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01. Xuân Trường. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH SƠN LA: BỒI DƯỠNG CÁN BỘ BAN CHỈ HUY 

QUÂN SỰ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN / Xuân Trường // Quân khu hai.- Kỳ 1 tháng 8.- Ngày 

06/8/2015.- Số 859.- Tr.2. 
 

Tại trường Quân sự tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh vừa mở lớp bồi dưỡng cho 80 cán bộ 

chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thuộc các huyện (Phù Yên, Mường La, Thuận 

Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp). 

Trong thời gian 34 ngày các học viên được nghiên cứu các văn bản, quy định, hướng dẫn thực 

hiện Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Nghị định 74 của Chính phủ; Thông tư về hướng dẫn thực 

hiện một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ và việc lập dự toán, chấp hành quyết toán ngân 

sách cho công tác dân quân tự vệ; tổ chức sử dụng dân quân tự vệ tham gia phòng chống “Diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; xây dựng xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng 

thủ; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2015... Kết thúc khóa học tổ 

chức viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả của học viên. 
 

02. Quang Tuấn. SƠN LA ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG / Quang 

Tuấn // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16-31/8/2015.- Số 509.- Tr.42-43. 
 

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, tập trung nhiều nguồn lực, thực  

hiện các chương trình lồng ghép để phát triển nhà ở cho những hộ gia đình có khó khăn về nhà ở trong 

cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng, đặc biệt là các hộ gia đình thuộc đối tượng 

chính sách người có công với cách mạng nhằm giúp những hộ người có công cải thiện nơi ăn chốn ở, 

ổn định cuộc sống, hòa chung vào sự phát triển của cộng đồng. 

Cùng với việc triển khai thực hiện các Quyết định số 118/1996/QĐ-TTg ngày 27/2/1996, Quyết 

định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/2/2000, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945 cải thiện 

nhà ở đến năm 2008, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức vận 

động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân quyên góp tặng quà, sổ tiết kiệm ủng hộ 

người có công trong tỉnh về kinh phí và ngày công để xây dựng nhà tình nghĩa. Kết quả của những hoạt 

động nghĩa tình đó là hàng nghìn hộ người có công có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh có nhà ở ổn 

định, an toàn góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương. 

Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong những năm đầu thực hiện chính sách, định mức 

xây dựng nhà còn thấp, phần lớn nhà được hỗ trợ xây dựng cho các gia đình chính sách thiếu kiên cố. 

Mặt khác, thời gian sử dụng nhà đến nay đã nhiều năm, nhiều căn nhà bị xuống cấp, hư hỏng, thậm chí 

hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn trong sử dụng. Số hộ người có công trong tỉnh có nhu cầu được 

giúp đỡ về nhà ở còn khá lớn nhưng vốn Trung ương cấp có hạn, ngân sách địa phương rất khó khăn, 

trong khi đó khu vực sinh sống của phần đông hộ người có công cần được hỗ trợ nhà ở thường là vùng 

sâu vùng xa, nhiều nơi kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa có đường giao thông 

cho xe cơ giới; điện, nước sinh hoạt gặp khó khăn, trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, sản 

xuất chủ yếu là tự cung tự cấp, năng suất lao động, hiệu quả kinh tế thấp, nhiều gia đình và cộng đồng 

dân cư không có khả năng đóng góp. 

Ngày 26 tháng 4 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg 

về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với 

cách mạng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, vì vậy cần có sự phối hợp đồng bộ và huy động 

tổng hợp các nguồn lực: Nhà nước, Mặt trận, hội, đoàn thể, gia đình, họ tộc và cộng đồng tham gia 

thực hiện. Cùng với việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, 

cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực, đẩy mạnh triển khai 

chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công bằng nhiều hình thức như tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ 
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xây mới, sửa chữa nâng cấp, đảm bảo nhà ở của người có công từng bước được cải thiện cơ bản, bền 

vững, góp phần ổn định cuộc sống của những hộ gia đình này. 

Để triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ nói trên và thực hiện chỉ đạo 

của liên Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - TBXH, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo và giao Sở Xây dựng chủ 

trì phối hợp với Sở Lao động - TBXH và các ngành chức năng của tỉnh cùng các huyện, thành phố tiến 

hành rà soát đối tượng người có công với cách mạng có khó khăn và cần được hỗ trợ về nhà ở. Căn cứ 

vào kết quả rà soát, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 838/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 về việc phê 

duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo Đề án, năm 2014, có tổng số 9.539 hộ 

người có công trên địa bàn tỉnh cần được hỗ trợ về nhà ở, trong đó số cần được hỗ trợ xây dựng mới là 

3.561 nhà; số hộ cần được hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp là 5.978 nhà. Tổng kinh phí cho thực hiện Đề án 

là 236,31 tỷ đồng, trong đó nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ là 262 tỷ đồng; nguồn kinh phí quản lý 

của tỉnh: 1,31 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công, 

tỉnh Sơn La gặp không ít khó khăn, đó là: Theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ những hộ gia đình người có công với cách mạng trong diện được hỗ trợ cải thiện nhà ở mở rộng 

hơn, việc xác định đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở gặp nhiều khó khăn như: Quy trình xét 

duyệt phải căn cứ vào kết quả rà soát từ cơ sở để xác định đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, đúng quy 

trình thủ tục. Trong một thời gian ngắn các huyện, thành phố phải xây dựng kế hoạch tập huấn chỉ đạo 

các xã, phường, thị trấn triển khai rà soát và xét duyệt nên việc báo cáo tổng hợp danh sách người có 

công đủ điều kiện hỗ trợ nhà ở năm 2014 được gửi về tỉnh còn chậm so với tiến độ, danh sách các 

huyện, thành phố lập chưa chính xác nên phải điều chỉnh bổ sung đối tượng nhiều lần. 

Về nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở, năm 2014, Bộ Tài chính chỉ cấp cho tỉnh 43 tỷ đồng, không đủ 

hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 9.539 nhà. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức 

năng đề xuất với nguồn kinh phí được cấp trước mắt giải quyết hỗ trợ xây mới 1.075 nhà, tương đương 

với 30,1% trên tổng số 3.561 số nhà cần làm mới. Việc hỗ trợ được xét theo thứ tự ưu tiên sau: Người 

có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng (Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách 

mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương, bệnh binh có tỷ lệ thương tật 61% trở lên, thân nhân liệt sỹ đang 

hưởng trợ cấp tuất hai liệt sỹ trở lên,...) và các đối tượng khác trong danh sách đã được phê duyệt trong 

đề án đang có khó khăn về nhà ở đến mức phải làm nhà mới. Số còn lại lập danh sách đề nghị hỗ trợ 

năm 2015. 

Việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng được thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước 

hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng có nhà ở bị hư hỏng, 

dột nát (kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây mà nay nhà ở đã bị hư hỏng, 

dột nát) để các hộ gia đình này xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở. Việc hỗ trợ phải bảo đảm công 

khai, minh bạch, tránh thất thoát, bảo đảm phân bổ công bằng và hợp lý các nguồn lực hỗ trợ. Việc hỗ 

trợ được thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình 

tham gia đóng góp để xây dựng nhà bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và phù hợp với điều kiện cụ thể 

của từng hộ gia đình; kết hợp, lồng ghép với các chương trình đầu tư, hỗ trợ khác của Trung ương và 

địa phương để phát huy hiệu quả chính sách. 

Việc hỗ trợ người có công xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở phải bảo đảm các yêu cầu: Đối 

với trường hợp nhà ở phải phá dỡ để xây dựng lại thì nhà ở mới phải bảo đảm tiêu chuẩn 3 cứng (nền 

cứng, khung - tường cứng, mái cứng), có diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2 (nếu là những hộ độc thân 

thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn 30m2 nhưng không thấp hơn 24m2), có tuổi thọ 

từ 10 năm trở lên. Đối với trường hợp nhà ở phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở thì sau 

khi sửa chữa phải bảo đảm tiêu chuẩn 2 cứng (khung - tường cứng, mái cứng), có tuổi thọ từ 10 năm 

trở lên, nhưng không yêu cầu phải đúng tiêu chuẩn về diện tích sử dụng quy định ở trên. 

Mức hỗ trợ cho những nhà phải phá dỡ để xây mới là 40 triệu đồng/nhà. Mức hỗ trợ cho những  
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nhà cần sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà là 20 triệu đồng/nhà. Ngoài nguồn vốn trên có thể 

huy động thêm vốn từ cộng đồng, dòng họ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ nhằm nâng cao 

hơn về diện tích, chất lượng và tiện nghi nhà ở của người có công với cách mạng. 

Theo ông Bùi Đức Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, tổng số hộ người có công với cách 

mạng còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh cần được tiếp tục hỗ trợ trong năm 2015 là 8.464 nhà 

(trong đó: Số nhà cần làm mới là 2.486, số nhà sửa chữa nâng cấp là 5.978). Đề nghị Chính phủ và các 

bộ, ngành Trung ương cấp bổ sung kinh phí năm 2015 cho tỉnh là 219 tỷ đồng, để hỗ trợ cải thiện nhà ở 

cho các hộ gia đình người có công theo Đề án đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt.  
 
 

03. Thảo Lan. NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI CÓ CÔNG TIÊU BIỂU Ở SƠN LA / Thảo Lan // 

Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16-31/8/2015.- Số 509.- Tr.44-45. 
 

CHUYỆN MỘT CỰU CHIẾN BINH LÀM KINH TẾ GIỎI 

Ông Hoàng Duy Hưng sinh năm 1952, quê ở xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương (Thái Bình). Là 

con liệt sỹ chống Pháp nên sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông ông được ưu tiên cử đi học du học ở 

nước ngoài, nhưng trước khí thế cả nước sục sôi chống Mỹ ông Hưng đã 9 lần tình nguyện viết đơn xin 

vào bộ đội. Tháng 2/1975, ông được gọi nhập ngũ, sau hơn 1 tháng huấn luyện ở Nho Quan (Ninh 

Bình) ông được biên chế vào một đơn vị pháo binh của Quân chủng Phòng không không quân, tham 

gia chiến dịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngã ba Đông Dương, Buôn Ma Thuột, Plâycu, Bình Triệu và 

trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng sân bay Tân Sơn Nhất. 

Bồi hồi nhớ lại những năm tháng chiến đấu trong quân ngũ, ông Hưng tâm sự kỷ niệm khó quên 

nhất đối với ông là trận giải phóng Đồng Xoài. Ta với địch giằng co quyết liệt gần 2 ngày, cả đơn vị 

không còn gì ăn, nước uống cũng hết, nhiều chiến sỹ đã hy sinh nhưng anh em vẫn kiên cường cố thủ 

bảo vệ trận địa chờ đồng đội đến tiếp viện và cuối cùng đã giành chiến thắng. Sau ngày miền Nam 

hoàn toàn giải phóng, ông cùng đơn vị tiếp tục lên đường tham gia chiến dịch Tây Nam, đến năm 1981 

ông phục viên. 

Trở về quê hương Thái Bình một thời gian, ông theo gia đình lên huyện Phù Yên (Sơn La) để 

khai hoang lập nghiệp. Sau những bỡ ngỡ ban đầu trên vùng đất mới, ông đã mạnh dạn thành lập doanh 

nghiệp tư nhân, nhận thi công các công trình xây dựng vừa và nhỏ. Với bản lĩnh của anh “Bộ đội Cụ 

Hồ” cộng với những kinh nghiệm đã tích lũy được qua từng công trình và phong cách làm việc ngày 

càng chuyên nghiệp, các công trình do doanh nghiệp của ông xây dựng đều đảm bảo chất lượng, kỹ 

thuật, mỹ thuật, tiến độ, được chủ đầu tư tin tưởng tiếp tục tín nhiệm giao thi công nhiều công trình lớn 

ở địa phương. 

Từ những thành công trong lĩnh vực xây dựng, năm 1993, ông chính thức thành lập Công ty 

trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Duy Hưng với quy mô lớn hơn, các ngành nghề sản 

xuất, kinh doanh đa dạng hơn như: Xây dựng dân dụng; kinh doanh khách sạn, kinh doanh xăng dầu... 

Từ đó đến nay công ty của ông không ngừng phát triển về mọi mặt. Một số máy móc, thiết bị hiện đại 

được đầu tư phục vụ cho sản xuất kinh doanh đúng tiến độ và chất lượng; tạo việc làm cho nhiều lao 

động, có thời điểm công ty của ông có gần 100 công nhân làm việc. Đến nay, Công ty trách nhiệm hữu 

hạn Xây dựng và Thương mại Duy Hưng đã có số vốn kinh doanh hàng chục tỷ đồng; người lao động 

được công ty trợ giúp ăn, ở tại doanh nghiệp và đảm bảo mức lương bình quân gần 4 triệu đồng/tháng, 

những lao động có tay nghề cao, đội trưởng các đội xây dựng... có thu nhập 8 - 9 triệu đồng/tháng. 

Công ty luôn chú trọng công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, hằng năm, luôn hoàn thành 

nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng và ủng hộ hàng trăm triệu đồng làm công tác từ thiện 

xã hội; thành lập tổ chức công đoàn, chi đoàn và đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động. 

Hiện tại, ông Hưng còn đảm nhận trách nhiệm là Ủy viên Ban chấp hành Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2014 - 2019, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phù Yên nhiệm 

kỳ 2011 - 2016, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện Phù Yên. Ông được vinh danh và nhận Bằng 
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khen vì sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện Phù Yên, cùng nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp 

và các ban, ngành, đoàn thể. Ông thực sự là tấm gương tiêu biểu về phong trào cựu chiến binh gương 

mẫu trong thời bình, vừa biết chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, vừa nỗ lực phát triển sản 

xuất, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ 

Năm 1968, vào một trong những thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu 

nước, đúng 18 tuổi ông Nguyễn Văn Đề lên đường nhập ngũ. Sau 2 tháng huấn luyện, tháng 4/1968, 

ông cùng đơn vị vào Nam chiến đấu tại chiến trường Tây Nguyên. Do mưu trí, dũng cảm, lập được 

nhiền thành tích trong chiến đấu, năm 1972 ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay tại 

chiến trường. Không may, cuối năm 1972, trong một trận bom B52 của Mỹ, ông bị thương gãy xương 

đùi trái. Không còn khả năng chiến đấu, ông được đơn vị cho ra Bắc, cử đi học 4 năm tại Trường Quản 

lý kinh tế, ra trường ông được điều về công tác tại trung đoàn làm kinh tế của Bộ Chỉ huy Quân sự Hà 

Tây. Sau 4 năm làm việc do vết thương tái phát, sức khỏe yếu, tỷ lệ mất sức lao động 32%, ông xin 

nghỉ mất sức lao động về với gia đình tại xã Công Sơn - Ứng Hòa - Hà Tây. Với bao khó khăn chồng 

chất của một gia đình với 2 vợ chồng và 4 đứa con nhỏ, ông và vợ con rời quê hương lên xây dựng cuộc 

sống mới tại Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Thời gian đầu vợ chồng ông cùng nhau dựng nhà tạm để ở, rồi khai hoang vỡ đất, cấy lúa, trồng 

rau, chăn nuôi con lợn, con gà lấy lương thực, thực phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày. Từ năm 1998, 

ông nhận 3ha đất canh tác và nuôi 10 con bò sữa cho Công ty Giống bò sữa Mộc Châu. Tưởng đã tìm 

ra được bước “đột phá mới” để phát triển kinh tế gia đình, nhưng thời điểm đó ngành chăn nuôi gặp rất 

nhiều khó khăn, cả gia đình vất vả, đầu tư nhiều thời gian, vốn liếng nhưng thu nhập không được là 

bao. Đến năm 2002, khi công ty xây dựng và lắp đặt được dây chuyền chế biến sữa tươi ngay tại Mộc 

Châu, giá cả, số lượng sữa được thu mua ổn định và tăng cao, đời sống của các hộ chăn nuôi bò sữa 

mới được nâng lên. Với những kiến thức và kinh nghiệm về quản lý kinh tế đã tích lũy được từ khi học 

tập và công tác, ông đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng để mua thêm bò giống và đầu tư thức ăn cho 

đàn bò. Đến nay đàn bò của gia đình ông đã lên tới 50 con, trong đó có 35 con vắt sữa, mỗi ngày xuất 

bán cho công ty 800 lít sữa. Gia đình ông được Công ty Sữa Mộc Châu tặng Giấy khen Hộ gia đình bán 

nhiều sữa cho công ty, trừ chi phí thu nhập bình quân mỗi ngày của gia đình ông khoảng hơn 3 triệu 

đồng, mỗi tháng khoảng gần 100 triệu đồng. Gia đình ông đã xây được ngôi nhà cao tầng khang trang, 

mua sắm đầy đủ tiện nghi sinh hoạt và niềm vui, niềm hạnh phúc lớn hơn cả đối với ông bà là cả 4 

người con đều đã trưởng thành, ngoan ngoãn, học hành đến nơi đến chốn, trong đó 3 người đã tốt 

nghiệp đại học và có công việc ổn định. 

Ghi nhận sự nỗ lực và những đóng góp của ông Nguyễn Văn Đề cho quê hương Mộc Châu, Sơn 

La, năm 2013, UBND Thị trấn Nông trường Mộc Châu tặng gia đình ông Giấy khen hộ gia đình chính 

sách tiêu biểu trong phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tặng Giấy khen Hộ gia đình cựu 

chiến binh làm kinh tế giỏi. 

NGƯỜI THƯƠNG BINH “TÀN NHƯNG KHÔNG PHẾ” 

Sinh năm 1964, nghe theo tiếng gọi của Đảng, tháng 11 năm 1984, ông Bùi Văn Bình rời ghế 

nhà trường lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và được biên chế vào một đơn vị thuộc Trung đoàn 754 

thuộc Quân khu II. Đầu năm 1985, ông cùng đồng đội hành quân lên biên giới thuộc mặt trận Vị 

Xuyên, Hà Tuyên. Dù phải trải qua nhiều gian khổ, hàng ngày phải hứng chịu nhiều loạt đạn pháo địch 

bắn vào trận địa, các chiến sỹ vẫn kiên cường bám trụ bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của 

Tổ quốc. Tại trận địa Pa Hán, Vị Xuyên, Hà Tuyên, ông Bình bị thương sau một trận pháo kích dữ dội, 

được đồng đội chuyển ra Bệnh viện Trung đoàn, sau đó tiếp tục chuyển lên 2 bệnh viện tuyến trên. Sau 

gần 2 tháng điều trị, sức khỏe dần bình phục, ông trở về đơn vị và tiếp tục tham gia chiến đấu. 

Năm 1987, ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương tại Tiểu khu 10, xã Hát Lót, 

huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, với mức thương tật mất 21% sức khỏe, là thương binh hạng 4/4. Ba năm 
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sau ông xây dựng gia đình với một thôn nữ cùng quê và 2 người con lần lượt ra đời. Cũng như nhiều 

gia đình trẻ khác nơi miền núi Sơn La, cuộc sống gia đình ông gặp muôn vàn khó khăn. Song, với bản 

lĩnh của một người lính, ông luôn trăn trở suy nghĩ tìm hướng phát triển kinh tế để gia đình bớt khó 

khăn và nếu có điều kiện có thể giúp đỡ con em xã nhà. 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông Bình cùng một số cựu 

chiến binh ở địa phương góp vốn thành lập Hợp tác xã thương binh do ông làm chủ nhiệm và trực tiếp 

tham gia lao động với ngành nghề kinh doanh là khai thác vật liệu xây dựng và thi công các công trình 

giao thông, xây dựng dân dụng. Từ đó đến nay hợp tác xã thương binh của ông đã tham gia xây dựng 

hàng chục công trình ở trong và ngoài huyện như: Nhà trẻ mẫu giáo, công trình nước phục vụ di dân tái 

định cư Thủy điện Sơn La và một số tuyến đường giao thông trong huyện, tạo việc làm ổn định cho 

hàng chục lao động không có việc làm tại địa phương với thu nhập trung bình khoảng 4 triệu 

đồng/tháng. 

Tâm sự với chúng tôi, ông Bình cho biết mặc dù đã để lại một phần xương thịt nơi chiến trường 

nhưng bản thân ông luôn ý thức mình còn may mắn hơn rất nhiều đồng đội và các thế hệ cha anh đã 

mãi mãi không thể trở về với quê hương, gia đình, do vậy khi kinh tế gia đình ổn định, ông luôn tích 

cực ủng hộ các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” cũng như các hoạt động thiện nguyện do địa phương 

phát động như đóng góp các loại quỹ vì trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ đồng bào bị 

thiên tai, bão lụt, ủng hộ vật liệu, tiền xây dựng đường dân sinh, nhà văn hóa của tiểu khu và các công 

trình phúc lợi xã hội khác của địa phương. 
 

04. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 17/8/2015.- Số 2667.- Tr.9. 
 

7 tháng qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu đã khám, điều trị cho 16.386 lượt bệnh nhân. 

Bệnh viện còn phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng huyện và các ngành chức năng xây dựng kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh theo mùa; thành lập tổ công tác sẵn sàng chi viện cho các trạm y tế xã, 

thị trấn trong phòng, chống dịch bệnh. 
 

05. Kiều Thiện. XÃ ĐẦU TIÊN ĐẠT NÔNG THÔN MỚI / Kiều Thiện // Nông thôn này nay.- 

Ngày 17/8/2015.- Số 196.- Tr.2. 
 

Tỉnh Sơn La tổ chức công bố công nhận xã Chiềng Xôm của Thành phố Sơn La đạt chuẩn nông 

thôn mới. Chiềng Xôm là xã đầu tiên đạt chuẩn trong tổng số 188 xã ở tỉnh Sơn La tham gia xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. Tổng vốn đầu tư cho nông thôn mới ở Chiềng Xôm 5 năm qua 

đã lên tới hơn 277 tỷ đồng; trong đó huy động từ doanh nghiệp và nhân dân lên tới trên 21,2 tỷ đồng. 

Trước đó, Sơn La là một trong 5 tỉnh không có xã nông thôn mới nào. 
 

06. Hiến Minh. THƯƠNG HIỆU CHÈ MỘC CHÂU / Hiến Minh, TS // Nông nghiệp Việt Nam.- 

Ngày 18/08/2015.- Số 164.- Tr.7. 
 

 Trong bối cảnh nhiều lô chè xuất khẩu bị trả lại do không đảm bảo chất lượng thì chè 

Mộc Châu vẫn không đủ xuất khẩu theo đơn hàng. Thương hiệu chè Mộc Châu đã khẳng định 

đẳng cấp của mình nhiều năm nay. 

