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01. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 01/01/2014.- Số 2413 
 

 Trong năm 2013, Trạm Y tế xã Tường Phong, Phù Yên đã khám và chữa bệnh cho 2.076 

lượt người; chuyển tuyến trên 185 bệnh nhân. Trạm còn tổ chức 72 cuộc tuyên truyền tại các bản 

về công tác phòng chống sốt rét, thu hút hơn 2.000 lượt người nghe.  
 

02. Th.Thùy. TIN VẮN / Th.Thùy // Văn hóa.- Ngày 03/01/2014.- Số 2414 
 

 Huyện Mai Sơn vừa tổ chức khởi công dự án xây dựng, cải tạo và mở rộng cụm trường xã 

Mường Chanh gồm các hạng mục: Xây dựng mới nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học, nhà đa năng, 

nhà chức năng, thư viện... Dự án có tổng nguồn vốn 15 tỉ đồng. 
 

03. Phương Thảo. 66 BỊ CÁO BỊ TRUY TỐ MỨC ÁN CÓ KHUNG HÌNH PHẠT CAO 

NHẤT / Phương Thảo // Pháp luật và Xã hội.- Ngày 04/01/2014.- Số 03; Thanh niên.- Ngày 

08/01/2014.- Số 08 
 

 Ngày 3/1, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án buôn bán, 

vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng từ Lào qua Việt Nam, sang Trung 

Quốc và ngược lại. Hầu tòa là 89 bị cáo, trong đó có 66 bị cáo bị truy tố với khung hình phạt 

cao nhất có mức án đến tử hình. Bào chữa cho các bị cáo, có 41 luật sư tham dự phiên tòa. 

 Ngoài tội danh liên quan đến ma túy, TAND tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành xét xử sơ thẩm 

các tội danh khác với các đối tượng như: Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Giả mạo trong công 

tác, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Kinh doanh trái phép, Không tố giác tội phạm, Đưa hối 

lộ, Môi giới hối lộ... 

 Theo bản Cáo trạng dài hơn 100 trang của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Quảng 

Ninh, các bị cáo đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 32.000 bánh heroin và hàng nghìn viên ma 

túy các loại, với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và 

người nước ngoài. Các đối tượng sử dụng nhiều loại vũ khí quân dụng và sẵn sàng chống trả khi bị 

phát hiện. Cơ quan điều tra đã làm rõ, vụ án được chia thành 4 đường dây lớn, hoạt động theo mô 

hình chia cấp “đại lý” (cấp 1 và cấp 2) để phân phối ma túy ra các tỉnh, thành trong nước và sang 

Lào, Trung Quốc. 

 Cụ thể: Đường dây thứ nhất do Sa Văn Cầu, SN 1974, trú tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, 

hiện đang trốn truy nã, cầm đầu, cùng đồng phạm mua bán ma túy heroin, ma túy dạng tinh thể đá 

và ma túy tổng hợp dạng viên nén từ Lào về Việt Nam và sang Trung Quốc, với mật độ 2 - 3 

ngày/chuyến, số lượng từ 20 - 40 bánh heroin/chuyến. Tổng số lượng ma túy đường dây này đã vận 

chuyển, tiêu thụ khoảng 1.000 bánh heroin, 10kg ma túy đá và 120.000 viên ma túy tổng hợp. 

 Đường dây thứ hai do Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”), SN 1979 và Sồng A Lâu (tức 

Lau), SN 1977, cùng trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cầm đầu. 

Dũng, Lâu và đồng bọn trong vòng gần 1 năm (từ cuối năm 2011 đến tháng 7/2012), đã mua bán, 
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vận chuyển, tiêu thụ trót lọt hơn 50 chuyến, với số lượng lên tới hơn 3.400 bánh heroin, hơn 

260.000 viên thuốc lắc và hơn 16kg ma túy đá... Tương tự đường dây thứ nhất, các đối tượng này 

cũng mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam và sang Trung Quốc. 

 Đường dây thứ ba, mua bán ma túy heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc do Nguyễn Thanh 

Tuân cùng vợ là Vũ Thị Thanh Huyền, trú tại xã An Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội, điều hành. 

Từ cuối năm 2010 đến giữa năm 2012, đường dây do vợ chồng Tuân cầm đầu đã vận chuyển trên 

1.000 bánh heroin. Đường dây thứ tư do Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Ngọc Đoan (tức Lan) cầm đầu, 

mua bán trái phép hàng trăm bánh heroin từ Việt Nam sang Trung Quốc... 

 Trong ngày đầu tiên, Hội đồng xét xử dành để thực hiện thủ tục kiểm tra căn cước, giải thích 

quyền, nghĩa vụ cho những người tham gia tố tụng và công bố cáo trạng. Dự kiến, phiên tòa này sẽ 

kết thúc vào ngày 20/01/2014. 
 

04. PV. NHỮNG NỒI CƠM MỚI ĐÓN TẾT / PV // Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/01/2014.- 

Số 04 
 

 Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Thời điểm này, các tỉnh có hộ đói giáp 

hạt, hộ nghèo đứt bữa đang khẩn trương lên danh sách xin gạo cứu trợ để nhà nào cũng có 

nồi cơm mới đón tết. Năm nay, do bão lũ bất thường nên số tỉnh đề nghị xin cấp gạo có xu 

hướng tăng. 

