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ã ¿n lúc nên bÏ T¿t cÕ truyÁn: Ai có quyÁn éng tr°Ûc
h¡n 90 triÇu ng°Ýi nói bÏ T¿t?
* Cù HiÁn

M¥y
nm trß l¡i ây, m×i dËp T¿t ¿n xuân vÁ là lúc trong cÙng Óng l¡i rÙ lên sñ
tranh cãi gay g¯t giïa hai quan iÃm có nên không viÇc duy trì T¿t cÕ truyÁn ho·c
bÏ T¿t vì nhiÁu ng°Ýi kêu T¿t ¿n quá lãng phí, tÑn kém và mÇt mÏi. MÛi ây,
nhà vn tr» TuÇ Nghi ã có mÙt phát ngôn gây sÑc trong d° lu-n suÑt nhïng ngày
qua. Theo cô, không nên duy trì T¿t cÕ truyÁn nïa mà hãy gÙp chúng vào T¿t tây
Ã t¡o ra mÙt cái T¿t hÙi nh-p, không gây lãng phí thÝi gian, tiÁn cça và ·c
biÇt không làm ch-m l¡i quá trình hÙi nh-p cça nÁn kinh t¿ ViÇt Nam vÛi nÁn
kinh t¿ th¿ giÛi. Ngay sau khi bài vi¿t trên °ãc ng t£i, TuÇ Nhi ã buÙc ph£i
lên facebook phân tr§n vÁ viÇc cô không phát ngôn bÏ T¿t mà do quá tin t°ßngÂ phóng
viên nên ã d«n tÛi trích d«n không chính xác trên.

HiÇn vå viÇc trên v«n ang
lùm xùm kh¯p c° dân m¡ng. Dù nhà vn tr» TuÇ Nghi ã chính théc lên ti¿ng vÁ viÇc
này nh°ng chç Á có nên hay không nên bÏ T¿t Nguyên án v«n ti¿p tåc °ãc nhiÁu
b¡n tr», diÅn àn m¡ng tranh lu-n khá gay g¯t.