Có trong tay trên 1.000ha chè chuyên canh (gồm cả diện tích chè của Công ty Chè Mộc Châu 

quản lý và chè của dân trồng), tập trung với những giống chè chất lượng cao, với 3 nhà máy chế biến, 

mỗi năm sản xuất ra trên 2.500 tấn chè các loại như chè xanh, Ô long, Pouchung, Shan Tuyết, Vân 

Sơn…, nhưng sản phẩm của Công ty Chè Mộc Châu vẫn không đủ cung cấp cho các thị trường các 

nước châu Âu, Đài Loan, Trung Đông, Pakistan… Năm 2014 sản lượng chè xuất khẩu sang các thị 

trường trên tăng khoảng 500 tấn so với năm 2013.  

“Thị trường rất rộng lớn. Giá rất tốt. Nhưng chúng tôi vẫn không đủ chè để xuất khẩu. Sở dĩ  
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nhiều người tiêu dùng ở các nước ưa chuộng chè Mộc Châu là vì sản phẩm luôn an toàn, không có dư 

lượng thuốc bảo vệ thực vật, không thuốc diệt cỏ, không có chất cấm. Những năm gần đây, các nước 

nhập khẩu kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong chè rất gắt gao. Vì thế, hàng chục công ty 

chè lâm cảnh lao đao vì sản phẩm xuất khẩu bị trả lại. Nhưng chè Mộc Châu thì không. Chưa phát hiện 

và chưa bị trả lại một lô hàng nào. Có được điều này là do chúng tôi đã có chiến lược tổ chức sản xuất, 

chế biến theo một quy trình khép kín. Chủ động và kiểm soát được việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật… Đó là chìa khóa để sản phẩm xuất khẩu được nhiều và đạt được giá trị cao”, ông Nguyễn Duy 

Chánh Giám đốc Công ty khẳng định. 

Thời gian qua, công ty đã nỗ lực mở rộng đầu tư cho vùng sản xuất chè sạch, an toàn. Tuy có 

tốn kém hơn sản xuất chè thường, nhưng cái được mang lại gấp bội phần. Ngoài việc sản phẩm chè 

Mộc Châu làm ra an toàn với người tiêu dùng, được ưa chuộng, dễ bán, không bị động trong tiêu thụ, 

thì thường có giá bán cao hơn các sản phẩm ở vùng chè khác. Định hướng phát triển của công ty trong 

những năm tới sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng vùng sản xuất chè sạch, an toàn, theo tiêu chuẩn VietGAP để 

mang lại giá trị cao hơn nữa. 

Ông Chánh cho rằng: Ở một thị trường rộng lớn và hội nhập sâu rộng như hiện nay, cạnh tranh 

trên thị trường ngày càng khốc liệt, con đường duy nhất là phải làm ra sản phẩm sạch, an toàn. Đây là 

bí quyết tạo nên thương hiệu đẳng cấp của chè Mộc Châu. 

Trong chuyến thăm và làm việc tại Sơn La, khi thăm đồi chè của công ty, Bộ trưởng Cao Đức 

Phát đã đánh giá cao hướng đi của công ty là sản xuất chè sạch, an toàn để nâng cao sức cạnh tranh của 

chè Mộc Châu. 

Tuy nhiên, tại vùng chè Mộc Châu rộng lớn gồm cả chè của dân và công ty quản lý, chưa hẳn đã 

hoàn toàn yên tâm về chất lượng nguyên liệu. Bởi tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi vẫn 

xảy ra ở đâu đó. Chính vì điều này đã làm cho nguyên liệu chè ở Mộc Châu khi vào vụ thu hái thật - 

giả, an toàn - không an toàn lẫn lộn. Trong khi đó tại vùng này, ngoài Công ty Chè Mộc Châu còn có 

đến 4 doanh nghiệp thu mua, chế biến. Vì thế, cứ đến vụ thu hái việc tranh mua tranh bán lại diễn ra 

quyết liệt. Doanh nghiệp làm thật thì thiệt thòi, doanh nghiệp không đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu 

một cách bài bản thì hưởng lợi thông qua việc đẩy giá mua lên cao nhất thời khi nguyên liệu khan 

hiếm, lúc nhiều lại không mua… 

“Đây là một vấn đề đau đầu mà nhiều năm nay chúng tôi không đủ thẩm quyền để giải quyết. 

Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, nhưng đến nay vẫn chưa thay đổi được nhiều. Nếu chúng ta vẫn 

buông lỏng quản lý thị trường thuốc bảo vệ thực vật trên chè thì nguy cơ chè bẩn, chè bị nước nhập 

khẩu trả lại vẫn xảy ra. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín chè Mộc Châu nói riêng mà ngành 

chè Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Theo tôi, cùng với sự cố gắng của các doanh nghiệp chế biến, địa 

phương có vùng nguyên liệu cũng phải chung tay kiểm soát, xây dựng vườn chè an toàn…, thì mới 

nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm”, ông Chánh kiến nghị. 
 

07. Anh Hiếu. CHỐNG GIÁN ĐIỆP BIỆT KÍCH VÀ CHUYỆN LÝ THÚ VỀ “TRÒ CHƠI NGHIỆP VỤ”: 

KHÓA TAY NHỮNG “VỊ KHÁCH” TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG / Anh Hiếu // Công an nhân 

dân.- Ngày 18/8/2015.- Số 3674.- Tr.5. 
 

Thật may mắn, trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi có mặt tại mảnh đất miền Tây Bắc -

Sơn La, nơi khởi nguồn của chuyên án chống gián điệp biệt kích xâm nhập bằng đường hàng 

không và đã được gặp, nghe chính người trong cuộc - những nhân chứng lịch sử kể lại về chuyên 

án này khi tham dự cuộc Hội thảo do Tổng cục An ninh phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ 

chức. Dường như mỗi lần nhắc tới các trận đánh, dòng chảy quá khứ lại trở về sống động trong 

câu chuyện của những người trong cuộc, trong đó có chuyên án PY27, chuyên án chống gián điệp 

biệt kích đầu tiên xâm nhập bằng đường hàng không vào ngày 27/5/1961 tại châu Phù Yên, tỉnh 

Nghĩa Lộ. 
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Trong ký ức của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Trọng Tháp, 

nguyên Cục trưởng Cục Chống phản động Tổng cục An ninh và đồng đội của ông, chuyên án PY27 

dường như vẫn còn tươi mới như ngày hôm qua. 22h5 phút ngày 27/5/1961, bộ phận cảnh giới ở các 

khu vực thuộc Bản Hỳ, xã Phiềng Ban, châu Phù Yên phát hiện tiếng máy bay lạ, lập tức dân quân 

đánh kẻng báo động. Các lực lượng bộ đội, công an, dân quân cùng bà con dân bản triển khai ngay đội 

hình theo phương án đã được tập dượt thuần thục, lập tức truy lùng nhóm biệt kích tại điểm cao 828. 

Ngay trong đêm tối, việc bao vây, tổ chức truy lùng được các lực lượng triển khai ráo riết. Sáng sớm 

28/5/1961, tên Lò Văn Piếng, Trung sỹ nhất truyền tin có bí số Castor 3 bị bắt khi đang lấy máy vô 

tuyến điện để liên lạc về trung tâm. Tiếp đó, chiều 28/5, tên Quách Thức có bí số Castor 2; trưa 29/5, 

tên Lò Văn Phéng, bí số Castor 4 và sáng 30/5, tên Hà Văn Chấp, toán trưởng, mang bí số Castor 1 lần 

lượt bị ta tóm gọn. Sau 3 ngày truy lùng ráo riết, toán gián điệp biệt kích mang bí số Castor gồm 4 tên 

đã bị các lực lượng bắt giữ cùng toàn bộ máy móc, phương tiện hoạt động khi chúng chưa kịp liên lạc 

về trung tâm... Việc tóm gọn toán Castor không chỉ khẳng định tinh thần cảnh giác, phòng ngừa cao, tổ 

chức tác chiến mau lẹ của ta mà còn mở đường hướng đấu tranh mới với gián điệp biệt kích. Từ việc 

bắt giữ toán Castor, chuyên án PY27 được ta xác lập, đấu tranh với Trung tâm chỉ huy biệt kích tại Sài 

Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh) theo kiểu “dùng người của địch, phương tiện của địch để đánh lại địch”. 

Khi chúng tôi tìm hiểu về chuyên án PY27, theo nguồn tư liệu từ Ban tổ chức Hội thảo - Tổng 

cục An ninh, thì Castor là toán đầu tiên bị bắt và giữ vai trò đặc biệt quan trọng, từ toán này, lực lượng 

an ninh đã dụ địch khiến chúng bị cuốn vào “trò chơi nghiệp vụ”, hoạt động theo ý đồ sắp xếp của ta. 

Sau hơn 6 năm đấu tranh, chuyên án PY27 đã kết thúc thắng lợi. Ngoài toán đầu tiên gồm 4 tên, ta đã 

dụ địch và bắt thêm 5 toán với 8 chuyến hàng, bắt 35 tên, diệt 21 tên, thu hàng chục tấn vũ khí, chất nổ, 

phá hủy 2 máy bay C47 của địch và nhiều loại máy móc hiện đại. Kể từ giai đoạn mở màn chống gián 

điệp biệt kích Castor, ngày 27/5/1961, đến ngày 4/7/1967, khi Bộ trưởng Bộ Công an cho phép kết thúc 

chuyên án PY27, ngày 4/7/1967, Castor thực hiện phiên liên lạc cuối cùng và giữa chừng bỏ máy... Có 

thể khẳng định rằng, những thông tin thu thập được từ các toán biệt kích bị bắt đã có giá trị quý giá trên 

địa bàn Tây Bắc nói riêng, trên toàn miền Bắc nói chung. Từ chuyên án PY27 mở đầu, đến năm 1973, 

lực lượng an ninh đã tổ chức đấu tranh thắng lợi 27 chuyên án biệt kích gián điệp bằng chiến thuật 

“dùng người của địch, phương tiện của địch để đánh lại địch...”. Và tính riêng trong giai đoạn từ năm 

1961 đến năm 1965, lực lượng an ninh đã bắt 56 toán xâm nhập bằng đường hàng không gồm 353 tên, 

phá hủy 2 máy bay C47 của địch, thu gần 100 tấn vũ khí tối tân, phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, 

thuốc chữa bệnh, lương thực, thực phẩm. Điều đặc biệt chính là, suốt những năm đấu tranh, lực lượng 

an ninh không để địch gây ra một vụ phá hoại nào, không để một điệp viên nào móc nối thành công với 

cơ sở của chúng trong nội địa. 

Theo dòng ký ức của tướng Tháp, khi ấy, đồng chí Trần Triệu - Giám đốc Công an khu Tây Bắc 

được Bộ Công an giao trực tiếp chỉ đạo chuyên án PY27, đồng chí Tháp khi ấy là Phó trưởng Phòng 

Bảo vệ chính trị được giao nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh chuyên án. Gần 1 năm tham gia đấu tranh 

chuyên án là quãng thời gian không thể nào quên trong ký ức vị tướng khi ông trực tiếp đấu trí, hỏi 

cung từng tên trong toán biệt kích, đi sâu nghiên cứu, đánh giá, phân tích và nắm được âm mưu, 

phương thức hoạt động, nhiệm vụ của toán Castor là chuẩn bị địa điểm để chúng tổ chức các toán biệt 

kích khác nhảy dù cùng phương tiện và hậu cần để thực hiện nhiệm vụ phá hoại miền Bắc. Thiếu tướng 

Nguyễn Trọng Tháp bồi hồi kể lại: “Nắm được âm mưu của chúng, tôi đã lên kế hoạch, chuẩn bị địa 

điểm, tín hiệu, báo cáo lãnh đạo Bộ và Công an khu Tây Bắc đón lõng chúng. Đêm 16 rạng sáng 

17/5/1962, địch thả toán Gió Lốc gồm 7 tên biệt kích và 6 kiện hàng xuống khu vực bản Sam Kha, xã 

Tân Lập, huyện Mộc Châu, Sơn La, tôi cùng anh em trong đơn vị, nhân dân, dân quân truy lùng. Tôi 

leo lên mái nhà dân kêu gọi chúng đầu hàng. Bị bao vây chặt, cả 7 tên bị bắt gọn cùng 6 kiện hàng gồm 

vũ khí, máy móc”.  

Trong chuyến công tác lần ấy, chúng tôi đã gặp ông Hồ Thanh Can, nguyên Trưởng phòng, 

trưởng thành từ cán bộ trinh sát kỹ thuật tham gia chống gián điệp biệt kích. Suốt thời gian thực hiện 
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“trò chơi nghiệp vụ” với trung tâm của địch trong chuyên án PY27, ông Can không nhớ con số chính 

xác, chỉ áng chừng đã bố trí liên lạc hàng trăm phiên, nhiều bức điện quan trọng đã được chuyển đi, 

nhận về trên cánh sóng nhưng ông và đồng đội luôn khắc ghi lời huấn thị của lãnh đạo Bộ là luôn phải 

thận trọng, phải thật tỷ mỉ, phải thật cảnh giác, trong mọi hoạt động, đặc biệt là lĩnh vực phản gián trên 

không. Trong cuộc hội ngộ cảm động tại Sơn La, chúng tôi còn có may mắn được gặp các cụ nguyên là 

lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ từng tham gia chuyên án chống gián điệp biệt kích như các cụ: Đinh 

Chen, Đinh Xiền, Nguyễn Tuấn, Tạ Thịnh, Nguyễn Xuân Thục, Cà Ngọc Duyên, Đặng Hùng, Cầm 

Tuân, Sòi Ngọc Chắn... Nhiều cụ giờ chân đã chậm, mắt đã mờ, tai nghe không còn được rõ nữa, phải 

dùng máy trợ thính nhưng mỗi khi ký ức ùa về, có cụ đã ghi ra giấy để nhớ lại những ngày đã qua, 

những kỷ niệm và bài học kinh nghiệm trong chiến đấu. Các cụ đều luôn tự hào rằng đã làm tròn trách 

nhiệm được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và đồng bào các dân tộc đã gửi gắm, kỳ 

vọng vào họ... 
 

08. H.G. RÀ SOÁT CÁC CÔNG TRÌNH TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA CẦN SỬA 

CHỮA / H.G // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 19/8/2015.- Số 231.- Tr.2. 
 

Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc rà soát các công trình bị hư hỏng cần sửa chữa khắc 

phục thuộc Dự án di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Thủ tướng giao UBND tỉnh Sơn La rà soát để xác định danh mục công trình hư hỏng, xuống cấp 

cần đầu tư sửa chữa, nâng cấp thuộc Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn 

La, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La để giám sát trước khi triển khai thực hiện; chịu trách nhiệm 

trước Thủ tướng Chính phủ về việc xác định danh mục và nguyên nhân các công trình bị hư hỏng cần 

sửa chữa, nâng cấp; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, 

sử dụng đối với công trình bị hư hỏng, các cấp do nguyên nhân chủ quan gây ra (nếu có). 

Về nguồn vốn, Thủ tướng đồng ý cho phép tỉnh Sơn La sử dụng vốn đã giao cho UBND tỉnh 

Sơn La quản lý theo Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013 để thực hiện các công trình, dự án 

nêu trên; trường hợp thiếu vốn, tỉnh Sơn La phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng bố trí vốn giai đoạn 

2016 - 2020. 

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã đi kiểm tra thực tế một số hạng mục, công trình bị hư hỏng thuộc Dự án di dân tái định cư 

Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La. Qua kiểm tra cho thấy phần lớn các công trình này bị hư 

hỏng do nguyên nhân khách quan như thiên tai, mưa lũ, còn lại một vài công trình hư hỏng do ý thức 

người sử dụng và công tác duy tu, bảo dưỡng không tốt. 
 

09. Tuấn Nguyễn. TỘI PHẠM TRUY NÃ NGÀY CÀNG TINH VI / Tuấn Nguyễn, Xuân Tùng // 

Tiền phong.- Ngày 19/8/2015.- Số 231.- Tr.15. 
 

Sau khi gây án, đối tượng truy nã nhanh chóng tìm cách bỏ trốn đến vùng sâu, vùng xa, 

thậm chí trốn ra nước ngoài bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhiều đối tượng truy nã tiếp tục phạm 

tội, có sự tiếp tay của đồng bọn hoặc của gia đình. 

TRỌNG ĐIỂM VỀ TỘI PHẠM TRUY NÃ 

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, lợi dụng điều kiện thuận lợi như vị trí gần đường biên giới 

dài, đồi núi chia cắt, núi non hiểm, đời sống nhân dân vùng biên giới còn gặp nhiều khó khăn, bọn tội 

phạm ma túy đã chọn một số bản gần khu vực biên giới của tỉnh Sơn La làm nơi tập kết ma túy từ bên 

kia biên giới xâm nhập vào nội địa trung chuyển đi các địa phương khác để tiêu thụ. Một số bản ở các 

huyện biên giới trở thành địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy, là điều kiện phát sinh nhiều đối tượng 

truy nã về tội phạm ma túy. Điển hình là xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, hiện có hơn 30 đối tượng truy 
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nã đặc biệt nguy hiểm về tội phạm ma túy. 

Tình hình trên đã khiến cho việc nắm bắt di biến động về nhân khẩu, đối tượng có nơi, có chỗ 

chưa sâu chưa kịp thời. Phần lớn số đối tượng truy nã phạm tội về ma túy, cư trú ở vùng cao biên giới, 

vùng sâu vùng xa, giao thông đi lại khó khăn. Chúng thường lẩn trốn trong hang núi cao, trong rừng 

rậm, trốn sang bên kia biên giới nước Lào. Có đối tượng còn trốn vào miền Nam, Tây Nguyên. Một số 

đối tượng có vũ khí nóng như súng quân dụng, lựu đạn, dao, kiếm… sẵn sàng chống trả khi gặp lực  

lượng công an, nhiều trường hợp gây thương tích cho lực lượng truy bắt. 

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây 

dựng, triển khai thực hiện nhiều kế hoạch phương án để giải quyết địa bàn trọng điểm về tội phạm ma 

túy, thu được nhiều kết quả, nhất là từ khi Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) được thành lập và 

đi vào hoạt động. 

10 NĂM, BẮT HƠN 800 ĐỐI TƯỢNG 

Theo báo cáo tổng kết 10 năm công tác truy nã (2004 - 2014), tổng số đối tượng truy nã mà 

PC52 Sơn La đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại là 867 đối tượng (có 342 đối tượng truy nã nguy 

hiểm và đặc biệt nguy hiểm). Trong số đó, có 753 đối tượng thuộc diện trong tỉnh ra quyết định truy nã, 

114 đối tượng do các địa phương ngoài tỉnh ra quyết định. 

Trong số các “cộm cán” trốn truy nã từng bị bắt giữ, không thể không kể đến Sùng A Khai (sinh 

năm 1968, trú tại bản Săn Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La). Khai được xác định là đối 

tượng cầm đầu, cung cấp ma túy cho Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1965, quê quán ở Kiến Thụy, Hải 

Phòng; tạm trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La). Tháng 10/2012, Công an 

huyện An Dương, Hải Phòng bắt quả tang Nguyễn Thị Lan vận chuyển “hàng” từ Sơn La về Hải Phòng 

bằng xe khách, thu giữ 10 bánh heroin, gần 900 viên ma túy tổng hợp (ước tính hơn 3 tỷ đồng), hơn 

7.200 USD, 1 triệu đồng cùng một số tài liệu liên quan. Khi bị bắt, Lan ngỏ ý xin biếu lực lượng làm 

nhiệm vụ 150 triệu đồng, nhưng đã bị lập biên bản. 

Từ lời khai của Lan, công an tập trung mũi nhọn vào Khai. Ngôi nhà của Khai nằm tách biệt 

trong một thung lũng, một mặt tựa lưng vào dãy núi đá vôi trùng điệp, hướng kia trông ra Quốc lộ 6 

chạy từ thị xã Sơn La về huyện Mộc Châu. Để vào được nhà Khai chỉ có con đường độc đạo. Nhà Khai 

được thiết kế kín đáo, có tới 6 camera quan sát, xung quanh luôn có đệ tử kè kè súng. 

Kế hoạch khám xét, quây bắt Sùng A Khai được Công an Thành phố Hải Phòng phối hợp Công 

an tỉnh Sơn La tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chiều 14/10/2012 khi tổ công tác thực hiện lệnh khám 

xét, Khai và đồng bọn đã bỏ trốn lên đỉnh núi, chỉ còn lại vợ con ở nhà cùng 1 khẩu súng quân dụng và 

1 số tang vật. 

Biết bị khám xét, Khai và đồng bọn đã nã súng thẳng về ngôi nhà gần 15 phút rồi lợi dụng địa 

hình rừng núi hiểm trở trốn mất. Chiều 26/11/2012, từ nguồn tin trinh sát, tại khu vực giáp ranh giữa xã 

Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Công an tỉnh Sơn La đã 

phát hiện, bắt được Sùng A Khai, thu tại chỗ 1 súng tiểu liên, 3 khẩu súng khác, 38 viên đạn, 1 quả lựu 

đạn  cùng một số tang vật. 

VÀ NHỮNG BĂN KHOĂN 

Ngoài những khó khăn về điều kiện tự nhiên, địa hình và thủ đoạn của tội phạm, theo trung tá 

Lù Văn Hải, Phó trưởng phòng PC52 - Công an Sơn La, công tác truy nã vẫn còn nhiều khó khăn, 

vướng mắc. Chẳng hạn, quyết định truy nã của một số cơ quan điều tra còn thiếu thông tin (ảnh, đặc 

điểm nhận dạng, quyết định truy nã). 

Ngoài ra, nhiều quy định của bộ luật Tố tụng hình sự vẫn còn bất cập như lực lượng cảnh sát 

truy nã không có bất kỳ thẩm quyền tố tụng hình sự nào. Kinh phí hỗ trợ công tác truy nã chưa được  

đảm bảo, nhất là đối với việc truy bắt đối tượng truy nã trốn ra nước ngoài, trốn lâu năm…  

Theo báo cáo tổng kết 10 năm công tác truy nã tội phạm của Bộ Công an (từ 2004 - 2014), công  



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 16 năm 2015 12 

an toàn quốc đã ra quyết định truy nã 73.156 đối tượng, trong đó có 16.758 đối tượng truy nã nguy 

hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Đã có 7 cán bộ công an hy sinh trong quá trình truy bắt đối tượng truy nã. 
 

10. Hoàng Ngọc Dũng. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG 

SƠN LA VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN / Hoàng Ngọc Dũng // Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- 

Tháng 8/2015.- Số 8.- Tr.93-95. 
 