 CHỜ GẠO VỀ BẢN 

 Với các tỉnh vùng cao Tây Bắc, dịp Tết Nguyên đán và kỳ giáp hạt này có tới hàng trăm 

ngàn hộ dân cần được hỗ trợ gạo ở nhiều mức độ khác nhau: Hỗ trợ 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. 

Riêng tại tỉnh Sơn La, tổng số hộ cần được hỗ trợ gạo do có nguy cơ thiếu đói dịp Tết Nguyên đán 

và kỳ giáp hạt đã lên tới 31.109 hộ với 141.317 nhân khẩu. 

 Ông Vì Văn Thắm - Trưởng bản Tà Ẻn, xã Phiêng Khoài (Yên Châu, Sơn La) cho biết: Mấy 

ngày trước, ông tất bật với việc bình xét các hộ nhận gạo cứu đói. Việc bình xét các đối tượng để 

hỗ trợ gạo cứu đói được làm từ cấp bản, tiểu khu thông qua họp dân. Đối tượng được hỗ trợ gạo 

không chỉ có hộ nghèo mà còn cả hộ bị thiên tai, bệnh tật nặng, mất sức lao động... “Nếu có ai đó 

đưa ra đối tượng không hợp lý để xin hỗ trợ, bà con sẽ phản đối ngay. Với lại chuyện đi xin cứu đói 

cũng chẳng vinh dự gì nên bà con cũng không tham lam” - ông Vì Văn Thắm bày tỏ. Theo bà Điêu 

Thị Duy - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Sơn La, sau nửa tháng 

triển khai bình xét, lựa chọn đối tượng, Sở LĐTB&XH Sơn La đã có báo cáo trình xin Trung ương 

hỗ trợ 5.340 tấn gạo cứu đói đợt này. 12/12 huyện, thành phố trong tỉnh đều có đối tượng cần được 

cứu đói; trong đó nhiều nhất là các huyện: Phù Yên, Quỳnh Nhai, Mộc Châu, Vân Hồ... Mức xin hỗ 

trợ là 15kg gạo/nhân khẩu/tháng... 

 “Xã chúng tôi, việc bình xét rất công minh, sao cho người được hưởng lợi thấy vui, người 

không nằm trong diện hưởng lợi cũng thấy thỏa đáng, tránh việc cán bộ lợi dụng thu vén cho gia 

đình mình”.- Ông Sồng A Chư - Bí thư Đảng ủy xã Suối Tọ, Phù Yên, Sơn La. 
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05. Tuấn Nguyễn. TRỞ LẠI LÓNG LUÔNG / Tuấn Nguyễn, Thanh Hà // Tiền phong.- Ngày 

06/01/2014.- Số 6 
 

 Lóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) - địa danh nhiều năm nhức nhối tội phạm ma túy, 

vùng đất sản sinh những ông trùm của các ông trùm hàng trắng. Với sự nỗ lực của các lực 

lượng phòng chống ma túy, tội phạm đang dần được đẩy lùi. 

 MỘT NĂM, BẮT HƠN 300 ĐỐI TƯỢNG 

 Sau hơn 4 giờ đồng hồ từ Hà Nội theo Quốc lộ 6, chúng tôi đã đặt chân đến thị trấn Nông 

trường Mộc Châu. Hiện ra trước mắt là bạt ngàn đồi chè xanh mướt, những rừng mận tam hoa, 

rừng đào đang nhú chồi non, nở hoa trắng muốt một vùng trời. 

 Đại úy Vũ Minh Biên (Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện 

Mộc Châu), nói từ tháng 10/2013, một phần huyện Mộc Châu được tách ra để thành lập huyện Vân 

Hồ, địa giới hành chính được điều chỉnh lại. Công tác phòng chống tội phạm ma túy theo đó cũng 

thay đổi. Tình hình tội phạm ma túy trên địa giới huyện Mộc Châu sẽ bớt nổi cộm, giảm bớt số địa 

bàn trọng điểm, nhất là địa bàn xã Lóng Luông. Song tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn vẫn 

còn phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới Việt - Lào. 

 Đại úy Biên dẫn chứng, chỉ trong năm nay, Công an huyện đã phối hợp với các lực lượng bắt 

giữ hơn 190 vụ, 310 đối tượng phạm tội ma túy; thu gần 30kg heroin, hơn 24.000 viên ma túy tổng 

hợp, 1 khẩu súng K59, 2 súng thể thao, 2 súng tự chế, 1 súng cạc bin, 1 súng hoa cải... cùng nhiều 

tài sản, tiền tang vật trong các vụ án. 

 “Tội phạm ma túy thường dính án tử hình, do vậy, chúng xác định sẵn sàng xả súng chống 

trả khi đối mặt công an. Thủ đoạn của loại tội phạm này ngày một tinh vi, bởi thế để phá thành 

công một chuyên án có khi mất hàng tháng trời, thậm chí hàng năm xác lập” - Đại úy Biên nói. 