PV Emdep.vn ã có cuÙc kh£o
sátÂ vÛi sinh viên mÙt sÑ tr°Ýng ¡i hÍc vÁ v¥n Á này và cing nh-n °ãc
nhiÁu ý ki¿n trái chiÁu.
T¿t là thÝi gian Ã các gia ình có c¡ hÙi sum v§y
B¡n Tr§n ThË Minh Tâm, sinh
viên lÛp K502, ¡i hÍc Th°¡ng M¡i Hà NÙi cho r±ng không nên bÏ T¿t cÕ truyÁn và
cing không nên gÙp chung vào vÛi T¿t tây.
Theo Tâm, lý do cô °a ra là: Ng°Ýi ViÇt Nam
có t-pÂ tåcÂ thÝ cúng tÕ tiên. N¿u chúng ta
bÏ T¿t i thì còn gì nïa.Â H¡n nïa, T¿t là thÝi gian Ã anh em, b¡n bè, ng°Ýi thân sum hÍp
sau mÙt nm xa cách m×i ng°Ýi làm n, hÍc t-p mÙt n¡i.Â Ví nh° ßÂ nhà em, të ngày anh c£ i l¥y vã, ai cing b-n rÙn
công viÇc riêng nên n¿u không có cái T¿t thì s½ ch³ng bao giÝ tå hÍp °ãc §y ç
mÍi ng°Ýi".
Minh Tâm cing cho
hay,Â T¿t khi¿n nhiÁu ng°Ýi nhÛ ¿n tÕ tiên, ông bà bÑ m¹ và gia ình nhiÁu
h¡n. KÃ c£ có i du lËch hÍ cing i theo gia ìnhÂ ché ít ai bÏ nhà mà i
du lËch vÛi b¡n trai trong dËp này.
Cô sinh viên này cing b£o, T¿t
cÕ truyÁn có thÃ khi¿n nhïng ng°Ýi làm doanh nghiÇp không thích iÁu này, nh¥t
là doanh nghiÇp có chç §u t° hay lãnh ¡o là ng°Ýi n°Ûc ngoài. Nh°ng nhiÁu b¡n
tr» nh° Tâm l¡i v«n r¥t thích T¿t ¿n. Tuy nhiên, Tâm muÑn nghÉ T¿t ng¯n h¡n so
vÛi hiÇn nay.
"Em ngh), T¿t nên °ãc rút ng¯n thÝi gian nghÉ T¿t l¡i. Nh°ng
em bi¿t, Ã làm °ãc iÁu này c§n ph£i có thÝi gian. Bßi thñc t¿ tr°Ûc kó nghÉ
ai cing thíchÂ vìÂ °ãc nghÉ dài. Nh°ng nghÉ vài ba hôm T¿t l¡i chán muÑn
i làm. Ngoài ra, tiÁn lì xì mëng tuÕi T¿t hiÇn nay ã bË v-t ch¥t hóa kiÃu có
i có l¡i, có chiÁu h°Ûng so bì l«n nhau. Kh¯c phåc °ãc 2 iÁu này T¿t cÕ truyÁn
s½ vui v», trÍn v¹n",Â Tâm
nh-n Ënh.
Không thÃ và không nên bÏ T¿t cÕ truyÁn
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Óng tình vÛi Tâm, sinh viên Ph¡m ThË Phim, lÛp
K58b-KTNN, tr°Ýng ¡i HÍc Lâm NghiÇp cing cho r±ng không thÃ và không nên bÏ T¿t
truyÁn thÑng vì:Â T¿t là dËp oàn viên, là dËp Ã mÍi thành viên có thÃ quây qu§n
bên nhau sau 1 kho£ng thÝi gian dài b-n bËu m°u sinh. Ai ai cing mong chÝ ¿n
ngày cuÑi nm Ã vÁ bên gia ình mình.
NghÉ T¿t là thÝi gian t¥t c£ mÍi ng°Ýi, mÍi nhà °ãc nghÉ ng¡i và
th° giãn nh¥t, gác t¡m công viÇc, nhìn l¡i mÙt nm, cing nh° chu©n bË tinh th§n
cho mÙt nm s¯p tÛi.
Theo nï sinh Ph¡m ThË Phim, T¿t c§n °ãc rút ng¯n ngày
nghÉ, ·c biÇt là Ñi vÛi sinh viên:Â Nh° thÝi iÃm hiÇn t¡i, T¿t nm nay sinh viên °ãc nghÉ 15 ngày ¿n
20 ngày. ViÇc này s½ khi¿n chúng em r¥t khó khn Ã b¯t §u trß l¡i guÓng quay
hÍc t-p sau T¿t, sau nhïng ngày dài không Ùng ¿n bài vß. Bình th°Ýng chúng em
luôn thích nghÉ nhiÁu. Nh°ng nghÉ °ãc 3,4 ngày l¡i muÑn i hÍc ngay thôi. N¿u
°ãc thì nên rút ng¯n xuÑng nghÉ 7,8 ngày là hãp lý nh¥t".
B¡n NguyÅn Hïu Quân (H Y Hà NÙi) cing cho bi¿t: ây là mÙt nét vn hóa truyÁn thÑng ngàn Ýi Ã l¡i. Chúng ta không
thÃ gÙp liÁn T¿t âm vào T¿t tây.
Quân cing phân tích thêm:Â Ng°Ýi làm doanh nghiÇp ch¯c cing không thíchÂ nghÉ T¿t dài th¿ này, nh¥t là doanh nghiÇp có chç
lãnh
¡o là ng°Ýi n°Ûc ngoài. Em ngh) nên rút ng¯n thÝi gian nghÉ T¿t l¡i.Â Tuy
nhiên, các doanh nghiÇp dùÂ nghÉ hay làm cing c§n có sñ Óng
bÙ.
H§u h¿t,Â khôngÂ có m¥y doanh nghiÇp tñ thân làm të a - z. Mà doanh nghiÇp A hãp
tác vÛi c¡ sß B. Doanh nghiÇp A nghÉ h¿t mùng 3 T¿t ã i làm nh°ng c¡ sß B nghÉ
h¿t mùng 8 T¿t, th¿ thì doanh nghiÇp A làm viÇc vÛi ai?Â Tóm l¡i ph£i Óng bÙ, không thì nhiÁu c¡ sßÂ i tiên phong, i
làm tr°ÛcÂ thì cing làm 1 mình thôi.
"Ai có quyÁn éng tr°Ûc h¡n 90 triÇu ng°Ýi nói bÏ T¿t?"
Là nh-n Ënh cça chuyên gia
nghiên céu vn hóa dân gian NguyÅn Hùng V), gi£ng viên tr°Ýng ¡i hÍc Khoa hÍc
XH&NV.
Theo chuyên gia NguyÅn Hùng V):Â N¿uÂ ai muÑn bÏ T¿t thì
hãy cé Ã cho ng°Ýi ta bÏ. Còn ng°Ýi khác không muÑn bÏ T¿t thì kÇ ng°Ýi ta.
Ông V) phân tích, sÑng trong
xã hÙi tñ do, ai cing có quyÁn làm theo ý mình. Vì v-y, ai muÑn bÏ T¿t Nguyên
án thì hÍ cé bÏ. Tuy nhiên, xin hãy tôn trÍng nhïng ng°Ýi còn muÑn giï nét vn
hóa truyÁn thÑng ¥y và ng°ãc l¡i.
Chuyên gia vn hóa này cing phân tích thêm: Þ ViÇt Nam, theo thÑng
kê có tÛi 8000 lÅ hÙi cho 80.000 làng. V-y có ngh)a là cé 10 làng thì có 1 làng
có lÅ hÙi trong 1 nm:Â Nhïng làng không có lÅ hÙi th¥y hÍ r¥t tÙi nghiÇp vÁ tinh th§n. V-y
t¡i sao chúng ta không nhìn nh-n v¥n Á ó, mà cé luôn nói ViÇt Nam nhiÁu lÅ hÙi.
Theo ông V), T¿t Nguyên án cÕ truyÁn cça ng°Ýi ViÇt
ã tr£i qua hàng v¡n th¿ hÇ và ã °ãc tích liy thành mÙt di s£n lÅ hÙi. Vì th¿:
"AiÂ có quyÁn éng tr°Ûc tÕ tiên Ã nói bÏ T¿t? Ai có quyÁn éng
tr°Ûc h¡n 90 triÇu ng°Ýi nói bÏ T¿t?,Â chuyên gia NguyÅn Hùng V) gay g¯t.
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