Ngày 26/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền thành công ở Sơn La, dấu mốc lịch sử về sự 

thống nhất các đội vũ trang ở các châu, mường, được hình thành, phát triển từ những đội tự vệ du kích 

vũ trang đầu tiên ở Mai Sơn, Mường La, Phù Yên,... thành lực lượng vũ trang Sơn La. Qua chặng 

đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Sơn La ngày càng lớn mạnh, 

không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, thực sự là lực lượng nòng cốt trong 

thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương và 

đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Trong kháng chiến chống thực dân, đế quốc, hàng vạn con em các 

dân tộc trong tỉnh đã hăng hái lên đường tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường, lập nhiều 

chiến công, góp phần cùng toàn dân, toàn quân giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Lực lượng dân 

quân, du kích địa phương luôn tích cực bám bản, bám địa bàn, không quản ngại hy sinh, gian khổ, vượt 

núi băng rừng, đập tan âm mưu xưng vua, nổi phỉ, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, sự bình yên ở mỗi thôn, bản, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên 

giới. Ghi nhận thành tích đó, Nhà nước đã tặng quân và dân Sơn La danh hiệu: “Anh hùng Lực lượng vũ 

trang nhân dân” (06/11/1978) và nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng các danh hiệu cao quý khác. 

Hiện nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống người chiến sỹ 

Tây Bắc: “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, lực lượng vũ trang Sơn La không 

ngừng phấn đấu, rèn luyện, xây dựng vững mạnh toàn diện, làm tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo công tác 

quân sự, quốc phòng; luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực huấn luyện, sẵn sàng chiến 

đấu, phối hợp với các lực lượng xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân 

gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” trong thế phòng thủ chung của khu vực ngày 

càng vững chắc. Để làm được điều đó, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai thực 

hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp; trong đó, tập trung làm tốt những nội dung sau: 

Trước hết, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp 

luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ, dân 

quân tự vệ, dự bị động viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình đất nước, truyền thống của dân tộc, quân đội 

và lực lượng vũ trang tỉnh. Việc làm này được tiến hành thường xuyên gắn với quán triệt, giáo dục 

nhiệm vụ, các hoạt động học tập, tham quan, các hội thi, hội thảo, các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện 

chính trị, sinh hoạt văn hóa, lễ hội của địa phương,... tạo sự phong phú, hấp dẫn và có sức thuyết phục 

cao. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi 

chính trị hóa” trong lực lượng vũ trang tỉnh của các thế lực thù địch; đề cao tinh thần cảnh giác, chủ 

động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống. Nhờ đó, trước diễn biến phức tạp trên địa bàn, sự chống phá của các thế lực thù địch, tác động 

của mặt trái kinh tế thị trường, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh luôn phấn khởi, tự hào với 

truyền thống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng 

nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là “Người chiến sỹ Tây Bắc” - “Bộ đội Cụ 

Hồ” trong thời kỳ mới. 

Nhằm nâng cao tỷ lệ đảng viên, nhất là đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động 

viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, các cấp ủy đã đặc biệt chú trọng công 

tác phát triển Đảng, nhất là kết nạp đảng viên là người dân tộc thiểu số; duy trì nghiêm nền nếp chế độ, 
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nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa 

XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng và Quy định 76 của Bộ Chính trị (Khóa 

VIII) về “Đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú” để giáo 

dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Do đó, công tác xây dựng Đảng đạt được kết quả cao, xứng đáng là 

hạt nhân lãnh đạo ở các cơ quan, đơn vị. Trong 05 năm qua (2010 - 2015), lực lượng vũ trang tỉnh đã 

kết nạp được 472 đảng viên ở lực lượng thường trực và 1.701 đảng viên trong dân quân tự vệ, dự bị 

động viên, nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng này đạt trên 20%. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy địa 

phương chỉ đạo thành lập 38 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Việc đánh giá chất lượng cán bộ, 

đảng viên, tổ chức Đảng được thực hiện nghiêm túc; hằng năm có từ 96% đến 98% đảng viên hoàn 

thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ (vượt 03% so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ); trên 95% tổ 

chức Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức Đảng yếu kém. 

Sơn La là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống vật chất, tinh thần còn khó 

khăn. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh có nhiều chủ trương, kế hoạch, việc làm cụ thể thực hiện 

tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, công tác dân vận, tích cực tham gia giúp dân xóa đói 

giảm nghèo, định canh định cư, xây dựng nông thôn mới, xây dựng các tổ chức, đoàn thể vững mạnh. 

Lực lượng vũ trang tỉnh còn thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến 

tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào, cuộc vận động của địa phương, của các ngành, 

các tổ chức, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình 

tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tạo phong trào hành động cách mạng sâu rộng, động viên mọi lực 

lượng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Phát huy truyền thống “anh dũng, chiến thắng”, các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất 

lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, 

đặc điểm của từng lực lượng, hằng năm, trước và trong mỗi mùa huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nắm vững phương châm, 

phương hướng, các chỉ thị, mệnh lệnh của trên, làm cơ sở vận dụng sáng tạo vào huấn luyện sát với yêu 

cầu nhiệm vụ, địa bàn, đối tượng tác chiến. Cán bộ các cấp đã đề cao trách nhiệm, tích cực đổi mới 

phương pháp và công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập phù hợp với 

trình độ, nhận thức của đối tượng, điều kiện ở từng cơ sở. Trong huấn luyện, đã chú trọng nâng cao 

trình độ làm chủ vũ khí, trang bị, nhận thức của chiến sỹ, dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo đảm đầy 

đủ các chế độ, chính sách theo quy định đối với lực lượng này; thực hiện đúng, đủ nội dung, chương 

trình, kế hoạch, duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp canh, trực, hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá kết 

quả. Nhờ đó, quân số tham gia huấn luyện hằng năm đạt cao; trong đó, lực lượng thường trực đạt trên 

98,83% (riêng hạ sỹ quan - binh sỹ đạt 100%); dân quân tự vệ đạt trên 99,2%; dự bị động viên trên 

98,5%. Kết quả kiểm tra các khoa mục đều đạt khá, giỏi. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho các đối tượng đạt 90% kế hoạch đề ra. 

Quán triệt các nghị quyết, nghị định về xây dựng khu vực phòng thủ, Bộ Chỉ huy Quân sự đã 

tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư và triển khai đề án xây dựng thế trận quân sự phù hợp với đặc điểm 

địa hình, điều kiện ngân sách và đầu tư của trên; đồng thời, chú trọng tổ chức diễn tập khu vực phòng 

thủ, chiến đấu trị an, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và cấp xã đạt giỏi, xuất sắc, 

an toàn tuyệt đối. Qua đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò làm 

tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, tham gia giải quyết các vấn đề an ninh nông thôn, nắm tình 

hình nội, ngoại biên được nâng lên; thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa công an, quân sự, 

biên phòng trong xử lý những vấn đề ở cơ sở, phòng, chống tệ nạn xã hội, vận chuyển, buôn bán, tàng  

trữ và sử dụng chất ma túy, truyền đạo trái pháp luật v.v… 

Công tác xây dựng lực lượng đảm bảo đúng quy định của trên, kịp thời điều chỉnh tổ chức biên 

chế, quân số, phù hợp với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của từng đơn vị. Việc tuyển chọn 
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và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm tốt các bước, công bằng, dân chủ, công khai, đúng luật; chú trọng 

vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, những bản chưa có tổ chức Đảng, chưa có hoặc ít đảng viên và 

những bản nhiều năm không có công dân nhập ngũ để tạo nguồn cán bộ cho địa phương. Đến nay, lực 

lượng dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp, vững mạnh; lực lượng dự bị động viên thường xuyên 

được kiện toàn, bổ sung, làm tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp, quân số đạt 97,7%, tỷ lệ đúng 

chuyên nghiệp quân sự đạt 75% đến 80%. 

Nhiệm vụ xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật được các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm. Công tác 

kiểm tra, quản lý bộ đội được thực hiện theo phân cấp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, thuyết phục với 

biện pháp hành chính, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, các quy định 

của đơn vị; nhất là trong các đợt tập trung huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị 

động viên, không để xảy ra sai phạm kỷ luật phải xử lý. Thông qua phong trào “Ngành Hậu cần Quân 

đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, các cuộc vận động: “Xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp ”, “Bếp 

nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “Quân y 5 tốt”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, 

bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”,… lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt công tác hậu 

cần, kỹ thuật, góp phần nâng cao đời sống, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, xây dựng cơ quan, doanh trại 

ngày càng chính quy, khang trang. Hệ thống kho vũ khí, trang bị được củng cố, xây dựng vững chắc. 

Vũ khí, trang bị của dân quân tự vệ được quản lý tập trung, sắp xếp gọn, riêng biệt từng chủng loại theo 

đúng quy định; thường xuyên làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, bảo đảm hệ số kỹ thuật đạt từ 0,9 

đến 1,0, phục vụ tốt cho huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.  

Phát huy truyền thống, lực lượng vũ trang Sơn La ngày càng được xây dựng và phát triển vững 

mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và 

đồng bào các dân tộc trong tỉnh.  
 

11. Đức Tuấn. SỚM DI CHUYỂN BẢN PHIÊNG LUÔNG KHỎI VÙNG NGẬP NƯỚC / Đức 

Tuấn // Nhân dân.- Ngày 20/8/2015.- Tr.4. 
 

Bản Phiêng Luông, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu (Sơn La) nằm giữa thung lũng dưới 

chân đèo Pha Đin. Hoàn lưu cơn bão số 2 vừa qua gây mưa lớn làm nước từ đầu nguồn dồn về, 

gần như toàn bộ bản Phiêng Luông ngập sâu trong nước. Dù chính quyền địa phương đã triển 

khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân nhưng cuộc sống của đồng bào Mông ở đây vẫn hết sức 

khó khăn... 

Nghe tin bản Phiêng Luông bị ngập nước, chúng tôi cùng đoàn công tác của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La đến thăm bà con, nắm tình hình. Đường vào bản Phiêng Luông là một lối mòn nhỏ 

hẹp chỉ xe máy đi được, nhưng đó là lúc trời nắng. Mưa xuống, đường trơn như đổ mỡ, nhiều đoạn qua 

khe núi nước ngập thành hồ trên núi. Chúng tôi phải đi bộ, bám theo mép nước, xuyên rừng vô cùng 

vất vả, sau ba giờ đồng hồ mới vào tới bản Phiêng Luông. 

Từ trên sườn núi nhìn xuống, nhà của bà con dân tộc Mông bản Phiêng Luông định cư từ lâu đời 

đã chìm dưới hồ nước. Trong thung lũng rộng gần 100ha, giờ chỉ còn vài hộ dựng nhà ở vị trí cao hơn 

không bị ngập nước, thành nơi cư trú tạm của bà con trong bản. 

Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu Đào Tài Tuệ cho biết: Đêm 3/8, do mưa to từ mấy hôm 

trước, nước dồn về làm ngập bản Phiêng Luông. Đến ngày 5/8 thì bản Phiêng Luông đã như một cái hồ 

lớn trên núi. Cả bản có 40 hộ dân, 167 nhân khẩu thì 25 hộ bị ngập toàn bộ nhà cửa, tài sản, rất may 

không bị thiệt hại về người. Ngay sau khi nghe tin, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai các 

phương án hỗ trợ bà con chống lụt. Ban Chỉ huy quân sự huyện Thuận Châu và dân quân xã Phỏng Lái 

giúp bà con chuyển đồ, dựng lều tạm. UBND huyện trích quỹ phòng, chống  bão lũ hỗ trợ 25 gia đình 

bị ngập hai triệu đồng, mỗi nhân khẩu bản Phiêng Luông 15kg gạo. Sau một tuần, nước vẫn rút chậm, 

còn hơn một phần hai số hộ dân bị ngập sâu dưới nước.  

Theo ông Mùa Giàng Chứ, có nhà ở vị trí thấp nhất bản không còn nhìn thấy nóc, thì đây là năm 
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thứ hai bản Phiêng Luông bị ngập. Mùa mưa năm ngoái, cả bản có 12 hộ bị ngập, mất gần một tháng 

nước mới rút hết. Năm nay nước dồn về nhiều, hơn 70ha ngô chưa kịp thu hoạch cũng bị ngập. Tài sản, 

lợn, gà, vịt, hoa màu đều bị ngập hết. Thiệt hại không thể tính hết được. Khi chúng tôi hỏi bị ngập như 

thế, sao bà con không di chuyển lên cao? Ông Chứ trả lời: Ở đây quen rồi không muốn đi. Ai cũng nghĩ 

nó chỉ bị ngập lụt một lần thôi, nhưng bây giờ lại ngập, khổ quá! 

Trao đổi nội dung này với lãnh đạo huyện Thuận Châu, được biết năm ngoái khi bản Phiêng  

Luông bị ngập, có ý kiến đưa ra phải di chuyển ra khỏi vùng ngập. Nhưng một số người cho rằng cần 

theo dõi, vì nước ngập trên núi là hiện tượng bất thường. Còn bà con trong bản thì không muốn di 

chuyển. Thế rồi năm nay bản Phiêng Luông lại ngập, tình hình tồi tệ hơn, mức độ thiệt hại lớn hơn. 

Tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng này, được biết nước mưa từ rừng đầu nguồn đèo Pha Đin và 

xã Pú Nhung, huyện Tuần Giáo (Điện Biên) đổ về khu vực này. Trước kia rừng còn nhiều, mức độ 

thẩm thấu nước còn tốt, không bị dồn cục bộ, nên không xảy ra hiện tượng ngập nước. Nay rừng bị 

phá, sạt lở đất, mưa lớn nước cứ thế trôi xuống vùng trũng. Trước tình hình nguy cấp và tính chất nguy 

hiểm của đợt mưa lũ năm nay, tỉnh Sơn La đã tính đến phương án di chuyển toàn bộ bản Phiêng Luông 

ra địa điểm mới, khỏi vùng nước ngập. Nói chuyện với trưởng bản và bà con bản Phiêng Luông, Chủ 

tịch UBND tỉnh Sơn La khẳng định: “Như thế này thì không thể ở được nữa rồi! Nếu bà con đồng ý, 

bản mình sẽ chuyển về địa điểm mới, tránh được nguy hiểm, ổn định cuộc sống lâu dài”. 

Được biết, khi xảy ra tình trạng ngập lụt kéo dài, cùng với các biện pháp cứu trợ khẩn cấp, 

UBND huyện Thuận Châu đã làm Tờ trình số 352/TTr ngày 10/8/2015 về chủ trương đầu tư dự án sắp 

xếp dân cư vùng phòng tránh thiên tai bản Phiêng Luông. Theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 

21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, bản Phiêng Luông nằm trong diện được di chuyển cả bản ra 

khỏi vùng thiên tai. Việc lập dự án, triển khai làm đường giao thông, điện, nước sinh hoạt, sắp xếp bố 

trí lại dân cư cần đầu tư một khoản tiền không nhỏ. Vì vậy, trước khi đầu tư, tỉnh Sơn La và UBND 

huyện Thuận Châu cần tổ chức họp phân tích cho người dân hiểu mức độ nguy hại, nguy hiểm khi sinh 

sống trong vùng nguy cơ thiên tai cao. Làm cho bà con thấy được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, 

để thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước... 

Qua sự việc ngập nước tại bản Phiêng Luông cho thấy biến đổi khí hậu, tác động môi trường 

đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. Giải quyết bài toán khắc phục hậu quả thiên tai, 

làm cho người dân hiểu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tạo sự đồng thuận là việc làm 

cần thiết. Đây còn là thí dụ sinh động, cụ thể làm cho người dân tích cực bảo vệ rừng, giữ gìn môi 

trường sinh thái, bảo vệ cuộc sống. 
 

12. PV. 56% HỌC SINH MẦM NON ĐƯỢC ĂN BÁN TRÚ / PV // Giáo dục và Thời đại.- Ngày 

25/8/2015.- Tr.2. 
 

Qua 5 năm thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015, 

toàn tỉnh hiện có 263 trường mầm non với 3.533 phòng học; 3.533 nhóm lớp với hơn 86.000 trẻ em. 

Bậc học mầm non có 6.113 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; 100% cán bộ, giáo viên đạt trình độ 

đào tạo chuẩn trở lên, 48.5% đạt trình độ đào tạo trên chuẩn. Hiện có 190 trường có bếp ăn, 56% số trẻ 

trong bậc học mầm non được ăn bán trú; 100% trẻ được học 2 buổi/ngày theo Chương trình giáo dục 

mầm non. 
 

13. Nguyễn Văn Hà. NÔNG THÔN MỚI Ở NHỮNG “ĐỊA CHỈ ĐỎ” / Nguyễn Văn Hà // Quân 

đội nhân dân.- Ngày 27/8/2015.- Tr.6. 
 

Những ngày này, cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và 

Quốc khánh 2/9. Trên mọi miền Tổ quốc, ở những vùng quê từng in dấu ấn cách mạng nay lại in 

dấu những đổi thay về phát triển kinh tế - xã hội, chung sức dựng xây nông thôn mới. Ý kiến của  
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một số bạn đọc gửi về báo Quân đội nhân dân phần nào nói lên sự thay đổi đó… 

...THUẬN CHÂU TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI 

Thuận Châu (Sơn La) từng là thủ phủ của Khu tự trị Thái Mèo, là nơi Bác Hồ đã có cuộc nói 

chuyện với cán bộ, chiến sỹ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Bác căn dặn: “… Đồng bào Khu tự trị đã 

từng cùng bộ đội ta đánh thắng trận Điện Biên Phủ, đuổi hết giặc Tây, giải phóng đất nước. Ngày nay 

đồng bào, bộ đội và cán bộ lại càng phải cùng nhau đoàn kết phấn đấu để giành lấy một thắng lợi to 

hơn nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm  

cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc, yên vui”. 

Thực hiện lời căn dặn của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã 

bền bỉ phấn đấu đạt 100% xã, thị trấn có trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; duy trì phổ cập 

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 29/29 xã, thị trấn hoàn thành phổ 

cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 14 trường học các cấp được công nhận đạt chuẩn quốc gia… 

100% số xã trong huyện đã có đường ô tô, điện lưới quốc gia. Phát huy thế mạnh của địa phương, 

người dân trong huyện đã trồng các loại cây công nghiệp và cây lương thực như: Chè, cà phê, cao su, 

sắn, đậu tương, lúa, ngô, hành, tỏi… và chăn nuôi trâu, bò, cá, gia cầm. 

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ở Thuận Châu xác định: Giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục tăng 

cường thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững. Phát 

triển rừng phòng hộ, rừng sản xuất gắn với công nghiệp chế biến lâm sản. Duy trì phát triển kinh tế với 

tốc độ nhanh, bền vững, gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển nông nghiệp và nông thôn theo 

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, thương mại, dịch vụ… 

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực phát triển 

kinh tế - xã hội, phấn đấu xây dựng Thuận Châu trở thành huyện phát triển của tỉnh Sơn La.  
 

14. Kế Toại. NGẬM NGÙI “RỪNG ĐẠI TƯỚNG” / Kế Toại // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 

27/8/2015.- Số 171.- Tr.9. 
 

“Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp” nằm trên địa bàn hai xã Gia Phù và Suối Bau, huyện 

Phù Yên, tỉnh Sơn La. Dù đã được công nhận là di tích lịch sử, cắm biển chỉ dẫn du lịch nhưng 

nó chưa được quan tâm đầu tư, chăm sóc đúng nghĩa... 

NGẬM NGÙI 

Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm ven Quốc lộ 37, đoạn qua hai xã Gia Phù và Suối Bau. 

Đây là cung đường huyết mạch phía Đông của tỉnh Sơn La, kết nối các huyện Phù Yên, Bắc Yên với 

Thành phố Sơn La. Người dân các xã ở Phù Yên quen gọi đây là “Rừng ông Giáp”. Trước năm 1954, 

rừng có tên gọi là rừng đèo Nhọt hay rừng Khuân Pùa (tiếng Mường). Trong lần hành quân từ thị xã 

Nghĩa Lộ (Yên Bái) lên Điện Biên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp đã chọn đây làm nơi đóng quân, nghỉ ngơi. Để tỏ lòng kính trọng, biết ơn và cảm phục công lao 

của Đại tướng, người dân địa phương đã gọi khu rừng này là “Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. 

 Ông Đinh Công Són, bản Nhọt 2 cho biết, từ năm 1994, tổ tuần tra bảo vệ rừng ra đời. 21 năm 

qua, ông và 8 hộ dân khác ngày đêm canh giữ rừng. Một buổi sáng, chúng tôi cùng ông Són và hai 

người nữa thực hiện một chuyến tuần rừng. Ngày mưa, dòng suối Bùa đục ngầu, nước chảy khá xiết. 

Tuy được cắm biển chỉ dẫn du lịch nhưng hoàn toàn không có đường vào khu rừng. Chúng tôi cùng đội 

bảo vệ rừng phải xé bụi rậm, dây gai chằng chịt, men theo con suối để vào sâu vùng lõi. Ông Són cho 

biết, trước đây cánh rừng này rộng đến hơn 500ha, nhưng nay chỉ còn khoảng 196ha. Về động vật 

rừng, những loài thú lớn gần như không còn. Tồn tại được chỉ là những loài bò sát, thú nhỏ như sóc, 

chồn, cầy. Về thực vật, nếu như trước đây, các loài gỗ quý đủ chủng loại, kích thước nhiều vô kể, nay 

chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Gỗ lớn còn mấy loại như chò, mít, sấu rừng… Một số cây chò, sấu lớn 

có đường kính vài mét, 4 người ôm không xuể.  
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Ông Đinh Đức Tuyển, Trưởng bản Nhọt 2, đồng thời là thành viên tổ bảo vệ rừng ngậm ngùi: 

“Việc bảo vệ cánh rừng này còn lắm gian nan, vất vả. 9 hộ với 18 người tham gia, dù đi tuần liên tục 

vẫn không tránh khỏi việc rừng bị xâm phạm. Thông thường, khoảng 3 ngày, tổ sẽ thực hiện một 

chuyến đi tuần. Nhưng nếu vào mùa nắng hạn, nguy cơ cháy rừng cao đôi khi phải ăn ngủ tại chỗ để 

túc trực. Hoặc nghe người dân báo rừng “động” cũng phải lên đường ngay lập tức. Chuyện đi tuần rừng 

bị trượt chân ngã, rắn cắn trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Vất vả, nguy hiểm là vậy nhưng họ 

không hề được trang bị bất kỳ dụng cụ bảo hộ hay đồ nghề chuyên dụng. Trợ thủ tuần rừng duy nhất  

cùng ông Són, ông Tuyển là một chiếc gậy đẽo từ cành cây”.  