 Việc buôn bán ma túy ở Lóng Luông rất dễ dàng, chỉ cần quen biết là có thể lấy hàng trước, 

trả tiền sau. Có trường hợp người nhà ở Việt Nam sang bên Lào lấy vợ, lấy chồng rồi bảo lãnh cho 

nhau nợ tiền hàng. Chính vì thế người không có vốn vẫn có thể buôn bán ma túy. Lợi nhuận cao 

nên các đối tượng buôn bán ma túy ngày càng điên cuồng chống trả lực lượng vây bắt. 

 Điển hình, ngày 27/11, tổ công tác Công an tỉnh Sơn La đến vận động gia đình đưa đối 

tượng Sùng A Trang (SN 1990, ở xã Lóng Luông, có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua 

bán trái phép chất ma túy) ra đầu thú. Khi lực lượng chức năng vừa vào đến cửa nhà của Trang, gặp 

vợ là Hạng Thị Sía đứng trước cửa. Thấy bóng công an Sía hô hoán, báo cho chồng biết và chạy 

thẳng vào trong nhà. Cùng lúc này, Sùng A Trang từ trong nhà lao ra, dùng súng quân dụng bắn về 

phía tổ công tác, không may bắn trúng vợ gây tử vong. Ngay sau đó, lực lượng chức năng quật ngã, 

bắt gọn Trang cùng vũ khí gây án.  

 THANH TOÁN LẪN NHAU 

 Đặc biệt, trong năm 2013, chuyên án bắt giữ trùm ma túy Tráng A Tàng (SN 1982, trú tại 

bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu) do Cục CSĐT tội phạm ma túy Bộ Công an phối 

hợp với Công an tỉnh Sơn La, Bắc Ninh… đã khiến giới tội phạm ma túy địa bàn Sơn La nói riêng, 
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vùng Tây Bắc nói chung chờn bước. Đường dây ma túy do Tàng cầm đầu thuộc hàng lớn nhất từ 

trước đến nay. Tàng được đánh giá là ông trùm buôn “hàng trắng” khét tiếng ở vùng Tây Bắc. Nhờ 

ma túy, gia đình Tàng thuộc loại giàu có bậc nhất Mộc Châu. 

 Sau những chuyến buôn hàng xuyên biên giới với lợi nhuận kếch xù, Tàng bắt đầu tậu những 

siêu xe, xây khách sạn và di cư dần về thủ đô. Tàng bị bắt với 265 bánh heroin, trị giá khoảng 40 tỷ 

đồng, kéo theo vợ, bố đẻ - nguyên là trưởng bản Lũng Xá và cả dòng tộc vướng vào vòng lao lý. 

Một công an viên cũng bị bắt vì tiếp tay cho Tàng vận chuyển ma túy. 

 “Nhức nhối về tội phạm ma túy đã đành một nhẽ. Trong chuyện “làm ăn” của các trùm ma 

túy liên tỉnh, khi phát sinh mâu thuẫn nợ nần chúng sẵn sàng dùng súng đạn thanh toán nhau, gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng an ninh trật tự các địa phương, hoang mang cho nhân dân” - Đại úy Vũ 

Minh Biên chia sẻ. 

 Đơn cử, ngày 8/11, một vụ nổ mìn xảy ra tại nhà Lê Thị Lợi (SN 1972, Tiểu khu 66, thị trấn 

Nông trường Mộc Châu). Lợi từng bị xử phạt 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy 

nhưng được hoãn chấp hành hình phạt tù vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Đến đầu tháng 

10/2013, Lợi lại bị Công an Thái Bình bắt về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

 Trong khi đó, Lợi vẫn đang nợ gần 2 tỷ đồng tiền “hàng” của trùm ma túy Khà A Mua (SN 

1976, ở xã Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình) - một đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội ma túy 

của Công an Hòa Bình. Đòi nợ mấy lần không được, lại không biết Lợi bị bắt nên ngày 8/11, Mua 

thuê 2 đối tượng mang theo quả mìn tự tạo đến cho nổ tung cổng nhà Lợi. Vào cuộc điều tra, Công 

an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an huyện Mộc Châu nhanh chóng bắt gọn 2 đối tượng nổ mìn, 

riêng Khà A Mua vẫn đang lẩn trốn. 

 LÓNG LUÔNG KHỞI SẮC 

 Xã Lóng Luông sau khi phân chia địa giới hành chính, cuộc chiến với tội phạm ma túy chủ 

yếu thuộc về Công an huyện Vân Hồ. Tối 25/10, Công an huyện Vân Hồ phối hợp cùng Công an 

tỉnh Sơn La phá chuyên án lớn, bắt quả tang Vàng A Lềnh (SN 1991, ở xã Đông Sang, Mộc Châu) 

vận chuyển 20 bánh heroin bằng xe máy giao hàng cho Nguyễn Thị Thái (SN 1967, ở thị xã Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn). 

 Theo thiếu tá Trần Đình Bình (Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma túy, Công an huyện Vân 

Hồ), năm 2013, toàn huyện còn 46 đối tượng bị truy nã, chủ yếu liên quan ma túy, tập trung nhiều 

nhất ở xã Lóng Luông. Trong xã có hơn 80 chiếc ô tô các loại, trong đó có những xe sang trị giá 

hàng tỷ đồng. Không nói ra ai cũng biết ở cái xã Lóng Luông heo hút này, chủ nhân xe sang lấy 

nguồn tiền ở đâu sắm xe. 

