói nữa.  



A Sinh: Cán bộ nói đúng ! Tôi hiểu ra rồi. Mỵ à, bố sẽ cho con học đầy đủ, dù bố khó khăn bao nhiêu bố sẽ lo cho 

con ăn học đầy đủ. Thấy con như thế này, bố biết bố sai, bố mới hiểu nếu mất con cái sẽ đau khổ như thế nào. Con 

tha lỗi cho bố nhé, bố mắng oan con rồi. 

Mỵ : Bố… 

Thiếu tá Kiên : Lần này cháu làm tốt lắm, chú cứ lo cho cháu, cháu thật can đảm khi dám mạo hiểm để giúp bộ 

đội phá vụ án lần này. 

Mỵ : Cháu biết chỉ có cách này mới giúp bố cháu tỉnh ngộ, bố cháu mới biết phân biệt người lạ tốt và người lạ xấu. 

Và chí có học tập, làm người tốt, sống lương thiện mới có tương lai tốt đẹp. 

Trung tá Kiên: Lần phá án này sẽ xóa bỏ tệ nạn buôn lậu, buôn người và ma túy, bố cháu sẽ không nhậu nhẹt, la 

cà với nhóm người lạ xấu nữa. Phải không A Sinh ? 

A Sinh: Vâng, vâng ! 

A Páo: Đấy mọi người nghe rõ chưa,thấy rõ kẻ xấu, việc xấu chưa? Từ nay xóm Tổng Chảo sẽ không có tảo hôn, 

sẽ không có bỏ học, sẽ cố gắng phấn đấu lao động sản xuất, tạo ra nhiều của cải, vật chất, làm giàu chính đáng, 

không ỷ lại vào chính sách của nhà nước mãi nữa, không tiếp tay cho buôn lậu nữa, những điều này, tôi sẽ đưa vào 

hương ước, vào điều lệ sinh hoạt của xóm Tổng Chảo, bà con có đồng ý không nào ? 



Đồng ý, đồng ý (Tiếng lao xao) 

Tiếng cười 

Bài hát :  

Quý vị và các bạn vừa theo dõi câu chuyện truyền thanh với nhan đề “Chuyện dưới chân núi Tổng Chảo”  

.Câu chuyện cũng là lời cảnh tỉnh đối với những hộ gia đình đang ỷ lại vào những chính sách phúc lợi của nhà 

nước và những tổ chức xã hội từ thiện, những hoạt động phi pháp. Muốn thoát cái nghèo, muốn được no đủ, không 

nên ngồi chờ người mang thóc gạo đến mà cần phải kiếm ở trên nương, trên rẫy … 