Hàng tháng, các hộ trong tổ bảo vệ rừng không được trả lương mà nhận luôn một cục từ tiền 

dịch vụ môi trường rừng. Sau khi trích về ngân sách xã 30%, số tiền được chia đều cho 9 hộ tham gia. 

Trung bình, được khoảng 300 nghìn đồng/hộ/tháng. Ông Són cho biết, vì yêu cánh rừng, muốn bảo vệ 

cánh rừng mà tham gia thôi, chứ 300 nghìn không đủ tiền điện thoại, xăng xe đi lại, chuẩn bị đồ ăn, 

nước uống trong mỗi chuyến đi rừng. Việc làm biển tên cho cây cũng phải bỏ tiền túi ra, chờ một ngày 

nào đó được trả lại.  

THIẾU QUAN TÂM 

Ông Phạm Đức Thành, kiểm lâm viên địa bàn cho biết, vì khu rừng nằm ở ranh giới nhiều xã, 

đặc biệt là xã Suối Bau, nơi đồng bào Mông có tập tục phát rừng làm nương rẫy nên việc bảo vệ gặp 

nhiều khó khăn. Trước đây, khi người Mông ở trên cao, rừng rộng đến hơn 500ha, các loại gỗ quý rất 

nhiều. Nhưng nay, nhiều nương rẫy của người dân đã ăn sâu xuống bìa rừng, giáp quốc lộ. Theo ông 

Thành, để bảo vệ cánh rừng mang tên Đại tướng, tỉnh Sơn La cũng như các bộ, ngành liên quan phải 

vào cuộc thu hồi diện tích nương rẫy lấn chiếm, tiến hành trồng thêm cây mới. Đồng thời, khoanh nuôi 

và giao lại cho các hộ dân chăm sóc, bảo vệ.  

Phó chủ tịch UBND xã Gia Phù, ông Đinh Ngọc San cho biết: Trước đây, “Rừng ông Giáp” 

được giao cho lực lượng kiểm lâm quản lý, bảo vệ. Vài năm sau thì tỉnh giao lại cho xã, thành lập các 

đội tuần tra bảo vệ rừng. Ngân sách eo hẹp, xã phải dùng tiền dịch vụ môi trường rừng trả “lương” cho 

những hộ này. Mấy năm nay, nghe phong phanh dự án đầu tư khu rừng thành khu du lịch nhưng chưa 

thấy động tĩnh. Cả khu rừng, thứ duy nhất để nhận ra là tấm biển chỉ dẫn du lịch cắm trên đèo Nhọt. 

Mũi tên tấm biển chỉ thẳng vào khu rừng nhưng không hề có lối đi. Ông San cũng thừa nhận, cái khó 

hiện nay là sự phối kết hợp giữa các xã giáp ranh lỏng lẻo khiến tình trạng xâm phạm rừng vẫn lác đác 

diễn ra.  

Xã Gia Phù cũng lên ý tưởng xây dựng một biểu tượng hoặc một ngôi nhà nhỏ giới thiệu di tích 

nhưng đến nay chưa thực hiện được. Một phần do kinh phí thiếu, phần khác do không xác định được vị 

trí xây dựng.  

“Hôm khu rừng được tỉnh trao bằng di tích lịch sử, chúng tôi cũng được mời lên huyện dự. 

Nhưng chỉ được nhìn từ xa chứ xã cũng không được lưu giữ tấm bằng đó”, ông Đinh Ngọc San, Phó 

chủ tịch UBND xã Gia Phù nuối tiếc.  
 

15. Hoàng Việt. DỰNG LỚP TẠM ĐÓN HỌC SINH TỚI TRƯỜNG / Hoàng Việt // Tin tức cuối 

tuần.- Ngày 27/8 - 9/9/2015.- Số 35-36.- Tr.11. 
 

Cấp tiểu học tại điểm bản Chiềng In thiếu lớp học, nên dân bản phải huy động người góp 

công, người góp của cùng giáo viên dựng nhà tạm, để có nơi đón học sinh tới trường. Nhiều năm 

nay, thầy cô giáo và học sinh phải khắc phục khó khăn, chờ được đầu tư xây dựng trường lớp 

kiên cố. 

CHỜ LỚP HỌC MỚI 

Từ trung tâm huyện Vân Hồ (Sơn La), đi xe máy gần tiếng đồng hồ, xuống dốc quanh co khúc 

khuỷu, chúng tôi mới đến được bản Chiềng In. Dưới cái nắng chói chang, phụ huynh và giáo viên cắm 
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bản Chiềng In, xã Xuân Nha (Vân Hồ) đang tất bật sửa sang lại lớp học tạm để chuẩn bị cho năm học 

mới. Trưởng bản Hà Công Ứm nghỉ tay, lau mồ hôi, nói: “Dãy nhà tạm này dân bản đã dựng từ lâu để 

các em học sinh có nơi ngồi học, năm học nào cũng phải sửa lại. Để đảm bảo lâu dài, dân bản mong 

Nhà nước sớm đầu tư, xây dựng lớp học kiên cố, phục vụ tốt công tác dạy và học của thầy cô giáo, học 

trò ở bản khó khăn biên giới này”. 

Trưởng bản Ứm cho biết, đầu năm học mới, phụ huynh phân công nhau góp tấm cọ, người tháo 

dỡ, người vào rừng lấy tre nứa, gỗ… cùng nhau sửa lại các lớp học tạm này. Tuy nhiên, do lớp tạm là 

nền đất không ngăn kín vách, nên mùa đông thì lạnh giá, nắng thì nóng, có hôm mưa to hắt vào lớp thì 

phải nghỉ học. “Dân bản một trăm phần trăm là đồng bào dân tộc, dựa vào mấy sào ruộng để sống, có 

84 hộ thì mất đến 52 hộ nghèo. Mọi người cũng muốn đóng góp để xây dựng lớp học kiên cố cho con 

cái, nhưng lấy tiền đâu? Nhiều lần họp bản, đưa ra bàn bạc rồi lại thôi. Các gia đình chỉ thống nhất xây 

dựng Hương ước không được để con em bỏ học giữa chừng”, ông Ứm nói.  

Theo thống kê của thầy Đặng Trọng Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Xuân Nha, cả khối 

tiểu học có 34 phòng học tại 7 điểm trường, nhưng có tới 16 phòng học tạm và 8 phòng bán kiên cố. Ở 

điểm bản Chiềng In chỉ có 2 phòng học kiên cố, nhà trường phải ngăn một khoảnh hơn 3 mét vuông từ 

một lớp học, để lấy nơi cho giáo viên nhà xa ở lại. Nhiều điểm trường khác cũng trong tình trạng như 

vậy.  

Thầy Nam cho biết: “Lớp học tạm là một trong những nguyên nhân hạn chế để nâng cao chất 

lượng giáo dục ở địa phương, mặc dù thầy cô giáo đã rất cố gắng, kể cả là bỏ công sức để dạy phụ đạo 

các em học sinh ngoài giờ. Các em bước vào lớp một còn không biết các số tự nhiên, bảng chữ cái, 

giáo viên phụ trách lớp phải dạy lại từ đầu”. Khi tôi hỏi về thành tích của nhà trường, thầy Nam lắc đầu 

nói không có thành tích nổi trội, hàng năm duy trì tỷ lệ chuyên cần và hạn chế thấp nhất học sinh ở lại 

lớp là tốt lắm rồi, việc nâng cao chất lượng giáo dục ở đây thì phải có thời gian. 

Cuối giờ chiều, công việc sửa lại dãy nhà tạm có 3 lớp học, kê lại bàn ghế, lắp bảng viết ở điểm 

bản Chiềng In đã hoàn thành. Phụ huynh và giáo viên ngồi uống nước, khuôn mặt ai cũng hớn hở, ngày 

mai đã có lớp để đón các em học sinh nhập trường và tổ chức ôn tập kiến thức. Các thầy cô giáo tâm 

sự, do thiếu giáo viên và thiếu lớp học nên cả trường hiện có 2 lớp đang dạy ghép lớp 4 và 5, trong đó 

điểm bản Chiềng In một lớp và bản Mường An một lớp. Trong năm học mới này, Trường Tiểu học 

Xuân Nha đang đề nghị Phòng Giáo dục huyện bổ sung thêm 2 giáo viên để đủ điều kiện tách lớp. 

Chúng tôi chào mọi người ra về. Qua chiếc cầu bê tông trước trường học, thầy Nam nói: “Năm học vừa 

rồi, cả giáo viên và học sinh cấp tiểu học và mầm non được xây cầu để qua suối nên đỡ phần vất vả, 

còn các năm trước phải lội suối để sang trường. Hôm nước suối cạn thì không sao, nước lũ về thì cả 

thầy cô và học sinh phải nghỉ học”. Dù trời sập tối, nhưng thầy Nam muốn vào điểm trường trung tâm 

kiểm tra lại 6 phòng công vụ bị tốc mái do ảnh hưởng cơn bão số 1 vừa qua. Đứng nhìn mái che 

brôximăng đổ nát, đồ đạc của giáo viên ướt sũng, xoong nồi và bát đũa mỗi nơi một cái, thầy Nam 

không khỏi lo lắng: “Chúng tôi đã báo cáo thiệt hại lên Phòng Giáo dục huyện và đề nghị cấp kinh phí 

sửa chữa để giáo viên có nơi ở, nhưng chưa thấy có ý kiến gì. Hiện giáo viên đã về trường chuẩn bị vào 

năm học mới, nhưng phải đi ở nhờ”. 

LÀ CON CỦA BẢN 

Ngồi sau chiếc xe máy cà tàng của thầy Nam vượt dốc để ra ngoài huyện, tôi nhớ những lời tâm 

sự của cô giáo Đỗ Thị Hồng Vân: “Từ khi đứng bục giảng đến nay đã được hơn 33 năm, tôi chỉ gắn bó 

với dân bản Chiềng In. Tôi chết cũng chỉ làm ma của bản Chiềng In”. Lời cô giáo Vân nói quả quyết 

như đinh đóng cột. Thầy Nam cho biết, nhiều lần nhà trường muốn chuyển cô giáo Vân về điểm thuận 

lợi hơn, nhưng cô đề nghị được ở lại, vì quen với học sinh, thân với dân bản, rời đi không đành. Giáo 

viên vùng cao, biên giới mới đến nhận công tác, chưa quen thì nản lòng, nhưng ở lâu rồi được dân bản 

quý thì không muốn đi đâu cả. Dù khó khăn, vất vả, thầy cô giáo yêu nghề và thương học sinh nên vượt 

qua tất cả. 
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Cuộc đời của cô giáo Đỗ Thị Hồng Vân cũng không ít gian truân, bất hạnh, trải qua hai đời 

chồng, mỗi người có một đứa con nhưng hạnh phúc gia đình đều đổ vỡ. Để cô đỡ phần vất vả, bên 

ngoại nhận nuôi cháu thứ hai, cháu đầu về ở với nội dưới xuôi. Xa con, nhớ con, cô Vân dồn tất cả tình 

yêu thương cho học trò và xem các em như con ruột mình để chăm sóc, dạy bảo.  

Trên đường ra trung tâm huyện, chúng tôi dừng nghỉ giải lao cho xe nguội máy. Nhắc đến việc 

hỗ trợ các học sinh nghèo, thầy Nam nói: “Kỳ II của năm học 2014 - 2015 khoản hỗ trợ học sinh nghèo 

70.000 đồng/tháng đã bị cắt nên rất khó khăn để vận động học sinh ra lớp. Đối với học sinh có hoàn 

cảnh đặc biệt khó khăn, không có tiền hỗ trợ thì các em sẽ bỏ học mất thôi. Tôi mong Nhà nước tiếp 

tục triển khai chính sách hỗ trợ này để học sinh dân tộc có điều kiện tới trường học con chữ”. 

Theo báo cáo của Phòng Giáo dục huyện Vân Hồ, bước vào năm học mới 2015 - 2016 ngành có 

788 phòng học, trong đó có 229 phòng học tạm (chiếm gần 30%), năm học 2014 - 2015 đã xóa được 

39 lớp tạm. 
 

16. Thiều Vân Anh. KHIẾU NẠI CỦA GIA ĐÌNH LIỆT SỸ BAO GIỜ MỚI GIẢI QUYẾT? / 

Thiều Vân Anh // Người cao tuổi.- Ngày 27/8/2015.- Số 137.- Tr.10. 
 

11 năm trôi qua, với hơn 200 lá đơn gửi đi khắp nơi, nhưng vụ việc của gia đình bà Đàm 

Thị Tươi (trú tại tổ 4, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La) vẫn chưa được giải quyết triệt để. 

Là con liệt sỹ, không được biết mặt cha, chăm sóc mẹ già bị bệnh tâm thần trong ngôi nhà cấp 4 

có thể đổ sập bất cứ lúc nào, lẽ ra quyền lợi của gia đình bà Tươi phải được ưu tiên xem xét theo 

đúng chính sách đối với gia đình liệt sỹ. Vậy mà, chỉ sau một hành động “nhầm lẫn” của cơ quan 

có thẩm quyền, đã khiến gia đình bà phải lao vào con đường “đáo tụng đình” suốt 11 năm đến 

nay vẫn chưa có hồi kết... 

SỰ “NHẦM LẪN” OAN NGHIỆT 

Lô đất của gia đình bà Đàm Thị Tươi và gia đình bà Nguyễn Thị Thu ở tổ 4, phường Quyết 

Tâm, Thành phố Sơn La đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1994, có ranh giới rõ 

ràng, hai gia đình sống không có tranh chấp gì. Sự việc bắt đầu từ năm 2004, khi Nhà nước có chủ 

trương giải phóng mặt bằng Quốc lộ 6, bà Thu làm đơn xin tách khu đất của gia đình làm 5 lô, bà Thu 

đứng tên 1 lô, số còn lại chia cho 4 người con. Câu chuyện sẽ chẳng phức tạp nếu như các cán bộ thực 

hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng trình tự thủ tục. Nhưng, ông Nguyễn Hữu 

Minh, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn La (cũ) và ông Nguyễn Văn Dũng, cán bộ  

chính phường Quyết Tâm không đến đo đạc, gặp các chủ hộ có đất liền kề, mà tự ý vẽ các lô đất của 

gia đình bà Thu, dẫn đến Quyết định số 644/QĐ-UB ngày 7/9/2004 của UBND thị xã Sơn La (cũ) về 

việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 hộ gia đình, bị lấn sang đất của gia đình bà Tươi 

50m2. Sự “nhầm lẫn” trên không được sửa sai ngay, nên dẫn đến khiếu nại dai dẳng.  

TRUÂN CHUYÊN TRÊN CON ĐƯỜNG ĐI TÌM CÔNG LÝ 

Bà Tươi làm đơn khiếu nại gửi đến UBND thị xã Sơn La (cũ). Hơn 7 tháng sau, ngày 20/4/2005, 

UBND phường Quyết Tâm mới có Công văn số 22/CV-UB xác nhận: “Do sơ suất của cán bộ địa chính 

khi đo đạc, lập hồ sơ chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất cho 5 hộ bà Thu và các con bà Thu 

(hộ liền kề) đã vẽ “chờm” sang đất ở của nhà bà Tươi 3 mét ở phía sau”. 

Ngày 22/4/2005, UBND thị xã Sơn La (cũ) ra Quyết định số 448/QĐ-UB, thu hồi giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất của bà Trần Thị Thủy (con gái bà Thu). Và, ngày 8/6/2005, Chủ tịch UBND 

thị xã Sơn La (cũ) ký Quyết định số 545/QĐ-UB giải quyết khiếu nại của bà Tươi, cũng có nội dung 

xác nhận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 5 hộ gia đình nhà bà Thu, không thực hiện 

đầy đủ quy trình, chưa tổ chức đo đạc, xác định lại mốc giới, chưa kiểm tra thực tế các hộ liền kề. Như 

vậy, đã có sự thừa nhận sai sót trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xâm phạm đến 50m2 

đất của gia đình bà Tươi. 
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Mặc dù thừa nhận có sai sót, nhưng việc khắc phục trên thực tế của chính quyền địa phương lại 

khiến cho gia đình bà Tươi thêm bức xúc. Tháng 5/2005, gia đình bà Tươi tổ chức đám cưới cho con, 

đúng lúc khách khứa đến chúc mừng hạnh phúc cô dâu và chú rể, một nhóm cán bộ của phường, thị xã 

và tổ 4 đến kéo tung phông bạt để “căng dây đo đất” giải quyết, mặc dù gia đình bà Tươi xin khất đến 

buổi chiều hoặc ngày hôm sau, nhưng họ vẫn không nhất trí. Sau sự việc này, bà Tươi có đơn gửi Ủy 

ban Kiểm tra Thị ủy thị xã Sơn La (cũ), nhưng được trả lời là: “Không thuộc thẩm quyền giải quyết”.  

Ngày 20/2/2006, Tòa án nhân dân thị xã Sơn La (cũ) gửi văn bản đến Phòng Xây dựng Giao  

thông Vận tải; Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND phường Quyết Tâm đề nghị không cho gia 

đình bà Thu, ông Tâm xây dựng nhà trên phần đất đang tranh chấp. Nhưng, UBND phường Quyết Tâm 

và UBND thị xã vẫn cho phép ông Tâm xây nhà 3 tầng lên phần đất của gia đình bà Tươi. 

Bà Tươi liên tục có đơn khiếu nại, yêu cầu UBND thị xã can thiệp và giải quyết dứt điểm. Trả 

lời khiếu nại của bà Tươi là 9 quyết định, công văn của Chủ tịch UBND thị xã Sơn La (cũ), nội dung 

mỗi lần một kiểu, nhằm né tránh trách nhiệm. 

Bà Tươi đã có đơn tố cáo ông Nguyễn Hoàng Điệp, người không trả lời nghiêm túc đơn khiếu 

nại, khiến quyền và lợi ích của bà bị xâm phạm. Ngày 30/6/2009, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La có 

Công văn số 859 giải quyết đơn tố cáo của bà Tươi, đã chỉ ra các sai phạm của ông Nguyễn Hoàng 

Điệp trong việc giải quyết khiếu nại kéo dài, không dứt điểm, quá thời hạn; không đúng trình tự, thủ 

tục; nội dung giải quyết khiếu nại chưa chặt chẽ, chính xác nên đã yêu cầu ông Nguyễn Hoàng Điệp chỉ 

đạo giải quyết dứt điểm, đúng quy định pháp luật đối với khiếu nại, tố cáo của bà Tươi; đề nghị Ban 

Thường vụ Thành ủy Thành phố Sơn La chỉ đạo giải quyết khiếu nại, xử lý với cán bộ đảng viên thiếu 

trách nhiệm gây chậm trễ, né tránh giải quyết. Song, những yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn 

La không được thực thi. 

Mãi đến ngày 7/8/2010, Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La ban hành Quyết định giải quyết 

khiếu nại số 2410/QĐ-CTUBND, chấp nhận hủy bỏ một phần Quyết định số 644/QĐ-UB ngày 

7/9/2004, về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Thủy, xóa tên bà Trần Thị 

Thủy trong danh sách kèm theo, nhưng lại không tiến hành giải quyết bồi thường thiệt hại đối với phần 

đất bị xâm lấn. Từ ngày 07/8/2010 đến ngày 11/9/2012, bà Tươi gửi tổng số 30 lá đơn, yêu cầu UBND 

Thành phố Sơn La giải quyết bồi thường diện tích đất đã bị thiệt hại. Đơn của bà Tươi giao tận tay cán 

bộ UBND thành phố, có ký nhận, nhưng vẫn không được UBND Thành phố Sơn La xem xét giải 

quyết. 

Để kết thúc quá trình khiếu nại của bà Tươi, ngày 11/9/2012, UBND Thành phố Sơn La ra 

Quyết định số 939/UBND-TTr ngày 11/9/2012 với nội dung: “Trong thời gian tới, UBND Thành phố 

Sơn La không tiếp nhận và giải quyết các đơn của bà Đàm Thị Tươi gửi đến,  mà nội dung đã được giải 

quyết tại Quyết định số 2410/QĐ-CTUBND ngày 7/8/2010 của UBND thành phố nhưng không có 

chứng cứ mới”.  

Như vậy, sau 8 năm đất của gia đình bà Tươi vẫn bị gia đình khác xây nhà đè lên, mà không 

được bồi thường. Bà Tươi lâm vào bế tắc, bị dồn đến con đường cuối cùng là khởi kiện vụ án hành 

chính ra Tòa. Những tưởng, kêu cầu đến cơ quan tố tụng, thì có thể nhanh chóng đòi lại công bằng cho 

gia đình. Thế nhưng, Tòa án nhân dân Thành phố Sơn La (sau đó là Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La) lại 

tiếp tục ra những quyết định kéo dài thời gian giải quyết. Cụ thể, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La 2 lần 

tạm hoãn phiên tòa với lý do vắng mặt Hội thẩm nhân dân; 2 lần tạm đình chỉ giải quyết vụ án để chờ 

UBND Thành phố Sơn La (người bị kiện) báo cáo cấp có thẩm quyền và cung cấp tài liệu; 1 lần gia 

hạn thời hạn xét xử và sau cùng là quyết định đình chỉ giải quyết vụ án, với lý do hết thời hiệu khởi 

kiện.  

Thậm chí, bà Tươi không được Tòa án gửi cho quyết định đình chỉ vụ án, phải đến lúc đến Tòa 

nộp đơn yêu cầu đưa vụ án ra xét xử, mới được cán bộ Tòa án cho biết, vụ án đã bị đình chỉ. Một lần 

nữa, bà Tươi phải lận đận đi làm các thủ tục kháng cáo. Hiện đơn kháng cáo quyết định đình chỉ giải 
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quyết vụ án của bà Tươi đã được chấp nhận, tuy nhiên vẫn chưa biết khi nào Tòa án nhân dân cấp cao 

mới xem xét giải quyết. Được biết, Tòa cấp cao tại Hà Nội đã phân công Thẩm phán thụ lý vụ kiện, xét 

kháng cáo của bà Tươi.  

CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN TỈNH SƠN LA CẦN GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ VỤ VIỆC 

Gần đây, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã có động thái giải quyết quyền lợi cho gia đình bà Tươi. Tuy 

nhiên, các cấp chính quyền tỉnh Sơn La vẫn chưa có bất kỳ phương án hoặc cam kết cụ thể nào. Thiết 

nghĩ, tỉnh Sơn La cần xử lý nghiêm túc những cán bộ thiếu trách nhiệm, đẩy người dân vào hoàn cảnh 

trên. Hơn thế, người công dân ấy lại là thân nhân của liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì cuộc sống bình 

yên của chúng ta hôm nay. 
 