 Để từng bước đẩy lùi ma túy ra khỏi cộng đồng, các cấp, các ngành địa phương đã có nhiều 

chính sách tuyên truyền, vận động nhân dân xã Lóng Luông đẩy mạnh phòng, chống ma túy dưới 

nhiều hình thức, tố giác những người có hành vi buôn ma túy, tranh thủ sự ủng hộ các già làng, 

trưởng bản, trưởng họ, người thân vận động các đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú... 
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 Hiện trên địa bàn xã có tới 40 đối tượng có lệnh truy nã về tội buôn bán trái phép chất ma 

túy, trong đó có 3 đối tượng đã ra đầu thú. Gần đây nhất, sau 2 năm lẩn trốn, ngày 16/10/2013 đối 

tượng Tráng A Chớ (SN 1983, trú quán tại xã Vân Hồ) đã tìm đến Công an huyện Vân Hồ đầu thú. 

 Những đối tượng truy nã ra đầu thú đang ngày một nhiều thêm. Lóng Luông đang bớt chao 

đảo trong cơn lốc hàng trắng. Những cô bé, cậu bé người Mông ánh mắt trong veo và nụ cười hồn 

nhiên, những ánh lửa hồng của bữa cơm chiều trong những nếp nhà khiến cho Lóng Luông ấm 

cúng hơn. Những cánh hoa đào, hoa mận đang dần khoe sắc chào đón một mùa xuân mới đang trở 

lại. 
 

06. Lê San. TẾT CỦA NGƯỜI MÔNG Ở MỘC CHÂU / Lê San // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

06/01/2014.- Số 5 
 

  Cộng đồng người Mông ở Mộc Châu (Sơn La) hiện vẫn giữ phong tục đón tết cổ truyền của 

mình trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng. Đây là dịp người Mông thể hiện sâu đậm nhất truyền 

thống đoàn kết, bản sắc văn hóa, đời sống tâm linh. 

 Qua việc chuẩn bị và đón tết, cộng đồng người Mông thể hiện nhiều quan niệm về vũ trụ, 

các quan hệ với thần linh, ông bà tổ tiên, với cộng đồng, thể hiện tính nhân văn cao cả... Nó không 

chỉ là lòng yêu thương giữa người với người mà cả giữa người và vật. Những vật đã giúp con người 

trong cuộc sống đều trở thành “bè bạn” và được tri ân trong dịp tết. Thông qua hàng loạt các hoạt 

động vui chơi giải trí có tổ chức và tự phát, cộng đồng người Mông ở Mộc Châu đã phô diễn cuộc 

sống văn hóa hết sức phong phú làm giàu thêm sự đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc Việt 

Nam. Các sinh hoạt trong ngày tết của người Mông mở ra hướng khai thác du lịch văn hóa rất hấp 

dẫn cho vùng đất Mộc Châu, tỉnh Sơn La.  

 

07. Kiều Thiện. DÀNH CHO VÙNG CAO TRÁI TIM ẤM  NÓNG / Kiều Thiện // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 06/01/2014.- Số 5 
 

 “Vùng cao không chỉ nghèo về vật chất mà còn có nhiều thiếu thốn trong đời sống tinh 

thần. Những hoạt động của báo Nông thôn ngày nay (NTNN) và các nhà hảo tâm làm chúng 

tôi rất xúc động” - cô giáo Đinh Thị Thu Huệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Suối Tọ (huyện 

Phù Yên, Sơn La) tâm sự. 

 …BÁO LÀ NIỀM TIN 

 …Trong chuyến từ thiện tại xã vùng cao Suối Tọ, huyện Phù Yên, Sơn La vừa qua, những 

cán bộ, phóng viên của báo NTNN lại thêm một lần đón nhận được những gửi gắm, tâm tình, tin 

tưởng của cán bộ, giáo viên, học sinh trường Tiểu học, THCS và cán bộ, người dân trong xã. Cô 

giáo Đinh Thị Thu Huệ - Hiệu trưởng Trường tiểu học Suối Tọ bảo: “Vùng cao không chỉ nghèo về 

vật chất mà còn có nhiều thiếu thốn trong đời sống tinh thần. Những hoạt động của báo NTNN, các 

nhà hảo tâm với vùng cao làm chúng tôi xúc động. Xin hãy dành cho vùng cao chúng tôi những trái 
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tim đầy nhiệt huyết nóng hổi. Chỉ một hành động vượt khó đến với vùng cao của các anh, các chị 

nhà báo đã là nguồn động viên rất lớn với miền sơn cước xa xôi này…”. 
 

08. Nguyễn Phương. KÌ LẠ TỤC LỆ CHÔN NGƯỜI CHẾT DƯỚI 9 TẦNG ĐÁ Ở SƠN LA 

ĐỂ NGƯỜI CHẾT KHÔNG “HÓA HỔ” TRỞ VỀ “QUẤY” DÂN BẢN? / Nguyễn Phương // 

Hôn nhân và Pháp luật.- Ngày 06/01/2014.- Số 3 
 

 Từ ngày thực dân Pháp xâm lược, người dân Hồng Ngài truyền tai nhau lời nguyền 

nếu có người chết thì người sống không được gọi tên. Nếu gọi tên, người chết sẽ  “hóa thành 

hổ” về bản ăn thịt trâu bò, phá hoại mùa màng. 
 