Cũng xem: 

17. Bảo Lâm. DÂN SỐNG KHỔ VÌ LỖI SAI 10 NĂM CHƯA SỬA / Bảo Lâm // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 31/8/2015.- Số 208.- Tr.6. 
 

18. Thanh Hà. XÃ THÔM MÒN, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA: VƯỢT KHÓ ĐẨY MẠNH 

PHONG TRÀO / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 27/8/2015.- Số 137.- Tr.5. 
 

Xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có 6,5 nghìn người, là nơi sinh sống của hai dân 

tộc anh em Thái và Kinh. Toàn xã có 740 hội viên người cao tuổi sinh hoạt ở 20 chi hội. Mặc dù điều 

kiện kinh tế, xã hội nhiều khó khăn; nhiều hội viên già yếu, ốm đau thường xuyên, số đông hội viên 

không có lương hưu, trợ cấp chủ yếu dựa vào con cháu... song được sự quan tâm của cấp ủy, chính 

quyền địa phương, của Hội cấp trên, nhiều năm qua, Hội Người cao tuổi xã tích cực đẩy mạnh phong 

trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” đạt hiệu quả thiết thực, được Mặt trận Tổ quốc tỉnh và UBND 

huyện khen thưởng. 

Để hoạt động đi vào nền nếp, có chiều sâu, Hội xây dựng quy chế hoạt động, duy trì chế độ trực 

5 buổi/tuần; mỗi tháng/lần giao ban với chi hội. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành họp định kỳ kịp thời 

điều chỉnh, xử lý những vấn đề phát sinh và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Các thành 

viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tích cực xuống địa bàn nắm bắt tình hình hoạt động của các Chi 

hội, tâm tư nguyện vọng của hội viên để tham mưu với cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đúng đối 

tượng. Các loại quỹ hội ngày càng tăng, đến nay đã có hàng trăm triệu đồng; trong đó: Chân Quỹ hội 

và Chi hội có 84 triệu đồng, Hội phí 16 triệu đồng, Quỹ Chăm sóc người cao tuổi gần 12 triệu đồng, 

Quỹ Trợ táng 64,51 triệu đồng, Quỹ Mắt sáng cho người cao tuổi 21,4 triệu đồng. Các loại quỹ quản lý 

chặt chẽ, mọi khoản chi công khai, minh bạch, phục vụ các hoạt động thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng 

viếng hội viên qua đời và cho vay hỗ trợ người cao tuổi làm kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo... 

Đội văn nghệ 12 người luyện tập đều đặn, sôi nổi thu hút sự quan tâm của con cháu và nhân dân 

quanh vùng. Được sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, Hội Người cao tuổi xã cùng các nhà hảo tâm. 

Đội thường xuyên tổ chức đi biểu diễn giao lưu học hỏi kinh nghiệm, xây dựng tình đoàn kết gắn bó 

với các đơn vị bạn, phục vụ nhân dân và các hội nghị trên địa bàn xã được dư luận ủng hộ, đánh giá 

cao. Hiện xã có 176 người cao tuổi được bảo trợ xã hội. Một năm qua, Hội phối hợp tổ chức khám và 

tư vấn sức khỏe cho hơn 700 người cao tuổi, khám mắt cho hơn 80 người cao tuổi, xóa nhà tạm cho 3 

hộ người cao tuổi khó khăn về nhà ở. Phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng”, 580 người cao tuổi 

còn sức khỏe trực tiếp tham gia lao động sản xuất, 28 người cao tuổi tham gia công tác Đảng, chính 

quyền; 59 người cao tuổi đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi; 232 hộ có người cao tuổi đạt danh 

hiệu Gia đình văn hóa. Hưởng ứng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, người cao tuổi 

trồng 7.500 cây các loại. 

Những nỗ lực của cán bộ, hội viên người cao tuổi xã Thôm Mòn được ghi nhận. Năm 2012, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Sơn La tặng Bằng khen, năm 2013 UBND huyện Thuận Châu tặng Giấy 

khen và năm 2014 Hội Người cao tuổi huyện tặng Giấy khen. 
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19. Mùi Văn Len. ÔNG KHÓ CÓ UY TÍN VỚI DÂN / Mùi Văn Len // Cựu chiến binh Việt 

Nam.- Ngày 27/8/2015.- Số 1086+1087.- Tr.14. 
 

Là một quân nhân thời chống Mỹ, về phục viên lại tiếp tục tham gia công tác xã hội, 11 năm làm 

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã ông luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi đã nghỉ hưu, ông lại 

nhận được sự tín nhiệm của bà con dân bản tôn vinh là người có uy tín và đóng góp trong phong trào 

phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Ông là Lường Văn Khó, dân tộc Thái ở bản Nà 

Bó 2, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Bản Nà Bó 2 nằm liền kề bên đường Quốc lộ 43 đi Cửa khẩu Lóng Sập sát biên giới nước bạn 

Lào, tổng số có 222 hộ, 832 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh cùng sinh sống. Những năm 

trước đây bản thuộc diện khó khăn, hẻo lánh. Từ khi con đường quốc lộ chạy qua bản được nâng cấp 

đã mở ra một triển vọng mới, giao thương hàng hóa trở nên đa dạng, phong phú và thuận lợi, một số hộ 

có điều kiện tận dụng thời cơ kinh tế cũng khấm khá lên. Tuy nhiên đại bộ phận nhân dân vẫn sản xuất 

còn manh mún, chưa có định hướng cụ thể. 

Trước tình hình đó, ông Khó luôn trăn trở suy nghĩ phải làm gì để bà con biết làm kinh tế, 

chuyển đổi phương thức sản xuất nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống, tiến tới làm giàu. 

Ông đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất với cấp ủy chi bộ, chính quyền, phối hợp với Ban Mặt trận, các tổ 

chức đoàn thể tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc, 

thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bỏ dần các tập tục lạc 

hậu, chuyển hướng làm ăn theo hướng sản xuất hàng hóa. Gia đình ông luôn đi đầu, tích cực lao động, 

tìm cách sản xuất thâm canh, thay đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật tăng năng 

xuất chất lượng, cho thu nhập hiệu quả. Từ thực tế tai nghe, mắt thấy bà con tin tưởng học tập và làm 

theo ông, trở thành phong trào thi đua, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế, mở mang ngành 

nghề, kinh doanh dịch vụ, chế biến nông sản, cải tạo vườn tạp trồng các loại cây có giá trị kinh tế. Các 

sản phẩm bà con làm ra trở thành hàng hóa bán ra thị trường, từ các nguồn thu nhập từng bước đã xóa 

được đói, giảm được nghèo, đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều hộ khá, giàu lên nhờ sản xuất kinh 

doanh giỏi. Hiện hộ nghèo của bản giảm xuống còn 14/222 hộ. 

Bản Nà Bó 2 hôm nay đang khoác lên một diện mạo nông thôn mới. Trong sự phát triển và đổi 

thay đó có một phần đóng góp của ông Lường Văn Khó. Vừa qua ông được đi dự, báo cáo thành tích 

tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín năm 2015 của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 
 

20. Đèo Ngọc Sơ. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI 

HỢP / Đèo Ngọc Sơ // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 27/8/2015.- Số 1086+1087.- Tr.7. 
 

Ngày 21/8/2015, tại tỉnh Sơn La, Hội Cựu chiến binh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ 

kết công tác chương trình phối hợp giai đoạn 2007 - 2015 và ký kết phối hợp giai đoạn 2015 - 2020. 

Hơn 7 năm qua công tác phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh không ngừng phát triển, hai bên phối hợp tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ 

an ninh biên giới. Tỉnh Sơn La có đường biên giới dài 250km giáp với nước bạn Lào và 17 xã; 305 

bản; hầu hết là dân tộc thiểu số nhận thức của đồng bào còn nhiều hạn chế, phong tục tập quán lạc hậu, 

kinh tế chậm phát triển... Trong những năm qua, hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền cho nhân dân 

không di cư tự do, không học và truyền đạo trái pháp luật, không tái trồng cây thuốc phiện, không mua 

bán vận chuyển các chất ma túy được 658 buổi với 46.657 người tham gia, ngăn chặn 245 hộ với 1.431 

khẩu di cư tự do, trong đó có 13 hộ với 71 khẩu di cư sang Lào; phối hợp giải quyết dứt điểm 250 vụ 

tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân... 

Hội nghị tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục chỉ đạo các đồn 

biên phòng và các cấp Hội Cựu chiến binh xã biên giới tham gia vận động toàn dân bảo vệ an ninh biên 

giới góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. 
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21. Xương Giang. HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA HƯỚNG VỀ CHI 

HỘI ĐỂ XÓA NGHÈO / Xương Giang // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 27/8/2015.- Số 

1086+1087.- Tr.15. 
 

Lần lên công tác ở Sơn La, chúng tôi được Thiếu tướng Cầm Xuân Ế - Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh tỉnh cho biết: Hội được UBND tỉnh phân công phụ trách xã Tô Múa, huyện Vân Hồ nên vẫn 

thường xuyên về cơ sở, trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình, quyên góp ủng hộ các hộ nghèo, đồ 

dùng học tập cho các cháu học sinh... Câu chuyện đã hướng chúng tôi về huyện Vân Hồ - mảnh đất 

được tách từ huyện Mộc Châu cuối năm 2013. 

Là huyện mới thành lập, điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng còn nhiều khó 

khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhưng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Vân Hồ luôn phát huy tinh 

thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khơi dậy tiềm năng phát 

triển một số ngành, lĩnh vực có lợi thế, nhất là nông - lâm nghiệp. Hội Cựu chiến binh thành lập ngày 

29/9/2013, nay có trên 2.300 hội viên của 5 dân tộc anh em (Thái, Mường, Kinh, Mông, Dao) sinh hoạt 

tại 131 chi hội của 16 cơ sở (có 2 cơ sở 487). Tuy kế thừa truyền thống và thành tích của huyện cũ 

nhưng Hội vẫn còn 30% số hộ hội viên nghèo và hàng trăm ngôi nhà tạm, dột nát. Khắc phục tình trạng 

đó, Hội xác định xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và hướng về chi hội để giải 

quyết. Tức là hướng về các thôn, bản, động viên hội viên giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, làm 

giàu chính đáng. Trước mắt là xây dựng quỹ chi hội để có vốn cho hội viên vay với lãi xuất thấp. Sau 

một thời gian vận động đã có 100% chi hội có quỹ với tổng số tiền 559 triệu đồng (đạt 240 nghìn 

đồng/hội viên). Đặc biệt Chi hội bản Hua Tạt, xã Vân Hồ do đồng chí Vàng Thị Dí làm Chi hội trưởng 

có 7 hội viên người Mông gây quỹ được 50 triệu đồng (bình quân 7 triệu đồng/hội viên). Các cấp Hội 

tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ, tham quan mô hình sản xuất kinh doanh giỏi và 

thành lập 54 tổ tiết kiệm vay vốn; vay Ngân hàng Chính sách xã hội gần 40 tỷ đồng cho 1.621 hộ 

nghèo vay. Từ đó hội viên phát triển trang trại chăn nuôi bò sinh sản, bò sữa, trồng cây ăn quả có giá trị 

kinh tế cao như hồng ròn, đào, mận hậu, su su... 

Đại tá Hà Văn Pâng - Phó chủ tịch Tỉnh hội bổ sung thêm: Ngay như Hội Cựu chiến binh xã Tô 

Múa có 286 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội đã giúp nhau hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn ngày công, 

nhiều con giống, cây trồng, thức ăn gia súc, phân bón. Hội có quỹ 183 triệu đồng, cộng với trên 20 tỷ 

đồng vay ngân hàng cho 152 hội viên vay, xuất hiện nhiều hội viên có trang trại, làm ăn khá giả. Các 

chi hội có 17 hội viên mở nghề tiểu thủ công nghiệp, 14 hội viên làm dịch vụ, 16 đầu xe ô tô phục vụ 

vận tải hàng hóa. Điển hình như hội viên Nguyễn Văn Đạt (chi hội bản Liên Hưng) đầu tư trồng cây 

chè, chăn nuôi gia súc, gia cầm thu nhập 200 triệu đồng/năm. Hai hội viên Hà Văn Thao và Hà Văn 

Quang (chi hội bản Cho Đáy) chuyên canh trồng chè, mỗi năm thu hái từ 30 - 50 tấn chè búp tươi, thu 

nhập từ 200 - 400 triệu đồng. Ngay như Chủ tịch Hội xã Hà Văn Huy cũng đầu tư đa ngành, đa nghề 

như trồng chè, chăn nuôi, bán tạp hóa, làm dịch vụ cho thuê nhà trọ, hằng năm thu từ 200 - 250 triệu 

đồng. 

Hội Cựu chiến binh xã Xuân Nha, làm tốt công tác tuyên truyền cho hội viên và nhân dân thực 

hiện dự án trồng cây cao su của huyện. Nay có 3 chi hội với 312 gia đình đăng ký đóng góp 991ha đất 

và 44 hội viên và con em hội viên vào làm công nhân của Công ty Cao su. Ở đây có hội viên Mùi Văn 

Bảo (chi hội bản Chiềng Nưa) xây dựng trang trại VAC thu nhập 110 - 150 triệu đồng/năm. Hội xã 

vùng cao Tân Xuân có đường biên giới với nước bạn Lào; trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ 

nghèo cao; tội phạm, tệ nạn liên quan đến ma túy và truyền đạo trái pháp luật diễn biến phức tạp. Từng 

chi hội cựu chiến binh đã động viên nhau giữ vững bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực lao 

động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa, không có hội viên mắc nghiện ma túy, 

vi phạm pháp luật. Chiềng Yên là một xã đặc biệt khó khăn, Hội Cựu chiến binh có 10 chi hội với 149 

hội viên; trước đây Hội có 65 hội viên nghèo và 8 hội viên khó khăn về nhà ở. Bên cạnh phong trào xóa 

nghèo, Hội thành lập Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, dột nát. Ban đã vận động mỗi hội viên đóng góp 30.000 
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đồng (được hơn 4,4 triệu đồng) và các ban, ngành, đoàn thể, anh em, làng xóm ủng hộ vật chất và tinh 

thần, xây dựng được 6 ngôi nhà mới cho 6 hội viên với tổng số tiền 445 triệu đồng. Tiêu biểu như chi 

hội bản Bướt có nhà của hội viên Lò Văn Tâm xây hết 85 triệu đồng; chi hội Phụ Mẫu II ngôi nhà của 

hội viên Hà Văn Tuyến xây hết 95 triệu đồng; chi hội Phụ Mẫu I hội viên Hà Văn Quang làm nhà sàn 

với 86 triệu đồng... 5 năm vừa qua, Huyện hội quyên góp trong hội viên được 54 triệu đồng (không kể 

ngày công, vật liệu), cộng với sự ủng hộ của nhiều nguồn tài trợ khác xóa 120 nhà tạm, nhà dột nát cho 

hội viên. 

Với những nỗ lực vượt bậc, Hội Cựu chiến binh huyện Vân Hồ được Trung ương Hội Cựu chiến 

binh Việt Nam và UBND tỉnh Sơn La tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân vì có thành tích xuất 

sắc trong mọi mặt hoạt động. 
 

22. PV. LÊN MỘC CHÂU, CÙNG NGƯỜI MÔNG ĐÓN TẾT ĐỘC LẬP! / PV // Nhà báo và 

Công luận.- Ngày 28/8 - 10/9/2015.- Số 35-36.- Tr.13. 
 

Người Mông ở Mộc Châu (Sơn La) có hai dịp Tết trong một năm là Tết dân tộc Mông, đón 

trước Tết Nguyên đán một tháng và Tết Độc lập ngày 2/9. Theo lời kể của những người Mông 

cao tuổi, sau Cách mạng tháng Tám và từ khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 đến 

nay, đồng bào dân tộc Mông ở Mộc Châu đã rất trân trọng và lập nên một cái Tết mới là Tết Độc 

lập mừng ngày Quốc khánh 2/9 và tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ. 

Đây là thời điểm để người Mông tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể hiện tình yêu quê 

hương đất nước. Với đồng bào Mông, Tết Độc lập đã trở thành một thông lệ từ nhiều năm nay. Trong 

dịp lễ ý nghĩa này, người dân ăn Tết còn lớn hơn cả Tết Nguyên đán cổ truyền. 

Tết Độc lập diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9. Trong dịp này, tất cả người 

Mông từ các bản làng gần xa, không phân biệt già trẻ, gái trai, giàu nghèo xúng xính trong những bộ 

quần áo đẹp nhất tập trung ở trung tâm phố huyện để tham gia các hoạt động của ngày Tết. Không chỉ 

người Mông hay những đồng bào dân tộc khác mà du khách trong và ngoài nước cũng nô nức kéo về 

Mộc Châu chơi Tết Độc lập. Những ngày này đến Mộc Châu, mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên và 

ấn tượng khi được trải nghiệm và cảm nhận những nét đẹp văn hóa đa sắc màu của đồng bào Mông. Từ 

đêm 31/8 trở đi, khắp các nẻo đường như Mai Châu, Bắc Yên, người Mông đã xúng xính những bộ 

quần áo đẹp nhất để về Mộc Châu. Có những gia đình đã vượt qua quãng đường đồi núi gần 100km để 

được đón Tết trong không khí đông đủ và vui vẻ. 

Du khách lên Mộc Châu sớm có thể bắt gặp những cô gái chàng trai xiêm y rực rỡ, tay nắm tay 

chen nhau len chật cả con đường vào trung tâm phố huyện. Đâu đó còn hình ảnh những phụ nữ Mông 

tay dắt ngựa đưa chồng đi trên trục quốc lộ, đường nội thị... Những đêm đón Tết ấy, Mộc Châu bỗng 

chốc nhộn nhịp như một khu chợ tình khổng lồ, trai gái vui vẻ tìm hiểu, làm quen nhau. Đêm Tết trở 

thành đêm của những tình bạn, tình yêu chớm nở. Vì thế, được chờ đợi nhất trong dịp Tết Độc lập hàng 

năm chính là phiên chợ tình mỗi năm chỉ họp một lần vào đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2/9. Sắc váy 

trắng của người Mông Đơ, váy đen của người Mông Đu, váy đỏ của người Mông Si, váy xanh của 

người Mông Súa cùng váy hoa của người Mông Lềnh... hòa vào nhau kéo về phiên chợ như một rừng 

hoa rực rỡ sắc màu. Tuy người rất đông, ngựa xe kín đường, kín chợ nhưng không hề có tiếng cãi cọ, 

chen lấn, xô đẩy, chỉ có những bàn tay nắm lấy những bàn tay, những ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, 

những cử chỉ thân mật... Nhiều thế hệ thanh niên gặp nhau ở phiên chợ tình đã nên vợ nên chồng, cũng 

có những mối tình không dẫn đến hôn nhân, nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Mỗi năm, 

họ gặp lại nhau một lần vào đêm chợ tình để thăm hỏi, động viên nhau. Vì vậy, đêm chợ tình, bố mẹ, 

con cái mỗi người đều đi theo lối riêng của mình và hẹn đến sáng thì cùng nhau về bản, tuyệt nhiên 

không ai hỏi đêm qua người kia gặp ai, ở đâu, làm gì... 

Nếu Tết truyền thống của tổ tiên người Mông chỉ gói gọn trong phạm vi của gia đình, họ hàng, 

cộng đồng bản hoặc giữa các bản với nhau thì Tết Độc lập 2/9 diễn ra rộng rãi hơn. Đó là sự liên kết 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 16 năm 2015 25 

giữa các cộng đồng người Mông của các vùng miền khác nhau. Trong tiết trời mát mẻ của những ngày 

đầu tháng 9, nhu cầu ăn uống và sinh hoạt thường ngày đã nhường chỗ cho nhu cầu ăn ngon mặc đẹp, 

cởi mở tấm lòng giao lưu tình cảm. 

Du khách đến chơi không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp dân tộc ở trang phục truyền thống bên  

ngoài, mà còn được tham gia và tìm hiểu một loạt các hoạt động. Tết Độc lập năm nay địa phương sẽ tổ 

chức ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Mộc Châu gồm có thi kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, múa xòe, đánh 

tu lu, giã bánh dầy, tung còn, thi văn hóa ẩm thực các dân tộc... Bên cạnh đó là những chương trình văn 

nghệ như biểu diễn dân ca, dân vũ, tấu nhạc cụ dân tộc...  
 

Cũng xem: 

23. Tùng Duy. CHỢ TÌNH MỘC CHÂU SẴN SÀNG ĐÓN KHÁCH DỊP TẾT ĐỘC LẬP / Tùng 

Duy // Tiền phong.- Ngày 28/8/2015.- Số 240.- Tr.2. 
 

24. Lê San. ĐUỔI CÁI XẤU RA KHỎI BẢN / Lê San // Nông thôn ngày nay.- Ngày 29/8/2015.- 

Số 207.- Tr.13. 
 

25 năm làm trưởng bản, Bí thư Chi bộ, ông Sồng Páo Ly, bản Huổi Bua, xã Mường Hung, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La không những giúp cho bà con dân bản lúc khó khăn mà còn dần 

dần vận động bà con từ bỏ các hủ tục lạc hậu. 

HẾT TẬP TỤC LẠC HẬU 

Con đường từ xã Mường Hung đến bản Huổi Bua đẹp như tranh vẽ, với một bên là núi non 

trùng điệp, một bên là suối chảy róc rách, nhìn về phía trước những dãy núi với những đồi sắn, lúa 

nương xanh mướt. Sơn thủy hữu tình là vậy, nhưng ít ai dám đi trên cung đường này, bởi con đường 

nhỏ hẹp, đá núi lởm chởm, trơn trượt. Bản Huổi Bua là bản biên giới với 100% hộ là người dân tộc 

Mông. Những năm trước đây, do ở vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn nên dân bản vẫn giữ nhiều 

tập tục lạc hậu như thách cưới cao, có bệnh không đi trạm xá mà chỉ ở nhà mời thầy cúng đến cúng, đẻ 

nhiều con... Bằng uy tín và sự kiên trì, ông Sồng Páo Ly đã thuyết phục, vận động bà con dần dần từ bỏ 

các hủ tục lạc hậu. 

“Ngày trước, đám cưới tốn kém lắm, nhà nào cũng thách cưới bằng bạc trắng, cùng mấy chục 

con lợn, gà. Cưới xong về cả hai vợ chồng đều mắc nợ, phải làm nhiều năm mới trả xong. Đời mình đã 

như thế rồi, đời con, cháu mình phải văn minh hơn chứ. Tôi cứ lấy nhiều tấm gương ở bản ra, đi vận 

động bà con bỏ bớt những thủ tục rườm rà. Hơn 10 năm nay, ở bản không còn thách cưới bằng bạc 

trắng đâu, thay vào đó là một tiệc cưới trang trọng mà tiết kiệm. Khi có con gái gả chồng, nhà gái chỉ 

thách cưới 3 triệu đồng (bao gồm tất cả các lễ) để tổ chức một bữa liên hoan thôi” - ông Ly kể. 

Các tập tục khác như cúng ma rừng, sinh nhiều con, trồng cây thuốc phiện cũng được dân bản từ 

bỏ. Bản Huổi Bua nhiều năm liền không xảy ra tranh chấp đất đai, ruộng nương. Người Mông không 

còn sinh đẻ nhiều, con cái đều được đi học. 

TẤM LÒNG TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI 

Ông Ly có được uy tín như vậy, một phần nhờ tinh thần luôn giúp đỡ mọi người. Cuối năm 

2013, gia đình ông Sồng A Chu (40 tuổi), thuộc hộ nghèo của bản bị đau dạ dày nên phải vào Bệnh 

viện Đa khoa Sông Mã điều trị 2 tuần. Thương gia cảnh, ông Ly đã huy động bà con trong bản góp 

công, góp của để hỗ trợ gia đình ông Chu vượt qua khó khăn. Nhà ít hỗ trợ 50 nghìn đồng, nhà có kinh 

tế khá hơn ủng hộ 100 nghìn đồng, tổng số tiền cả bản là 2,5 triệu đồng. Thời gian ông Chu nằm viện, 

các hộ cắt cử người đến làm giúp nhổ cỏ lúa. 

Hay như giữa năm 2014, anh Sộng Khua Ly, 30 tuổi (hộ nghèo) vì đào bới tìm con dúi, không 

may bị đất lở đè chết, để lại vợ và 3 con nhỏ (lớn mới 7 tuổi, nhỏ 3 tuổi). Là lao động chính trong gia 

đình nên từ khi anh mất, gia đình càng thêm khó khăn. Ông Ly đã họp bản, huy động sự giúp đỡ, kết 

quả là 50 hộ hỗ trợ gia đình anh Sộng Khua Ly gần 5 triệu tiền mặt và gần 4 tạ thóc, giúp gia đình lo 
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ma chay và đủ ăn trong 4 tháng. 

Bằng những việc làm thiết thực, thuyết phục có tình có lý, bà con bản Huổi Bua càng thêm tin 

yêu vào vị trưởng bản, Bí thư Chi bộ thôn Sồng Páo Ly. Vì thế, khi có chủ trương, chính sách mới của 

Nhà nước được ông Ly tuyên truyền là bà con đều nghe theo.  

“Toàn xã có 44 bản, với gần 9.000 khẩu. Địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, trình độ 

dân trí thấp đã khiến nhiều đối tượng lợi dụng địa hình để buôn bán, tàng trữ ma túy, gây mất ổn định 

an ninh khu vực. Nhưng nhờ có những người uy tín như ông Sồng Páo Ly tuyên truyền tình trạng trên 

đã giảm hẳn” - Ông Vàng A Dủa -  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Mường Hung. 
 

25. Hoàng Anh. BẮT 2 ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN GẦN 4KG NHỰA THUỐC PHIỆN ĐI 

TIÊU THỤ / Hoàng Anh // Đại đoàn kết.- Ngày 29/8/2015.- Số 241.- Tr.10. 
 

Ngày 28/8, theo thông tin của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, vào hồi 9 giờ ngày 27/8 

trong khi làm nhiệm vụ tại địa bàn xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, lực lượng phòng 

chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Công an huyện Sông Mã, và Chi cục 

Hải quan cửa khẩu Chiềng Khương đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán, 

vận chuyển trái phép 3,8kg nhựa thuốc phiện. Hai đối tượng bị bắt gồm: Giàng A Sang (sinh năm 

1990) và Giàng A Sạ (sinh năm 1994), cùng trú tại bản Bướm Ỏ, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, 

tỉnh Sơn La. Qua đấu tranh, bước đầu hai đối tượng khai nhận, đã mua số thuốc phiện trên của một đối 

tượng người nước ngoài để mang về nước bán kiếm lời. 
 

Cũng xem: 

26. Minh Long. BẮT HAI ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN GẦN 4KG THUỐC PHIỆN / Minh 

Long // Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 29/8/2015.- Số 2899.- Tr.3. 
 

27. V. Hoàng. BẮT QUẢ TANG VỤ VẬN CHUYỂN 3,8KG THUỐC PHIỆN / V. Hoàng // Đại 

đoàn kết.- Ngày 29/8/2015.- Số 241.- Tr.10. 
 

28. PV. NÔNG DÂN LÀM GIÀU BẰNG CÁCH “LÀM THUÊ TRÊN MẢNH ĐẤT CỦA MÌNH” 

/ PV // Phụ nữ Việt Nam.- Tháng 8/2015.- Số 32.- Tr.42-43. 
 

Từ nhiều năm nay việc người dân xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La cho thuê đất ruộng 

của mình, rồi lại làm thuê trên chính mảnh đất ấy đã không còn trở nên xa lạ. Câu chuyện về 

“chủ đất - chủ hoa” hợp tác ăn ý làm giàu trở thành một mô hình hay để nhân rộng. 

Năm 2003, một số hộ dân thuộc bản Tông, xã Chiềng Xôm đã cho một số người miền xuôi thuê 

đất để trồng hoa hồng, rau sạch,.... Sau đó mô hình trồng hoa hồng ngày càng phát triển, đem lại lợi 

nhuận khá cao nên nhu cầu thuê đất ngày càng tăng. 

Người dân các bản Tông, bản Hụm, bản Panh và một số bản khác đã đua nhau cho thuê đất rồi 

đi làm thuê trên chính mảnh đất của mình. Công việc của họ là chăm sóc cây trồng hằng ngày dưới sự 

hỗ trợ, hướng dẫn của người “chủ hoa”. 

Thời gian đầu giá cho thuê đất chỉ có 5 nghìn đồng/1m2/1 năm, sau đó đến nay đã lên mức giá 

12 nghìn đồng/1m2/1 năm. Vừa cho thuê đất vừa làm thuê đã đem lại cho người dân nơi đây thu nhập 

khá ổn định so với thời kỳ tự sản xuất. 

Ông Lù Văn Pản, bản Tông, xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La, một trong số những hộ dân có 

nhiều đất cho thuê cho biết: “Nhà tôi có hơn 1.500m2 đất cho thuê, sau đó cả nhà đi làm thuê trên chính 

mảnh đất của mình. Mỗi ngày thu nhập được khoảng 120.000 đồng, cứ như vậy cộng với số tiền cố 

định cho thuê đất tính ra thu nhập tốt hơn nhiều so với cấy lúa”. 

Toàn địa bàn xã Chiềng Xôm có duy nhất nhà anh Chung, thuộc bản Hụm là tự mình trồng hoa 

hồng mà không cho thuê đất. 
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Nhưng cũng gặp phải rất nhiều những khó khăn nhất định như nhập cây giống, kỹ thuật chăm 

bón và đặc biệt là đầu ra. Hạn hẹp về mối hàng nên anh chỉ bán được hoa quanh địa bàn huyện nên giá 

cả rất thấp so với các hộ thuê đất trồng. Tính kỹ ra có khi còn không bằng cả cho thuê đất rồi lại đi làm 

thuê - Anh Chung chia sẻ. 

Qua tìm hiểu, được biết những người lên thuê đất chủ yếu là người Hà Nội, Hưng Yên,... Trò 

chuyện với anh Sang, một người từ Hà Nội lên thuê đất hơn 10 năm nay, được biết: Điểm thu hút nhất 

với anh là khí hậu mát mẻ thuận lợi của Sơn La, thêm nữa, nơi đây có diện tích đất trồng lớn, có loại 

đất thích hợp để trồng hoa hồng, giá thành lại rẻ hơn (hiện nay anh thuê đất với giá 7.000 đồng/1m2/1 

năm). Đất, nước và khí hậu đều thuận lợi để làm chứ không như ở Hà Nội quê anh. 

Anh Sang chia sẻ: “Trước ở quê cũng có trồng hoa, nhưng quy mô nhỏ vì không có nhiều đất, 

giá thuê đất ở Hà Nội thì đắt đỏ, thời tiết khắc nghiệt nên tôi quyết định đem giống lên đây để làm”. 

Anh Sang là một trong những người đầu tiên mang giống từ quê nhà lên một tỉnh miền núi xa 

xôi để trồng, anh có nguồn thu khá ổn định và dự tính sẽ làm về lâu về dài. Đặc biệt anh cũng là người 

giới thiệu người thân, bạn bè không thể làm nông dưới miền xuôi lên Sơn La và góp phần khiến mô 

hình trồng hoa hồng tại đây phát triển như hiện giờ. 

Về việc thuê người làm là chính chủ đất, anh vui vẻ cho biết: Chính những người chủ đó đã đề 

xuất để được làm. Họ muốn có công việc và muốn học hỏi kỹ thuật trồng hoa, anh cũng coi như là giúp 

người giúp mình, chứ mình anh làm không xuể. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Khoa, Phó chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm cho biết: “Có 

hơn 90% hộ cho thuê đất để trồng hoa và phần lớn làm thuê trên đất của họ. Mô hình trồng hoa hồng 

tại xã phát triển nhờ phần lớn là sự kết hợp của giống tốt, có kỹ thuật từ những người miền xuôi mang 

tới cùng với đất đai khí hậu thuận lợi tại đây”. 

Đầu ra của sản phẩm cũng được mở rộng hơn, ngoài phục vụ nhu cầu trong tỉnh, nhiều mối hàng 

tại các tỉnh khác được kết nối, hoa được xuất đi nhiều tỉnh thành trong đó có Hà Nội. Sự hợp tác ăn ý 

của “chủ đất - chủ hoa” khiến mô hình trồng hoa hồng tại Sơn La ngày càng phát triển, với quy mô 

ngày một mở rộng hơn, hy vọng nơi đây sẽ trở thành nguồn hoa có tiếng trong tương lai.  
 

29. Dương Khánh Thảo. LÀM LẠI CUỘC ĐỜI Ở VÙNG “RỐN” MA TÚY / Dương Khánh 

Thảo // An ninh thủ đô.- Ngày 30/8/2015.- Số 538.- Tr.15. 
 

Huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La vẫn được coi là vùng “rốn” ma túy. Đặc biệt, xã Bon 

Phặng vẫn còn nhiều “anh chị” đang phải ngồi bóc lịch trong tù. Hiện nay, công an xã đang quản 

lý hơn 50 người được tha tù trở về địa phương, trong số đó anh Lò Văn Ơn ở bản Kéo Pháy là 

một tấm gương hòa nhập cộng đồng. 

CÁI LÝ CỦA NGƯỜI NGHÈO 

Theo sự giới thiệu của Công an tỉnh Sơn La, chúng tôi men theo Quốc lộ 6 tìm về xã Bon 

Phặng. Mùa ngô lúa đang chín vàng. Nếp nhà sàn anh Lò Văn Ơn vừa cất to đẹp nhất nhì bản, cùng 

hàng chục nóc nhà sàn khác đã khiến nơi này trở nên trù phú hơn. Anh Ơn vừa cùng vợ đi gặt nốt 

nương để cày ải. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt rạng ngời. Anh hỏi: “Ai về thăm Ơn 

đấy?”. Chúng tôi trình bày sự tình. Ơn gật: “Ôi dà, mình ở đây làm suốt. Mình bây giờ thành con trâu 

của bản rồi”. 

Trong hồi ức của bà Bùi Thị Thá, mẹ đẻ của Ơn, thì anh là một người lành hiền chịu khó. Ơn cứ 

như con trâu của bản, ham làm nương làm rẫy, qua làm nương, đi hội nên tìm được người “ưng cái 

bụng” là chị Lò Thị Tuân. Năm 1989 hai người làm đám cưới. Thế nhưng, từ lúc nào Ơn đã thay đổi 

cùng biết bao người sức dài vai rộng của địa phương. 

Năm đó, “cơn lốc” ma túy tràn về địa phương. Nhiều thanh niên trở thành nô lệ của ma túy, 

không ít người đi buôn ma túy và đầu độc chính người thân họ mạc của mình. Năm đó, Ơn và Tuân 
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sống chủ yếu vào làm nương rẫy, những mùa lúa, mùa ngô đã giúp cho hai cậu con trai của anh chị lớn 

lên. Bà Thá chia sẻ: “Nhiều bà con chỉ thấy cái lợi trước mắt đã tiếp tay hoặc mua ma túy cung cấp cho 

người trong xã và vùng lân cận. Cán bộ hỏi sao không đi buôn trâu buôn bò mà kiếm tiền, sao lại đi 

buôn thuốc phiện, ma túy? Người dân trả lời. Con trâu con bò không cầm được trên tay, phải dắt nặng 

lắm. Nhưng ma túy thì nhẹ, mang theo người được”. 

Thói đời, càng có nhiều thuốc thì nạn chích hút càng phổ biến. Số người sức dài vai rộng mắc 

nghiện trong xã tăng lên từng ngày, cũng đã khiến nhiều tổ ấm, với những ngôi nhà gỗ ọp ẹp trở nên 

xiêu vẹo. Năm 2000, Ơn cũng bập vào ma túy và mau chóng bị cơn lốc nghiệt ngã này cuốn đi. Không 

chỉ chích hút, anh thấy bà con trong bản người âm thầm, kẻ công khai bán thuốc thì cũng tìm cách đi 

theo. Giữa lúc đời sống khó khăn, đó là cách đơn giản và dễ dàng nhất mà bà con có thể nghĩ ra, bất 

chấp tác hại và những lời cảnh báo một khi bị phát hiện. Ông Lò Văn Trưởng khi đó bảo con trai: “Con 

ơi dừng lại đi. Đừng dại. Chịu khó làm nương rẫy thì cũng có cái ăn”. Mặt Ơn đanh lại: “Lúa ngô gì 

cũng chẳng bằng làm xong một chuyến. Con không thể chịu nổi nghèo túng mãi”. 

Ông Trưởng như chết điếng. Trời ơi, nó có vợ có con rồi, nó là trụ cột gia đình, làm sao quản 

được cái thằng chân thoăn thoắt ấy? Người tự khuỵu xuống. Từng đêm, ông bà hướng ra nương ngô 

thông thốc gió cầu thần núi thần sông đưa con quay về. Bao nhiêu tấm gương xấu ở bản chỉ ra một 

điều, chẳng thể làm giàu bằng con đường phạm pháp. Ông Trưởng nghĩ, con người chỉ thay đổi số phận 

được bằng lao động. Quả nhiên, đứa con dại dột của ông đã không thoát nổi lưới pháp luật. Năm 2004, 

Ơn bị bắt và bị Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La kết án 4 năm tù giam. Nhớ lại ngày đó, Ơn tâm sự: “Kiếm 

tiền bằng mọi cách, bất chấp luật pháp, tôi đã sai. Tôi càng sai khi không nghe lời cha mẹ. Tiền nuôi 

con chẳng thấy đâu, cũng chẳng thoát nghèo. Sau cùng nếp nhà trống hoác, còn tôi phải trả giá. Khổ!”. 

CAI NGHIỆN CHO CON 

Mãi đến sau này, Ơn chẳng trả lời được câu hỏi vì sao năm 2004 nhiều người lầm lỡ ở thung 

lũng Bon Phặng chịu án tù đến thế?! Nhưng năm đó, sau khi Ơn bị bắt rồi, suối Mo Nạy vắng thêm 

người rửa chân sau buổi đi nương. Chị Lò Thị Tuân, vợ anh, mỗi lần vào thăm chồng đã động viên kịp 

thời, nhỏ to tâm sự với anh những lời “hay như hoa rừng” khiến anh có quyết tâm làm lại cuộc đời. 

Hơn thế, trong những ngày cải tạo trong trại giam Yên Hạ (Sơn La), Ơn được học nghề mộc và học rất 

nhanh. Công việc cần lắm sự nhẫn nại, tỉ mẩn giúp anh dần trở nên biết nghĩ sâu xa. 

Giữa năm 2008, sau khi mãn hạn tù trở về quê, anh nói với vợ: “Anh sẽ làm nghề thợ mộc để 

nuôi con”. Với câu nói đầy quyết tâm, chị Tuân mừng lòng. Thế nhưng, niềm vui đoàn tụ chẳng kéo 

dài được bao lâu, thì một ngày Ơn đau đớn phát hiện con trai lớn Lò Văn Quân mắc nghiện. Anh thấy 

căm thù ma túy, căm thù công việc mình từng làm, nhiều người đã và đang làm. Và anh đã không 

buông xuôi con. Bốn đứa con nheo nhóc buộc anh phải nghĩ cách làm ăn. Anh bảo vợ vừa làm nương, 

vừa mượn đất để trồng cấy quyết tâm đẩy lui cái nghèo, đồng thời phải tìm cách cai nghiện cho thằng 

Quân. 

Sẵn có kỹ năng làm mộc, cộng thêm lời hứa với vợ, Ơn chịu khó đi tìm những hộ cần làm nhà ở 

các bản trong xã, gợi ý xin giúp để lấy chút tiền công. Thấy ngôi nhà nào hỏng thì anh xin sửa chữa. 

Được bà con chấp thuận, anh vay tiền ngân hàng mua dụng cụ về làm mộc, kéo cậu con trai nghiện 

ngập vào làm để kèm cặp và tự tìm cách cai cho con. Nhờ quyết tâm cao, cộng với hai bàn tay khéo léo 

và tính chịu khó, bà con nhờ ngày một nhiều, công việc đến với anh đều hơn. Năm 2010, anh mời 2 

người cùng cảnh được tha tù về cùng làm với mình, mở cho họ cơ hội được hòa nhập cuộc sống. Việc 

làm ấy khiến bà con trong vùng, chính quyền địa phương xã Bon Phặng rất nể phục. Con trai anh nhờ 

thế cũng được tạo điều kiện giúp đỡ cai dứt hẳn ma túy. Có chút vốn liếng, anh mua thêm cưa máy, 

nhận thêm 3 người từng bị phạt tù, nghiện ngập khác vào làm việc, giúp họ có cơ hội làm lại cuộc đời.  

ĐÃ LÀM KHỔ NGƯỜI THÂN, CHÚNG TÔI PHẢI LÀM LẠI 

Nhờ chăm chỉ, tích lũy, năm 2014 vợ chồng Ơn đã cất được ngôi nhà sàn khang trang. Hai cậu 

con trai đã có vợ, mỗi buổi tối các cháu nội lại ríu rít bên ông bà. Ghi nhận việc làm của anh Ơn, ông 
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Hà Văn Hoa - Chủ tịch UBND xã Bon Phặng cho biết: “Anh Ơn trở về, được địa phương đón nhận, tạo 

điều kiện tái hòa nhập cộng đồng. Anh ấy đã trở thành con người lương thiện, giúp ích nhiều cho địa 

phương, phát triển kinh tế gia đình và tạo công ăn việc làm cho một số người cùng cảnh. Đặc biệt hơn, 

anh Ơn dù không biết chữ, nhưng lại chọn cách trả lương theo thu nhập hằng tháng và không cố định 

mức lương. Thu nhập nhiều thì trả công cho anh em nhiều, vì thế anh em làm thuê rất được lợi”. 

 Ông Ngoan cho hay, trong số hơn 50 người được tha tù về trong danh sách quản lý ở địa 

phương, thì anh Ơn là một tấm gương tốt cần học tập. Ông Ngoan nói: “Việc làm của anh Ơn đã được 

chính quyền địa phương báo cáo về Công an huyện Thuận Châu, từ đó được đề nghị khen thưởng trên 

Công an tỉnh Sơn La. Năm 2014, anh Ơn được đi dự Hội nghị biểu dương mô hình, cá nhân điển hình 

thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù ở Hà Nội”. 

Chuyến đi đó không chỉ là chuyến đi xa quê nhất của anh, mà còn mở rộng thêm cách nghĩ của 

Ơn, cũng lay động trong anh biết bao nhiêu ước vọng. Nay, anh và hai người con trai, cùng những 

người thợ lành nghề đã nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn. Nhóm cũng đến nhiều bản làng ở các huyện 

bên cạnh để làm nhà sàn, nhà gỗ. “Công ăn việc làm đối với người được cai nghiện hay người chấp 

hành xong án phạt quan trọng lắm. Tôi ước mở rộng hơn, nhận được nhiều người hơn vào làm. Qua 

những ngày đi làm, thấy sống bằng việc làm, dù đổ mồ hôi cũng thích lắm. Nó thanh thản mà. Tôi 

sướng nhất là những lúc sum họp gia đình”, anh Ơn nói. 

Suối Mo Nạy uốn quanh những cánh đồng Bon Phặng trong ngần chảy róc rách từ bên kia dãy 

núi, dường như đang chắt chiu thêm sự ngọt mát cho những kiếp người. Thật mừng là Ơn đã hứa: 

“Người như chúng tôi đã làm khổ người thân, làm mất hình ảnh của bản, của xã. Giờ chúng tôi sẽ cùng 

góp phần làm bình yên cho quê hương”. 
 

30. Kiều Thiện. CÁC CÔNG NHÂN... THÔN BẢN / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

31/8/2015.- Số 208.- Tr.12. 
 

Với sự quyết tâm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn gắn với đào tạo nhân lực tại chỗ, 

Phù Yên “phù phép” cho gần 1.500 nông dân trở thành công nhân ngay tại thôn bản. 

THÊM 3.000HA ĐẤT “ẢO” 

“Gần 1.500 nông dân trong huyện đã trở thành công nhân ở lĩnh vực này với mức thu nhập bình 

quân gần 4 triệu đồng/người/tháng. Nếu tính theo lợi nhuận như nông dân ở đây sản xuất ngô, lúa thì 

chúng tôi đã có nguồn thu hàng năm từ số công nhân này tương đương với 3.000ha đất sản xuất nông 

nghiệp. Nhờ thế, bài toán về thu nhập, việc làm, giảm nghèo bền vững được giải quyết tốt hơn” - ông 

Cầm Văn Tân - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên chia sẻ. 