 SỰ TÍCH NGƯỜI HÓA HỔ 

 Sự tích của người dân xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La kể rằng, cũng tại mảnh 

đất Hồng Ngài này, từ thời thực dân Pháp đàn áp, người Mông ở đây không chịu sống cảnh nô lệ 

nên đã chống trả quyết liệt. Dưới sự chỉ đạo của một người đứng đầu dòng họ Phan, nhân dân đã 

anh dũng chiến đấu. Về sau, do chênh lệch lực lượng quá lớn nên người Mông cùng các dân tộc ít 

người khác rút dần lên đỉnh núi huyện Mai Sơn cố thủ. Một trong những người con Hồng Ngài 

chiến đấu dũng cảm đó là Tráng A Sùng. A Sùng bị trúng đạn chết khi giáp lá cà với kẻ thù. Theo 

phong tục của người Hồng Ngài, người chết không được đem đi chôn ngay mà phải để phơi nắng, 

vì vậy mà xác A Sùng được giữ trong nhà vào ban đêm, còn ban ngày được đem ra phơi nắng để A 

Sùng vẫn được “ngắm ánh mặt trời”. Người nhà A Sùng sau khi để xác phơi nắng được 5 ngày, đến 

sáng hôm sau chuẩn bị mang đi chôn cất thì tá hỏa khi thấy xác chết đã biến mất. 

 Lúc đầu, gia đình A Sùng và nhiều người dân Mông tưởng rằng xác A Sùng bị tay sai của 

thực dân Pháp lấy trộm để khủng bố tinh thần. Các thanh niên trong làng được phái đi khắp nơi 

nghe ngóng tin tức nhưng cũng không phát hiện ra manh mối. Đêm hôm ấy, cả nhà đang vật vã 

khóc thương, gọi tên người quá cố thì bất thần một con hổ lớn xuất hiện ngay trước cửa. Lạ thay, 

con hổ chỉ gầm gừ nhìn mọi người chứ không tấn công. Sau đó, con hổ lặng lẽ đi mất. Tuy nhiên, 

buổi sáng hôm sau, sau khi ngủ dậy, mọi người thấy trâu bò, lợn gà đã biến mất, trên tường và lối 

đi dính đầy vết máu còn tươi. Nhiều người tin chắc rằng chính con hổ xuất hiện hôm đám tang A 

Sùng đã ăn thịt gia súc. Một thời gian sau, cứ hễ có ai nhắc đến tên chàng thanh niên quá cố Tráng 

A Sùng thì y như rằng con hổ lại xuất hiện, phá hết nương rẫy, bắt sạch lợn gà, trâu bò của người 

dân quanh vùng, ông Giàng A Lếnh - một trưởng bản ở Hồng Ngài cho biết: “Con hổ chính là hiện 

thân của thằng A Sùng. Nó còn mò sang tận các gia đình bên xã Phiêng Côn, Xím Vàng, Hang Chú 

mỗi khi được gọi tên, khiến ai cũng hoảng sợ. Từ đó, không ai còn dám nhắc tới tên nó nữa”. 

 Cũng kể từ ngày thực dân Pháp xâm lược, cướp bóc hết tài sản, làm người dân Hồng Ngài 

sống trong cảnh đói kém, mùa màng thất bát, đói ăn nhưng cũng không một ai dám xuống dưới núi 

vì Pháp đóng đồn ở đó. Con hổ về bản đã ăn hết nhiều trâu bò, lợn gà và hoa màu. Lúc này, các cụ 

cao niên trong bản mới họp nhau lại, thống nhất bày ra một mâm lễ vật lớn trên đồi để mời con hổ 

về ăn và “nói chuyện”. Người nói chuyện với con hổ là một cụ trưởng bản, có uy tín nhất. Trường 
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bản xin con hổ đừng tàn phá làng bản nữa. 

 Trước khi đi, cụ trưởng bản căn dặn con cháu bất kể thế nào cũng không được gọi tên của 

ông. Bởi ông sợ mình sẽ chết, lại hóa thành hổ về bắt hết người thân, phá hoại trâu bò của bản làng 

và gia đình. Buổi tối hôm lên núi để gặp con hổ, cụ trưởng bản cất tiếng gọi: “Sùng ơi! Sùng ơi!”. 

Trưởng bản gọi đến lần thứ ba thì con hổ xuất hiện ngay trước mặt và lặng lẽ ăn hết lễ vật trên mâm 

cúng. Rất kì lạ, con hổ vẫn rất từ tốn, nhìn trưởng bản rồi lặng lẽ ăn tiếp. Chờ cho con hổ ăn xong, 

trưởng bản mới bắt đầu hỏi chuyện: “A Sùng à! Thế bố mẹ, vợ con của mày đâu hết rồi mà mày đi 

có một mình?”. “Vợ tao còn sống thì tao còn sống, anh em tao còn thì tao còn!”, con hổ trả lời. 

“Sao mày không bắt thằng giặc Pháp đi mà lại tàn phá của cải của mọi người? Mày không thương 

dân làng mày đang đói khổ à? Thằng Pháp mới là người bắn mày mà”, trưởng bản hỏi tiếp. Con hổ 

ngần ngừ một lúc rồi mới nói: “Bố mẹ chết rồi thì tao phải về, không ai nuôi tao thì tao đói, bắt gà 

bắt trâu ăn thôi!”. 

 Cụ trưởng bản mời con hổ hút thuốc, cầu xin nó buông tha cho dân. Con hổ im lặng một lúc 

rồi bỏ đi mất. Trưởng bản lại trở về làng trong sự chờ đợi, hi vọng của gia đình và bà con trong 

bản. Từ đó, không ai thấy con hổ xuất hiện quấy rối bản làng nữa. 

 Từ ngày ấy cho tới giờ, mỗi khi có người chết, người Mông trên đỉnh Hồng Ngài chôn cất 

người chết đều xếp đá trên mộ, bởi họ sợ người chết sẽ hóa thành hổ và sẽ quay trở lại quấy phá 

người dân. Họ cho rằng mỗi người đều có 9 vía, cho nên phải xếp 9 lớp đá đè lên ngôi mộ. Sau một 

năm, con cháu lại tổ chức lễ cúng “ùa plì” để hồn người chết ra đi được thanh thản. Ba năm sau, 

nếu có điều kiện, gia đình tiếp tục tổ chức lễ cúng “nhù đăng” (lễ mổ trâu) là lễ cúng cuối cùng 

trong lễ tang của người Mông. Sau lễ cúng “nhù đăng”, con cháu không tổ chức bất cứ lễ cúng nào 

khác. 

 HỦ TỤC MA CHAY KỲ LẠ 

 Là một xã miền núi, đời sống của người dân Hồng Ngài còn gặp nhiều khó khăn cả về vật 

chất lẫn tinh thần. Ngoài việc lên nương, quanh quẩn bên làng bản, người dân hầu như không đi 

đâu xa bao giờ. Chính điều này đã làm cho người dân nơi đây hầu như tách biệt với những thứ 

được coi là hiện đại, văn minh bên ngoài. Đường sá vào bản cũng hết sức gập ghềnh, hiểm trở nên 

có lẽ việc đưa văn minh vào nơi đây cũng không dễ dàng gì. 

 Hủ tục cúng tế làm ma ở Hồng Ngài kéo dài từ 3 - 7 ngày, thậm chí lâu hơn nữa. Dù xác chết 

đã có biểu hiện phân hủy nhưng các thủ tục hành lễ với người quá cố chưa xong thì xác chết vẫn 

chưa được đem chôn cất. Tại nơi chôn cất người chết, người ta đào huyệt, xẻ thân cây thành ván 

ghép lại dưới huyệt, đặt xác người quá cố xuống đó và chôn cất. 

 Đối với những đứa trẻ chết dưới 3 tháng tuổi thì gia đình không tổ chức lễ tang và khi đưa đi 

chôn phải đưa qua vách nhà, không được đưa qua cửa nhà vì sợ đứa trẻ lưu luyến trần gian. Những 

người chết ngoài đường vì tai nạn, tự tử, ngã suối... thì họ không tổ chức tang ma trong nhà mà 

dựng lán ngoài bãi hay trên nương rẫy. Người Mông ở Hồng Ngài cho rằng đó là do ma làm hại, 

nên sợ khi mang vào nhà sẽ kéo những người còn sống đi theo. 
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 Khác với những địa phương khác, khi chôn cất người chết, họ cũng không chôn tập trung 

một chỗ mà sẽ chôn quanh nhà, trên một ngọn núi gần đó, hay bất cứ chỗ nào nếu được thầy cúng 

phán là địa điểm đẹp. Khi chôn cất, họ luôn để người chết hướng bàn chân về phía mặt trời mọc, 

đầu quay về hướng mặt trời lặn. Họ quan niệm, làm như vậy là để người chết vẫn được nhìn thấy 

ánh sáng mặt trời và người thân, con cháu của mình đời đời về sau được hưởng phúc. Và điều đặc 

biệt, người Mông xếp 9 lớp đá đè lên ngôi mộ của người đã khuất, bởi họ sợ con ma sẽ hóa thành 

hổ dữ giống như A Sùng, bắt hết người thân, trâu bò, lợn gà của bản. 

 Nếu như người Kinh trồng cỏ trên mộ, mong cho cỏ xanh tốt để che chắn gió mưa cho người 

chết thì người Mông lại kiêng trồng cây trên mộ, nhưng nếu có cây dại mọc lên thì cũng không 

được nhổ đi, vì như thế sẽ đánh mất lộc cho những người còn sống. 

 Lên khu đồi ở gần nhà trường bản, quả thật nếu như trưởng bản Giàng A Lếnh không nói, thì 

không ai có thể nhận ra những ngôi mộ của người Mông. Đó là những lùm cây nổi lên giữa quả đồi, 

xen lẫn những nương ngô đã qua thu hoạch, nằm rải rác, không hương hoa, không lễ vật cúng bái. 