Theo ông Tân, từ cuối thập kỷ 80, Thủy điện Hòa Bình được thành lập đã đem lại ánh sáng cho 

hàng triệu người dân. Nhưng hàng chục ngàn hộ dân thuộc 2 tỉnh Hòa Bình và Sơn La phải chịu hy 

sinh, rời quê quán để nhường chỗ cho thủy điện. Trong đó, huyện Phù Yên (Sơn La) bị ảnh hưởng lớn 

nhất vì vùng đất màu mỡ bên ven sông Đà bị xâm thủy, cả ngàn hộ dân cứ “vác cột nhà chạy theo con 

nước dâng” như lời của ông Hà Văn Chấng - người dân tộc Thái nơi bến Vạn (Phù Yên) tâm sự.  

Về nơi ở mới thiếu thốn đất đai, người dân Phù Yên phải thuê đất làm thêm mới đủ sống, cũng 

vẽ ra đủ nghề để thích ứng. Dân vùng ven hồ thì làm thêm nghề cá, dân vùng rừng thì làm thợ mộc, thợ 

hồ, bốc vác… Nhưng trong 7 năm qua, Phù Yên đã tìm ra giải pháp để giúp nông dân ly nông mà 

không ly hương, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Đầu tiên, lãnh đạo huyện đã thuyết phục một 

số doanh nghiệp về với Phù Yên. Trong đó nổi bật nhất có 2 doanh nghiệp chuyên về sản xuất giày da 

và sản xuất gạch tuynel. Gần 1.500 nông dân đã “chuyển giai cấp” sang làm công nhân. 

THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG 

Ông Trần Quốc Huy - Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất giày da Ngọc Hà tại xã Quang Huy (huyện 

Phù Yên) cho biết “Trước kia, chúng tôi chỉ có một xí nghiệp với gần 1.000 công nhân, đặt tại xã Huy 

Hạ. Nhưng nhờ huyện Phù Yên tạo nhiều điều kiện thuận lợi trong tuyển dụng, đào tạo công nhân cũng 

như giải phóng mặt bằng… nên chúng tôi đã mở được Xí nghiệp 2 tại đây. Cả hai xí nghiệp này, ngoài 
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2 giám đốc xí nghiệp là người Hà Nội, còn lại đều là người của huyện Phù Yên và đều trưởng thành từ 

nông dân mà nên”.  

Tuy nhiên, để người dân yên ổn làm công nhân, chính quyền cũng đã phải làm nhiều cuộc vận 

động, thay đổi tư duy của bà con. Trước đây làm nông trên mảnh ruộng của chính mình, người dân có 

thể tùy tiện đi muộn về sớm, thích thì làm, không thích thì nghỉ, không quen nề nếp, kỷ luật. 

“Chúng tôi từng gặp nhiều chuyện cười ra nước mắt, có ngày vài chục người đồng loạt xin nghỉ 

việc để đi đám ma một người trong bản. Thử tưởng tượng dây chuyền sản xuất vắng đi một lúc mấy 

chục người thì có tê liệt không? Dù xí nghiệp không đồng ý người dân vẫn nghỉ” - ông Bùi Mạnh Dũng 

- Giám đốc Xí nghiệp Giày da Ngọc Hà 1 (xã Huy Hạ) kể. Sau đó, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở đây 

kiên trì vận động, giải thích, hỗ trợ, tư vấn cho bà con hiểu để thay đổi thói quen. Đến nay, hơn 1.000 

nông dân này đã thành công nhân thực thụ. 

 Bên bàn máy đánh bóng da, công nhân Đinh Thị Hường ở bản Bùa, xã Huy Tân bảo: “Con gái 

Phù Yên vốn đã nghèo, học hành xong cũng chả có việc làm, dễ ế chồng lắm. Nhưng từ ngày có cái xí 

nghiệp này, hầu hết thanh niên đều có việc làm và thu nhập ổn định. Nhà em cũng có tới 3 chị em cũng 

vào làm công nhân được 5 năm nay, bây giờ ai cũng có gia đình. Làm công nhân không chỉ lương cao 

hơn so với làm ruộng mà cách sống, cách làm việc của mình cũng văn minh hơn, tiến bộ hơn”. 

Ông Nguyễn Đắc Tĩnh - Bí thư Huyện ủy chia sẻ, Phù Yên là huyện nghèo, ít đất. Do đó, muốn 

xóa nghèo nhanh, bền vững thì phải ly nông. Nhưng bà con toàn người dân tộc thiểu số, trình độ dân trí 

có hạn, quen cuộc sống thôn bản, nếu bắt họ ly hương thì họ cũng không chịu. Do đó, đưa việc về xã, 

đào tạo nghề cho nông dân là giải pháp mà huyện Phù Yên đã và đang đẩy mạnh.  

“Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ có thêm khoảng 500 nông dân nữa thành công nhân trên 

chính mảnh đất này. Với mức thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đồng/công nhân/năm; chúng tôi lại 

có thêm khoảng 500 hộ dân thoát nghèo một cách bền vững”. 

“Tuy các doanh nghiệp này ở ngoài tỉnh nên không nộp thuế về cho huyện nhưng với mức lương 

bình quân 4 triệu đồng/tháng của một công nhân thì mỗi năm, thu nhập của người dân Phù Yên tăng 

thêm hơn 90 tỷ đồng” - Ông Nguyễn Đắc Tĩnh. 
 

31. Thuần Việt. ĐỜI HẨM HIU CỦA NGƯỜI VỢ BỊ CHỒNG BẠO HÀNH DÃ MAN / Thuần 

Việt // Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 31/8/2015.- Số 104.- Tr.14. 
 

Hơn 1 tuần qua, chị Tráng Thị Sồng (dân tộc Mông) ở bản Co Sung, xã Đông Sang, huyện 

Mộc Châu (Sơn La), sống dở chết dở do bị chồng bạo hành. Vết thương thân thể chưa lành, giờ 

đây, chị còn bị chồng ngăn không cho gặp con trai. 

Đang là vụ thu hoạch ngô nhưng bà Giàng Thị Mỷ, mẹ của chị Sồng, ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ 

(huyện Vân Hồ), phải nghỉ ở nhà chăm sóc con gái. Bà dùng thuốc, bôi vào những vết thâm tím trên 

người con gái. Bà Mỷ bảo: “Cái Sồng vừa ở viện về. Nó hoảng hốt và la hét suốt đêm. Cái bác sĩ nói, 

phải đưa nó lên viện tuyến trên mới chữa được khỏi vết thương trong người nó”. 

HOẢNG LOẠN 

Chị Sồng khó nhọc hạ chiếc khăn đội đầu xuống để lộ khuôn mặt tái xanh. Suốt những ngày qua, 

cơn đau hành hạ khiến chị không ngủ được. Kể lại những ngày ở nhà chồng, người chị Sồng vẫn run lên 

từng hồi. Cách đây khoảng 1 tháng, chồng chị tên là Giàng A Hờ (sinh năm 1974) ở bản Co Sung mãn 

hạn tù trở về. Chị mừng mừng tủi tủi đón chồng sau 2 năm xa nhau. Cứ tưởng, những ngày cải tạo trong 

trại giam, Hờ sẽ ăn năn hối lỗi và thương vợ con hơn, nào ngờ, hắn đã thay đổi tính nết. Hắn thích mắng 

chửi vợ con. Hàng ngày, Hờ lêu bêu khắp bản trên, bản dưới, không chịu làm nương giúp vợ. 

Hắn đánh, hắn mắng, hắn chửi thế nào, chị Sồng cũng bấm bụng chịu đựng để cho yên cửa, yên  

nhà. Có một chuyện mà mỗi khi nhắc lại, chị Sồng vẫn còn sợ hãi. Từ ngày ở tù về, Hờ học theo thói ăn 

chơi quái đản của dân giang hồ là cấy những viên bi vào “của quý” của mình. Mỗi khi vợ chồng “gần 

gũi” là chị Sồng như bị hành xác vậy. “Ngay ngày đầu Hờ ở tù về đã khiến tôi đau đớn không thể chịu 

được”, chị Sồng nhớ lại. Giận vì vợ không chịu ngủ cùng, Hờ lên cơn thịnh nộ bạo hành cả đứa con trai. 

Cái sở thích quái đản của Hờ đã khiến chị Sồng sợ hơn cả những trận đòn. Chị càng phản đối và  
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không đồng ý cho chồng “gần” mình thì Hờ càng hung hãn hơn. “Mỗi khi đêm xuống, tôi như sống 

trong địa ngục. Tôi không dám ngủ vì còn phải đề phòng Hờ cưỡng bức. Lúc đó, Hờ đổ cho tôi là 

không chung thủy khi hắn còn ở trong tù. Rồi hắn lao vào đánh tôi liên hồi”, nhắc lại chuyện bị chồng 

bạo hành, chị Sồng lại run lên từng hồi. 

Ngồi cạnh con gái, bà Mỷ cũng không giấu nổi sự căm phẫn về đứa con rể dã man. “May mà 

nhờ có mấy người trong bản tốt bụng, báo cho gia đình tôi biết. Chúng tôi mới đưa Sồng đi cấp cứu kịp 

thời, chứ không giờ cái Sồng đã ra ma rồi”, bà Mỷ xót xa. 

Được các bác sỹ cứu giúp kịp thời, nên giờ đây chị Sồng đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, bác 

sỹ kết luận chị bị rách tử cung và buồng trứng, cần phải lên bệnh viện tuyến trên mổ gấp. Gia đình bà 

Mỷ cũng rất nghèo, từ hôm chị Sồng điều trị ở bệnh viện huyện Mộc Châu về, họ vẫn chưa có tiền để 

đưa chị lên bệnh viện tuyến trên chữa trị tiếp. Hàng ngày, chị Sồng phải gồng mình để chống chọi 

những cơn đau âm ỉ. 

PHẬN BẠC 

Sau hơn nửa tháng nằm ở bệnh viện, chị Sồng vẫn chưa gặp được đứa con trai là Tráng A Giống 

(sinh năm 2013) của mình. Chị lo Hờ sẽ trút giận lên đứa trẻ. 

Năm 14 tuổi, chị Sồng đã về làm dâu nhà người. Người chồng đầu tiên của chị Sồng tên là 

Giàng A Của (sinh năm 1974) ở bản Pa Cốp, xã Vân Hồ. Chị đã có 2 đứa con gái với người chồng này. 

Tuy nhiên, khi chị mang thai đứa con thứ 3 được 6 tháng, Của thay đổi tính nết, đánh đập vợ dã man. 

Hắn hành hạ vợ đến nỗi chị Sồng bị sảy thai. Phải vất vả lắm, gia đình bà Mỷ mới đưa được Sồng về 

nhà. Từ ngày đó, Của cấm chị Sồng không được gặp mặt các con của mình. 

Bẵng đi vài năm, nỗi đau nguôi ngoai, chị nên duyên cùng Giàng A Hờ. Những tưởng đời mình 

đã tìm được “bến đỗ”, nào ngờ chị lại lấy phải người chồng còn dã man và tàn độc hơn trước. Năm 

2013, Hờ bị bắt vì tội ăn trộm trâu và bị tòa xử 2 năm tù giam. 

Lúc đó, chị Sồng đang mang thai được 7 tháng. Suốt những ngày vắng chồng, chị lam lũ lo làm 

nương, làm rẫy nuôi con một mình. Đứa con trai của chị sinh ra bị bệnh chảy nước mắt không dừng. 

Có bao nhiêu của nả, chị dồn vào việc chữa bệnh cho con. Song, sự cố gắng của chị vẫn không thể cứu 

lấy đôi mắt của con trai. Giờ đây, Hờ không cho chị Sồng gặp con. Hắn còn dọa giết cả hai mẹ con, nếu 

như chị Sồng báo việc này lên chính quyền. 

Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an xã Đông Sang, cho biết: “Chúng tôi có nghe nói về 

trường hợp của chị Sồng. Tuy nhiên, đến giờ chúng tôi chưa nhận được đơn trình báo hay một lời 

thông báo gì của nạn nhân. Do vậy, công an chưa thể vào cuộc để can thiệp giúp chị Sồng”. 

Theo chị Lò Thị Hậu, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đông Sang, Hội cũng chưa nhận được 

tin báo gì từ gia đình chị Sồng. Hội Liên hiệp phụ nữ xã sẽ cử đại diện Chi hội phụ nữ bản đến tìm hiểu 

thực hư, sau đó sẽ có sự can thiệp hợp lý. 
 

32. Tuấn Nam. TIN VẮN / Tuấn Nam // Quân đội nhân dân.- Ngày 31/8/2015.- Tr.3. 
 

Từ đầu năm đến nay, Đồn Biên phòng Mường Cai (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) 

đã triển khai 47 lượt tổ công tác xuống địa bàn nắm tình hình, tuyên truyền 30 buổi cho 2.216 lượt người 

dân. Nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp nhân dân vùng cao hiểu rõ và thực hiện tốt Hiệp 

định Quy chế biên giới Việt Nam - Lào, không di cư tự do, không học đạo trái pháp luật, không tái trồng 

cây thuốc phiện... Đơn vị còn tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc điều trị miễn phí cho 97 người dân. 
 

33. Phạm Văn Lực. KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN Ở SƠN LA NĂM 1945 / Phạm Văn 

Lực // Tạp chí Lịch sử quân sự .- Tháng 8/2015.- Số 284.- Tr.70-76. 
 

Trong khi nhiều địa phương của Tây Bắc khởi nghĩa không diễn ra thì ở Sơn La khởi nghĩa 

giành chính quyền năm 1945 lại diễn ra và giành được thắng lợi to lớn, triệt để. Có được thành quả trên 

là do Chi bộ Cộng sản Nhà ngục Sơn La đã “gieo mầm” cách mạng trong đồng bào các dân tộc, cảm 

hóa được binh lính và quy phục được tầng lớp trên. Trong phạm vi của bài viết, tôi xin làm rõ thêm vấn 

đề này, cụ thể như sau: 
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1. Chi bộ Cộng sản Nhà ngục Sơn La đã “gieo mầm” cách mạng trong đồng bào các dân tộc, 

cảm hóa được binh lính (12/1939 - 8/1945) 

Tháng 12/1939, Chi bộ Cộng sản lâm thời Nhà ngục Sơn La được thành lập gồm 10 đồng chí. 

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng được cử làm Bí thư Chi bộ. Tháng 2/1940, Chi bộ Cộng sản lâm thời 

ngục Sơn La được chuyển thành Chi bộ chính thức, đồng chí Trần Huy Liệu được cử làm Bí thư Chi 

bộ, đồng chí Tô Hiệu làm Chi ủy viên. 

Do có chủ trương và biện pháp đúng đắn, phù hợp, chỉ trong một thời gian ngắn, Chi bộ Nhà 

ngục Sơn La đã cảm hóa được nhiều quần chúng, thanh niên tích cực trở thành hạt nhân để gây dựng 

phong trào. Trong đó, có nhiều người là binh lính, cai, đội, công chức, tri châu trong bộ máy chính 

quyền của thực dân phong kiến, tiêu biểu như: Lò Văn Sơn (lính khố xanh), Quản Mười (Lò Văn 

Mười), Đội Thát (Đỗ Trọng Thát), Đội Thê (tức Toản), Đội Chính (tức Cầm Hiên), Đội Don, Cai 

Chinh, Cai Piệng, Cầm Văn Inh (y tá), Bình Chung (tức Di béo), Bế Nhật Huấn (công chức làm việc ở 

Tòa sứ), Phán Du, Giáo Đức và bà Quàng Thị Khiêu, ông Lò Văn Hặc, ông Tòng Văn Đôi, bà Lò Thị 

Dọn (ở phố Chiềng Lề)... Kết quả, đầu năm 1943, hai tổ chức cách mạng đầu tiên trong đồng bào Thái 

ở Sơn La đã được thành lập, đó là: Hội người Thái Cứu quốc ở tỉnh lỵ do Chu Văn Thịnh phụ trách và 

Tổ Thanh niên Thái Cứu quốc do Cầm Văn Thinh phụ trách. Hai tổ chức này lãnh đạo trực tiếp và tiếp 

nhận chủ trương đường lối của Đảng từ Chi bộ Nhà ngục Sơn La, tuyên truyền ánh sáng cách mạng, 

tập hợp, đoàn kết quần chúng để tỏa rộng và phát triển phong trào trong toàn tỉnh. 

Sau khi được cảm hóa, nhiều binh lính, cai, đội và quần chúng tích cực đã được Chi bộ Cộng 

sản Nhà ngục Sơn La cài cắm vào trong hàng ngũ của địch ở các châu như: Cai Piệng (tức Lường Văn 

Piệng) ở Thuận Châu; Cầm Đan Quế, Cầm Tiến Chức ở Phù Yên; Hoàng Luông, Hoàng Sáy ở Yên 

Châu; Đỗ Trọng Thát là Trưởng đồn Bảo an binh đóng quân ở đồn Vạn Yên; Quản Mười chỉ huy 

trưởng Đại đội Bảo an binh đóng quân trên đồi Khau Cả ở thị xã Sơn La... Đây sẽ là lực lượng nội ứng 

quan trọng của ta trong khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 ở Sơn La. 

2. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân và các lực lượng cách mạng đấu tranh quy phục tầng 

lớp trên, thiết lập chính quyền cách mạng năm 1945 

Ngày 17/3/1945, gần 200 chiến sỹ cách mạng đã đấu tranh tự giải thoát khỏi Nhà ngục Sơn La, 

trở về với cách mạng. Tháng 4/1945, đồng chí Lê Trung Toản được điều quay trở lại Sơn La để cùng 

các đồng chí cốt cán ở địa phương chỉ đạo phong trào. Sơn La là địa phương miền núi, có nhiều dân tộc 

thiểu số sinh sống, uy quyền của tầng lớp trên đối với nhân dân rất lớn, trong khi đó lực lượng cách 

mạng lại mỏng. Nhận rõ thực tế đó, đồng chí Lê Trung Toản cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương 

chủ trương phải tiến hành song song giữa củng cố, phát triển lực lượng ở các cơ sở với quy phục được 

tầng lớp trên để tiến tới tổ chức khởi nghĩa giành chính quyền một cách nhanh chóng. 

Theo tinh thần đó, đến tháng 4/1945, cả tỉnh có trên 60 cơ sở cách mạng ở các châu, riêng ở 

Mường Chanh cả 8 bản đều có cơ sở cách mạng. Cùng với sự ra đời của các tổ chức chính trị quần 

chúng, các đội tự vệ, tự vệ chiến đấu cũng từng bước được thành lập ở các địa phương, ngày đêm luyện 

tập để tạo uy lực trấn áp bọn phản động và tầng lớp trên. Các cơ sở nội ứng ở các châu (binh lính, cai, 

đội) được cài cắm từ trước cũng ở tư thế sẵn sàng nổi dậy giành chính quyền. 

Ở châu Phù Yên, từ đầu tháng 7/1945, phong trào cách mạng trong cả nước phát triển mạnh mẽ,  

rộng khắp. Thực hiện chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng về chủ trương khởi nghĩa từng phần, 

Ban cán sự liên tỉnh Phú Yên (Phú Thọ, Yên Bái) chủ trương tiến hành khởi nghĩa ở một số vùng. Lực 

lượng vũ trang khu căn cứ Vần - Hiền Lương tiến theo hai mũi, 1 mũi tiến xuống Hạ Hòa giải phóng 

các huyện phía Bắc Phú Thọ; 1 mũi tiến vào Văn Chấn giải phóng các huyện lân cận. 

Dưới ảnh hưởng của phong trào cách mạng ở các vùng lân cận “... ngày 17/7/1945 đội tự vệ Phù 

Yên (Sơn La) cử hai đội viên sang Chiến khu Vần - Hiền Lương xin chỉ thị. Đến Thượng Bằng La thì 

gặp Chi đội Giải phóng quân do Trương Tiến Phúc chỉ huy, gồm 60 chiến sỹ. Sau khi hội ý và thống 

nhất kế hoạch, sáng 22/7/1945, Chi đội Giải phóng quân có 2 đội tự vệ Phù Yên đã tiến vào Quang 

Huy...”. Do có sự chuẩn bị trước, đội tự vệ cách mạng Phù Yên hòa nhập cùng vào đoàn quân giải 

phóng, làm cho khí thế cách mạng thêm sôi sục. Bọn địch hoảng sợ, từng tốp lính đem vũ khí đến nộp 

và xin được tha tội trở về với gia đình. Lúc này, phìa của Quang Huy là Khoa ngoan cố chống đối, 
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nhưng trước áp lực của cách mạng đã buộc hắn phải đầu hàng. Châu úy Cầm Văn Nò, có hai con trai 

sớm giác ngộ cách mạng tham gia Việt Minh là Cầm Đan Quế và Cầm Tiến Chức, được báo trước đã 

ra đón tiếp quân giải phóng, quy hàng cách mạng và ra thông báo cho các phìa, tạo trong châu đến khai 

báo, nộp ấn tín và trao chính quyền cho cách mạng. Như vậy, chỉ sau một ngày đêm, chính quyền cách 

mạng Phù Yên đã về tay nhân dân. Chính quyền đế quốc, phong kiến tay sai hoàn toàn bị xóa bỏ, chính 

quyền cách mạng lâm thời được thành lập. Ông Cầm Văn Nò làm Chủ tịch, Cầm Đức Chính làm Phó 

chủ tịch, Cầm Quang Khỏ làm Thư ký và một số Ủy viên khác. Để bảo vệ chính quyền mới, trung đội 

cảnh vệ châu lỵ được thành lập gồm 30 chiến sỹ, được trang bị đầy đủ vũ khí do Cầm Đan Quế phụ 

trách chung, Cầm Quyết làm Trung đội trưởng, Sòi Bá Lộc làm Trung đội phó và Cầm Tiến Chức làm 

Chính trị viên. 

Tin cách mạng thành công ở châu lỵ nhanh chóng lan khắp Phù Yên, làm cho binh lính ở đồn 

Bảo an Vạn Yên và Tri châu Lù Bun Đôi hoảng sợ. Nhân lúc khí thế cách mạng của quần chúng lên 

cao, ông Đinh Sơn (tức phìa Ngố) cùng với cán bộ Việt Minh ở đây tổ chức lực lượng đứng lên khởi 

nghĩa. Lực lượng khởi nghĩa đã tiến vào đồn Bảo an, tịch thu khí giới của binh lính. Trưởng đồn Bảo 

an là Đỗ Trọng Thát trước kia đã được giác ngộ và là cơ sở cách mạng của Tỉnh ủy Sơn La được cài 

vào hàng ngũ Bảo an binh, nhanh chóng giải tán binh lính giao nộp vũ khí cho cách mạng. Tại đồn 

Bang Tá, Tri châu Lù Bun Đôi nộp ấn tín, vũ khí, giải tán lính dõng. Cuộc khởi nghĩa ở Vạn Yên 

nhanh chóng giành được thắng lợi. 