Vạch những đám cỏ, nhìn kỹ mới nhận ra 9 lớp đá xếp chồng lên nhau. Những viên đá đều tăm tắp, 

xếp thành một hình vuông, nằm ẩn khuất. 

 Ông Lếnh kể lại, khác với những vùng đất khác, người Mông trên đỉnh Hồng Ngài buộc xác 

treo lên thờ, đút cơm vào miệng người chết, đưa ra ngoài phơi nắng, phải xếp 9 lớp đá... Tất cả đều 

bắt nguồn từ một câu chuyện truyền đời từ hơn 100 năm về trước liên quan tới nhiều sự tích, trong 

đó có sự tích Tráng A Sùng hóa hổ. 

  

09. Thảo Nguyên. SỮA MỘC CHÂU: SẠCH TỪ ĐỒNG CỎ ĐẾN NGƯỜI DÙNG / Thảo 

Nguyên // Phụ nữ Việt Nam cuối tuần.- Ngày 08/01/2014.- Số 5 + 6 
 

 Sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nông dân đang giúp sản phẩm sữa Mộc Châu có quy 

trình khép kín từ sản xuất đến tiêu dùng, với mục tiêu đưa đến người tiêu dùng sản phẩm sữa 

chất lượng, đạt tiêu chuẩn châu Âu.  

 DOANH NGHIỆP LÀM MẪU 

 Sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi, Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu 

Milk) đã chính thức đưa vào hoạt động trại bò mẫu số 2 theo tiêu chuẩn châu Âu, với gần 1.000 con 

bò cao sản cho năng suất từ 50 lít sữa/con/ngày, được nhập khẩu toàn bộ từ Canada. Quy trình chăn 

nuôi sạch theo tiêu chuẩn châu Âu, được tổ chức khép kín (từ nguyên liệu đầu vào, chăm sóc bò 

đến khai thác sữa), chế độ dinh dưỡng bổ sung bột dinh dưỡng và thức ăn thô xanh để nâng cao 

chất lượng sữa... 

 Ông Trần Công Chiến, Tổng giám đốc Mộc Châu Milk cho biết, trại bò mẫu sẽ giúp Công ty 

quản lý con giống theo tiêu chuẩn châu Âu. Từ đây, mỗi con bò được đánh số, quản lý theo “cây” 

gia đình từ “ông bà”, “bố mẹ” đến bê con. Quy trình này được tổ chức theo hệ thống từ Cục Chăn 
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nuôi đến Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam và Mộc Châu Milk, giúp kiểm soát tốt chất lượng bò, 

sữa và dịch bệnh của bò. 

 Cũng theo ông Chiến, với gần 1.000 ha đất nông nghiệp và kỹ thuật tiên tiến nhất từ Hàn 

Quốc, Mộc Châu Milk đang tiếp tục đầu tư một nhà máy chế biến thức ăn hỗn hợp giàu hàm lượng 

dinh dưỡng, nhằm gia tăng sản lượng, chất lượng sữa cho hộ chăn nuôi. Cùng với sự phát triển 

chăn nuôi theo hướng tập trung, quy mô lớn, công nghiệp hóa, thì công nghệ sản xuất và sử dụng 

thức ăn chăn nuôi ngày càng được quan tâm, bởi đây là khâu quan trọng, quyết định giá thành sản 

phẩm. 

 Quyết tâm nâng đàn bò lên 17.000 con vào năm 2015 và 40.000 con vào năm 2020, Mộc 

Châu Milk tiếp tục xây dựng Trung tâm giống và chuyển giao kỹ thuật số 2, với quy mô 1.000 con 

và áp dụng quy trình chăn nuôi hoàn toàn khép kín. Tương lai, trung tâm này sẽ trở thành nòng cốt 

trong cung cấp bò sữa giống cho Mộc Châu nói riêng và cả nước nói chung.  

 NHỮNG NGƯỜI THỢ BẬC CAO 

 Trại bò nhà ông Nguyễn Văn Quất ở tiểu khu 85, thị trấn Nông trường Mộc Châu gây ngạc 

nhiên với người đến thăm. Không như suy nghĩ của nhiều người là chăn nuôi bò rất thủ công, 

không bảo đảm vệ sinh môi trường, trại bò ở đây lại sạch sẽ, phong quang, với vườn đào trĩu quả và 

giàn chanh dây xanh tốt. 

 Để chủ động nguồn nước, ông Quất đào ba giếng khoan và lắp đặt hệ thống tưới tự động để 

cung cấp nước cho đồng cỏ. Ngoài ra, còn có ao rộng gần một sào, bơm sẵn nước để vệ sinh 

chuồng trại và tắm cho bò. Nước rửa chuồng trại được dẫn vào một ao khác để tưới cho đồng cỏ.   

 Ông Quất cho biết, từ năm 2011, gia đình ông đầu tư 850 triệu đồng để xây chuồng trại và 

đào ao tích nước. Năm 2013, ông đầu tư thêm 1,3 tỷ đồng xây hai hầm ủ ướp thức ăn cho bò, mở 

rộng diện tích trại và nhân giống cỏ và cho đến nay trang trại bò sữa của ông đã có 150 bò sữa. 