Sau khi giành được chính quyền ở châu lỵ Phù Yên, ngày 23/7/1945, một đơn vị quân giải 

phóng Chiến khu Vần - Hiền Lương cùng với đội cảnh vệ Phù Yên tiến ra Vạn Yên. Đến nơi thì lực 

lượng tại chỗ đã nổi dậy và đã giành được chính quyền. 

Tại khu căn cứ cách mạng Mường Chanh, châu Mai Sơn, Yên Châu mặc dù, chưa nhận được 

lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ nhưng các đồng chí lãnh đạo địa phương quyết 

định phát động nhân dân Mường Chanh nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 19/8/1945, trung 

đội du kích Mường Chanh cùng đông đảo quần chúng bao vây nhà Chánh phìa Cầm Văn Mở - nhưng 

ông này đi vắng. Trước áp lực của lực lượng cách mạng, ông Pằn Cầm Văn Bao buộc phải trao nộp ấn 

tín cho cách mạng. Đại diện lực lượng khởi nghĩa là Nông Văn Mệnh và Cầm Vĩnh Tri tuyên bố xóa bỏ 

chế độ phìa, tạo, chính quyền thuộc về nhân dân và cử chính quyền cách mạng lâm thời do ông Lò Văn 

Đức làm Chủ tịch. Cuộc khởi nghĩa ở Mường Chanh giành được thắng lợi, có ý nghĩa cổ vũ động viên 

khích lệ nhân dân Mai Sơn đứng lên giành chính quyền. 

Nhận lệnh về Sơn La để kịp thời lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, các đồng chí Chu Văn 

Thịnh và Cầm Văn Minh lên tới Mai Sơn thì được tin Mường Chanh đã khởi nghĩa và giành được 

chính quyền. Hai người chia nhau về hai địa phương mới. Đồng chí Cầm Văn Minh về Mường Chanh 

cùng các đồng chí lãnh đạo ở địa phương phối hợp, tổ chức lực lượng tiến hành khởi nghĩa giành chính 

quyền ở châu lỵ Mai Sơn, Yên Châu. Đồng chí Chu Văn Thịnh lên tỉnh lỵ để chỉ đạo khởi nghĩa giành 

chính quyền ở các châu Mường La, Thuận Châu, phối hợp với cánh quân ở Mường Chanh khởi nghĩa  

giành chính quyền ở tỉnh lỵ. 

Ngày 21/8/1945 đồng chí Chu Văn Thịnh về đến Sơn La triệu tập cuộc họp tại nhà đồng chí 

Nguyễn Phúc, phổ biến chủ trương mới của Đảng, quán triệt lệnh Tổng khởi nghĩa của Trung ương, đề 

ra kế hoạch khởi nghĩa ở Sơn La. Hội nghị cũng lập ra Ủy ban Khởi nghĩa Sơn La do đồng chí Chu 

Văn Thịnh làm Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa và phân công các đồng chí lãnh đạo khởi nghĩa ở các châu: 

Nguyễn Tử Du phụ trách châu Mường La, Cầm Vĩnh Tri, Cầm Minh phụ trách châu Mai Sơn, Quàng 

Đôn phụ trách Thuận Châu. 

Ngay sau hội nghị, các đồng chí được phân công trở về địa phương triển khai kế hoạch khởi 

nghĩa. Do có sự chuẩn bị chu đáo, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phương này giành được 

thắng lợi nhanh chóng. 

Sau khi Mường Chanh giành chính quyền, ngày 20/8/1945, đội vũ trang khởi nghĩa Mường 

Chanh do Cầm Vĩnh Tri chỉ huy, cùng đông đảo quần chúng nhân dân, phối hợp với đội vũ trang thanh 

niên Yên Châu đang huấn luyện tại đó, tiến vào châu lỵ Mai Sơn. Quân khởi nghĩa bao vây châu 

đường, buộc Tri châu Cầm Văn Chiêu phải đầu hàng, giao chính quyền cho cách mạng. Ngay sau đó, 
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Ủy ban Cách mạng lâm thời châu Mai Sơn được thành lập do ông Cầm Văn Vinh làm Chủ tịch, Ủy ban 

kịp thời thông báo cho các địa phương ở Mai Châu chấm dứt chế độ phìa, tạo và các chức dịch ở địa 

phương, chính quyền thuộc về nhân dân. 

Giành chính quyền ở châu lỵ Mai Sơn thắng lợi, ngày 23/8/1945, đội thanh niên vũ trang Yên 

Châu và một bộ phận lực lượng vũ trang Mường Chanh do Hoàng Luông và Hoàng Sáy (hai người này 

là cơ sở của ta đã được Chi bộ Nhà ngục Sơn La giác ngộ từ năm 1943) chỉ huy tiến xuống Yên Châu. 

Đến đầu dốc Chiềng Đông, quân khởi nghĩa bao vây nhà riêng của phìa Chiềng Đông là Cầm Văn Keo, 

buộc y phải đầu hàng, trao toàn bộ vũ khí, giấy tờ sổ sách cho cách mạng. Sáng ngày 24/8/1945, quân 

khởi nghĩa tiếp tục tiến xuống châu lỵ, bao vây châu đường, trại lính cơ và nhà riêng của Tri châu Bạc 

Cầm Huy, buộc y phải đầu hàng, trao nộp ấn tín, vũ khí cùng toàn bộ giấy tờ sổ sách và tuyên bố giải 

tán binh lính. Đại diện cách mạng tuyên bố xóa bỏ chính quyền của phìa, tạo, chức dịch trước đây, 

chính quyền thuộc về nhân dân và nhân dân thực sự được hoàn toàn tự do, làm chủ quê hương bản 

mường. Chính quyền cách mạng Yên Châu được thành lập, tạm thời giao cho Hoàng Luông phụ trách. 

Ở Mường La, đêm 22/8/1945, dưới sự chỉ huy của đồng chí Lô Xuân và Nguyễn Tử Du, đơn vị 

50 người được trang bị vũ khí đầy đủ cùng với đông đảo nhân dân đã bao vây nhà Tri châu Bế Văn 

Điềm. Trước áp lực của cách mạng, Bế Văn Điềm (đã được giác ngộ từ trước) đã giao nộp ấn tín và ra 

lệnh giải tán binh lính. Ông cũng thông báo cho các tổng, xã, bản thuộc địa hạt Mường La: Từ nay xóa 

bỏ hoàn toàn hệ thống chính quyền cũ và chính quyền đã thuộc về nhân dân. Ngay trong đêm 

22/8/1945, lực lượng khởi nghĩa do Tòng Lanh, Tòng Phanh (là cơ sở cách mạng đã được Chi bộ Nhà 

ngục Sơn La giác ngộ từ năm 1943) chỉ huy đã bao vây nhà riêng của Tỉnh trưởng Cầm Ngọc Phương 

buộc y đầu hàng và ra lệnh giải tán lính khố xanh, giao nộp vũ khí cho quân cách mạng 

 Ở Thuận Châu, rạng sáng ngày 22/8/1945, các đồng chí Quàng Đôn và Đỗ Trọng Thát cùng 20 

chiến sỹ được trang bị súng đạn từ bản Thé (xã Chiềng Xôm - Mường La) tiến lên Thuận Châu. Trên 

đường đi, lực lượng này cùng với lực lượng khởi nghĩa của bản Lầm và Tranh Đấu, hợp lực thành một 

đội quân mạnh tiến về châu lỵ Thuận Châu. Đông đảo quần chúng nhân dân ủng hộ và gia nhập đội 

quân cách mạng tham gia giành chính quyền ở châu lỵ. Khoảng 2 giờ sáng ngày 23/8/1945, lực lượng 

khởi nghĩa bao vây châu đường. Lực lượng lính canh gác, bảo vệ châu đường do cai Piệng (tức Lường 

Văn Piệng) chỉ huy. Cai Piệng trước đây khi ở tỉnh lỵ đã được đảng viên Chi bộ Nhà ngục giác ngộ, 

nên khi quân khởi nghĩa tiến vào, đã làm nội ứng cho cách mạng, ra lệnh cho binh lính không được bắn 

vào đoàn biểu tình. Trước khí thế cách mạng của quần chúng nhân dân, Tri châu Bạc Cầm Quý không 

kịp chạy trốn, phải đầu hàng, giao nộp ấn tín cho cách mạng, ra lệnh giải tán binh lính. Cuộc khởi 

nghĩa ở Thuận Châu nhanh chóng giành được thắng lợi. Thay mặt lực lượng cách mạng, các đồng chí 

Quàng Đôn và Đỗ Trọng Thát tuyên bố từ nay chính quyền cũ hoàn toàn bị xóa bỏ, chính quyền mới 

thuộc về nhân dân. Ủy ban lâm thời cách mạng châu Thuận Châu được thành lập, Bạc Cầm Quý vẫn 

được cách mạng cho làm Chủ tịch, em trai là Bạc Cầm Đưa làm Phó chủ tịch. 

Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn từ ngày 19/8/1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở các 

châu lỵ của Sơn La lần lượt giành thắng lợi. Bắt đầu ở Mường Chanh (Mai Sơn) sau đó đến Mường La, 

Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu (trừ Phù Yên đã giành được chính quyền từ ngày 23/7/1945). Tuy 

nhiên, tỉnh lỵ Sơn La - đầu não của chính quyền thực dân phong kiến ở tỉnh, mặc dù Tỉnh trưởng Cầm 

Ngọc Phương đã đầu hàng, trao nộp ấn tín cho cách mạng nhưng một đại đội quân Nhật vẫn chốt tại 

Tòa Chánh sứ và một đại đội lính Bảo an đóng ở tòa giám binh, quân Nhật vẫn làm chủ tỉnh lỵ. 

Chủ trương dùng lực lượng vũ trang và đông đảo quần chúng nhân dân làm áp lực, cố tránh xô 

xát, dùng biện pháp thương thuyết buộc quân Nhật đầu hàng, đồng chí Chu Văn Thịnh đến gặp chỉ huy 

quân Nhật. Đồng chí yêu cầu quân Nhật phải trao lại toàn bộ vũ khí cho cách mạng và rút khỏi Sơn La, 

trên đường rút không được cướp bóc, nhũng nhiễu nhân dân. Nếu phía Nhật chấp nhận, ta sẽ cung cấp 

lương thực, thực phẩm và bảo vệ an toàn cho chúng trên đường rút. Tuy vậy, với bản chất ngoan cố, 

quân Nhật kiên quyết không trao nộp vũ khí với lý do phải mang về xuôi nộp cho quân Đồng minh, 

chúng chỉ trao số vũ khí mà chúng cướp được của Pháp. 

Sau khi giành chính quyền ở Mường La, Mai Sơn, lực lượng vũ trang của hai châu phối hợp tiến 

về tỉnh lỵ giành chính quyền. Ngày 23/8/1945, lực lượng cách mạng bao vây đồi Khau Cả và các mục 
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tiêu quan trọng khác. Trước tình hình đó, ngày 25/8/1945, ông Lò Văn Mười, Trưởng trại lính Bảo an 

được các chiến sỹ cách mạng cảm hóa từ trước, đã mở cửa trại xin hàng, giải tán binh lính, nộp vũ khí 

cho cách mạng. Vì thế, quân Nhật cũng buộc phải chấp nhận đầu hàng, nộp vũ khí và ngay đêm đó rút 

về Hà Nội. 

Ngày 26/8/1945, thị xã Sơn La giành chính quyền thắng lợi. Hàng nghìn quần chúng nhân dân ở 

xung quanh thị xã kéo về đồi Khau Cả dự cuộc mít tinh do Việt Minh tổ chức, Ủy ban Cách mạng lâm 

thời cùng Ban cán sự Mặt trận Việt Minh tỉnh ra mắt đồng bào. Ông Cầm Văn Dung được cử làm Chủ 

tịch Ủy ban; Chu Văn Thịnh làm Phó chủ tịch. Ban cán sự Mặt trận Việt Minh do đồng chí Chu Văn 

Thịnh làm Chủ nhiệm, Nguyễn Tử Du làm Phó chủ nhiệm và một số ủy viên khác. Đồng chí Chu Văn 

Thịnh thay mặt Ủy ban Cách mạng lâm thời tuyên bố trước nhân dân các dân tộc khởi nghĩa giành 

chính quyền ở Sơn La thắng lợi, chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân, từ nay xóa bỏ hoàn toàn chế 

độ bóc lột của phìa, tạo, quan lại và các chức dịch địa phương, nhân dân từ nay được tự do làm chủ bản 

mường. 

3. Đấu tranh thiết lập chính quyền cách mạng ở châu Quỳnh Nhai, Mộc Châu tháng 10/1945 

Riêng Mộc Châu, việc giành chính quyền diễn ra khác với các châu trong tỉnh Sơn La. Là châu 

nằm ở phía Nam của tỉnh, địa bàn rộng lớn, xa tỉnh lỵ - trung tâm của phong trào cách mạng, lại là cửa 

ngõ của tỉnh Sơn La. Do vị trí chiến lược quan trọng này, thực dân Pháp đã biến Mộc Châu thành “tấm 

bình phong” để ngăn chặn ảnh hưởng của phong trào cách mạng dưới xuôi với Sơn La. Sau ngày Nhật 

đảo chính Pháp, nhận rõ vị trí quan trọng của Mộc Châu, phát xít Nhật cho đóng chốt ở đây một đại 

đội. Trong khi đó, đến tháng 8/1945, ở Mộc Châu cách mạng chưa xây dựng được cơ sở và sự chỉ đạo 

của tỉnh cũng chưa đến được. Trước Cách mạng tháng 8/1945, ở dọc sông Đà của Mộc Châu, phong 

trào cách mạng ở Hòa Bình cũng đã ảnh hưởng đến khu vực này, nhưng ở đây lại có tổ chức Đại Việt 

quốc gia liên minh (sau đây gọi tắt là Đại Việt) - tổ chức phản động do Nhật dựng lên, chúng hoạt động 

ráo riết hòng gây uy thế với nhân dân Mộc Châu, nên cơ sở cách mạng cũng không phát triển đến châu 

lỵ được. 

Đến khi tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước thắng lợi, những tin tức thắng lợi của 

cách mạng trong tỉnh tác động đã làm cho không khí cách mạng ở đây bắt đầu sôi động, bọn quan lại, 

chức dịch địa phương hoang mang, lo sợ. Lợi dụng lúc giao thời, tổ chức Đại Việt từ Mường Tè (Mộc 

Châu) giả danh Việt Minh, gương cao cờ đỏ sao vàng tiến về châu lỵ, bao vây nhà Bố chánh Sa Văn 

Minh, định cướp chính quyền. Lúc này, có lực lượng vũ trang trong tay mạnh, lại hiểu rõ bản chất của 

tổ chức Đại Việt, nên Sa Văn Minh kiên quyết không đầu hàng và không trao chính quyền. 

Phía cách mạng, ngày 26/8/1945, sau khi giành chính quyền thắng lợi ở Suối Rút (Hòa Bình), 

theo lệnh của Xứ ủy Bắc Kỳ, một bộ phận lực lượng khởi nghĩa ở Hòa Bình do Đinh Công Đốc phụ 

trách được lệnh tiến lên Mộc Châu, cùng nhân dân địa phương giành chính quyền. Đầu tháng 9/1845, 

lực lượng này mới đến Mộc Châu. Do có mối quan hệ thông gia nên Đinh Công Đốc được Sa Văn 

Minh tiếp đón tử tế. “...Có lực lượng ở Hòa Bình lên, quân Đại Việt biết âm mưu giả danh Việt Minh bị 

lộ, hơn nữa lại đang ở thế yếu nên chúng phải quy hàng, tuyên bố giải tán lực lượng. Sau đó quân khởi 

nghĩa của Đinh Công Đốc được lệnh của Tỉnh bộ Việt Minh Hòa Bình rút về nhận nhiệm vụ mới...”. 

Như vậy, Sa Văn Minh vẫn giữ quyền cai trị và chính quyền cách mạng vẫn chưa được thành lập ở 

Mộc Châu. 

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công trong cả nước, nhiều cán bộ Việt Minh được tăng 

cường về các địa phương, giúp nhân dân ổn định đời sống, củng cố chính quyền, đối phó thù trong, 

giặc ngoài. Ngày 28/9/1945, đoàn cán bộ của Tổng bộ Việt Minh do Dương Văn Ty lên đến Mộc Châu. 

Đồng chí Dương Văn Ty đã thuyết phục Sa Văn Minh. Vốn là người thức thời, hiểu được uy tín và sức 

mạnh của cách mạng, Bố chánh Sa Văn Minh đã đồng ý giải tán chính quyền cũ và đi theo cách mạng. 

Sau đó, đồng chí Dương Văn Ty đưa Sa Văn Minh cùng về tỉnh nhận nhiệm vụ mới. Đến đầu tháng 

10/1945, đồng chí Bùi Thọ Chuyên - thành viên trong đoàn công tác của đồng chí Dương Văn Ty, 

được giao nhiệm vụ phụ trách Mộc Châu, đã xúc tiến thành lập Ủy ban Cách mạng lâm thời do Sa 

Ngọc Châu làm Chủ tịch, Sa Văn Núc làm Phó chủ tịch và Sa Ngọc Anh làm Bí thư. Như vậy, đến 

tháng 10/1945, chính quyền cách mạng ở Mộc Châu mới được thành lập. 
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Châu Quỳnh Nhai thời kỳ này thuộc tỉnh Lai Châu nhưng lại tiếp giáp với Thuận Châu và 

Mường La của tỉnh Sơn La. Trước tháng 8/1945, một số thanh niên Quỳnh Nhai đã đến học tập và đã 

tiếp thu ảnh hưởng của phong trào cách mạng Sơn La. Trong tháng 8/1945, tin tức khởi nghĩa giành 

chính quyền trong cả nước và Sơn La đã khiến cho tầng lớp thống trị Quỳnh Nhai hoang mang, lo sợ. 

Trong bối cảnh đó, để chủ động chớp thời cơ giành chính quyền, một số học sinh, thanh niên yêu nước 

của Quỳnh Nhai đã chủ động đến Sơn La gặp Ban cán sự Việt Minh, cùng đồng chí Chu Văn Thịnh 

bàn kế hoạch phối hợp khởi nghĩa giành chính quyền. 

Đêm 17/10/1945, nhân dân các dân tộc Quỳnh Nhai cùng với lực lượng vũ trang làm nòng cốt, 

chia làm hai mũi bao vây nhà của Tri châu Đèo Văn Túm và đột nhập trại lính cơ. Bị uy hiếp bất ngờ 

và trước uy lực của đội quân khởi nghĩa, Đèo Văn Túm buộc phải quy hàng, nộp vũ khí và giải tán 

quân lính. Khởi nghĩa ở Quỳnh Nhai giành được thắng lợi. Ngày 18/10/1945, đông đảo nhân dân vùng 

châu lỵ nô nức đến dự mít tinh, Ủy ban Cách mạng lâm thời Quỳnh Nhai do Điêu Chính Chân làm Chủ 

tịch; Điêu Chính Sún làm Phó chủ tịch; Điêu Chính Liêm làm Bí thư và hai ủy viên đã ra mắt đồng 

bào. Như vậy, đến tháng 10/1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Sơn La đã hoàn toàn thắng lợi. 

Kết luận 

Có thể nói, nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945 ở Sơn 

La là sự lãnh đạo đúng đắn sáng suốt của Đảng, trực tiếp là Chi bộ Cộng sản Nhà ngục Sơn La; tuy 

nhiên, những binh lính, cai, đội sau khi được cảm hóa và sự quy phục của tầng lớp trên cũng có vai trò 

đặc biệt quan trọng, góp phần đưa cách mạng đến thắng lợi. Đây chính là nét đặc thù trong cuộc khởi 

nghĩa giành chính quyền cách mạng ở Sơn La thời kỳ này. 

Tuy nhiên, nét đặc thù này có cả hai mặt tích cực và hạn chế. Về tích cực, nhờ có nhân tố này 

mà cách mạng nổ ra và giành được thắng lợi to lớn, triệt để, ít đổ máu. Về hạn chế, khi thực dân Pháp 

quay trở lại chiếm đóng Tây Bắc (tháng 11/1945) một bộ phận tri châu, phìa, tạo cũ trong chính quyền 

cách mạng lâm thời liền trở mặt, trở lại làm tay sai cho giặc, thậm chí có phần tử còn chủ động cho 

người đi đón thực dân Pháp về khôi phục lại địa vị thống trị cũ. 

Đây là bài học kinh nghiệm quý báu cho Đảng và dân tộc ta trong công cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc về sau này. 
 

34. Văn Hồng. CHỮ THẬP ĐỎ XÃ NGỌC CHIẾN, HUYỆN MƯỜNG LA, SƠN LA ĐƯỢC BÀ 

CON CÁC DÂN TỘC TIN YÊU / Văn Hồng // Tạp chí Nhân đạo.- Kỳ 1 tháng 8/2015.- Số 15.- 

Tr.30. 
 

Trong tháng 7 Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể trợ giúp 3 nhà bị sạt, lấp 

nhà tại bản Phiêng Cứu, bản Huổi Ngùa đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp, ủng hộ mỗi 

nhà 1 triệu đồng và giúp 3 nhà bị thiệt hại xây dựng nhà mới để ổn định cuộc sống. 

Hội Chữ thập đỏ xã phối kết hợp với Chi đoàn cơ quan xã giúp hộ gia đình Lầu A Dịnh tại bản 

Huổi Ngùa dựng nhà mới, do gia đình nghèo không đủ điều kiện để làm nhà mới với tổng giá trị trợ 

giúp là 15 triệu đồng. 

Nhân dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (ngày 27/7/1947 - 27/7/2015) ngày toàn 

Đảng, toàn quân, toàn dân ta tưởng nhớ, tri ân những người có công với nước, Hội Chữ thập đỏ xã phối 

hợp với Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã trao quà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 

sỹ là 26 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng với tổng số tiền là 13 triệu đồng. 

Hội Chữ thập đỏ xã phối kết hợp với Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã vận động các 

tổ chức, cán bộ công chức, viên chức mua sim Viettel để hỗ trợ bò giống cho hộ nghèo, với hình thức 

cứ 50 sim Viettel/1 con bò giống. Trong tháng 7 Công ty chi nhánh Viettel đã trao tặng 50 con bò 

giống sinh sản cho 50 hộ nghèo trên địa bàn xã Ngọc Chiến. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và các cơ quan ban ngành hưởng 

ứng cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. 
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