Trồng cỏ theo kiểu thâm canh, từ hai đến ba vụ/năm, trên diện tích 7,2 ha, do vậy nhà ông Quất có 

đủ cỏ quanh năm để nuôi hơn 100 con bò.  

 Khi chúng tôi đến thăm, anh con trai cả của ông Quất là Nguyễn Văn Quang đang cùng 

nhóm thợ đào thêm hai hầm ủ ướp cây ngô, tích trữ thức ăn cho bò vào mùa khô. Để tăng sản lượng 

và chất lượng sữa bò, ngoài các giống cỏ cho năng suất và dinh dưỡng cao như VA06, TD58, Mộc 

Châu Milk còn nhập giống cỏ Anphapha (Mỹ) và trợ giá 700 đồng/kg cho các hộ nông dân. 

 Nhờ chuyên tâm sản xuất, nhiều hộ dân tại Mộc Châu như gia đình ông bà Hiệp Lịch (ở tiểu 

khu 26/7) mỗi năm tự nhân giống được 3 - 4 tạ hạt cỏ yến mạch có hàm lượng dinh dưỡng cao, tiết 

kiệm được 600 đồng/kg.  

 Có thể nói, Mộc Châu đang được coi là một địa chỉ thu hút đầu tư vào ngành nông nghiệp, 

đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi bò sữa. Tận dụng lợi thế do thiên nhiên ban tặng, cùng những chính 

sách đầu tư quyết liệt, bài bản, những người chăn nuôi bò sữa nơi đây đã trở thành những người thợ 

bậc cao, biết áp dụng những tiến bộ khoa học vào chăn nuôi để mang lại hiệu quả cao nhất.  
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 Đặc biệt, sự gắn kết và hỗ trợ chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân cũng phát huy tác 

dụng, giúp người dân làm chủ được nhiều công đoạn trong chu trình sản xuất sữa, như thức ăn đầu 

vào, phương thức thu mua sữa khép kín, góp phần mang lại nguồn sữa chất lượng cao đến với 

người tiêu dùng. 
 

10. Nguyễn Hưng. ĐƯA TẾT ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO NGHÈO TÂY BẮC / Nguyễn Hưng // 

An ninh thế giới.- Ngày 08/01/2014.- Số 1331 
 

…Chia tay đồng bào nghèo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, sáng 3/1, chúng tôi đến huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Thời điểm này, đồng bào Mông đang ăn Tết truyền thống. Gọi là ăn Tết, 

nhưng bữa ăn trong các gia đình nghèo chủ yếu là rượu ngô và bánh dày. Biết chúng tôi đến tặng 

quà Tết người nghèo, phụ nữ Mông vui lắm. Trong câu chuyện với chúng tôi, quyền Chủ tịch 

UBND xã Pá Lông - Chá Trua Và cho biết, nơi đây chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. 

Toàn xã nằm trong khu vực có độ dốc lớn, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, hạn hán 

kéo dài lại chưa có hệ thống thủy lợi nên việc sản xuất của đồng bào gặp rất nhiều khó khăn, các 

gia đình hầu hết là rất nghèo và đặc biệt khó khăn. 

Đoàn công tác tiếp tục đến thăm, tặng quà tết đồng bào nghèo xã Co Tòng, huyện Thuận 

Châu. Các gia đình xã Co Tòng sinh rất nhiều con nên đời sống hết sức khó khăn. Bà Vả Thị Quả, 

dân tộc Mông, ở bản Pá Chả, xã Co Tòng năm nay 48 tuổi nhưng đã có 8 người con và 6 cháu nội, 

ngoại. Chồng bà không may mất sớm, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào sự may rủi từ nương rẫy, gia 

đình lại không có nghề phụ nên nhiều năm qua cuộc sống rất bấp bênh. Thế nhưng khi tiếp xúc với 

chúng tôi, sự nghèo khó vẫn chẳng khiến bà Quả bận lòng bằng việc bà đang rất muốn được tiếp 

tục “theo ma” (làm dâu) nhà khác. “Theo ma là để được đẻ con mà. Phải có con nữa, nhiều con nữa 

thì mới vui chứ. Chúng nó sinh ra sẽ tự biết kiếm cái ăn thôi”, bà Quả nói. “Món quà của báo Công 

an nhân dân và Công ty cổ phần Đầu tư Mai Linh tuy không nhiều, nhưng đây là tấm lòng của 

chúng tôi với mong muốn đồng bào đón Tết Giáp Ngọ vui hơn, đầm ấm hơn. Mong rằng thời gian 

tới, bằng trách nhiệm và nhiệt huyết của mình, các đồng chí lãnh đạo địa phương tích cực tham 

mưu cho các cấp lãnh đạo, cũng như giúp đỡ đồng bào từng bước chuyển mình, thay đổi cả về nhận 

thức và hành động để đồng bào không còn trong cảnh khó khăn như hiện nay. Bà con cần học nghề 

để phát triển kinh tế, chứ đừng đơn thuần dựa vào lao động lạc hậu từ nương rẫy thì mới mong 

cuộc sống ngày càng ấm no, sung túc. Điều đó không chỉ giúp bà con có điều kiện hơn trong cuộc 

sống mà còn thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp quan trọng 

vào việc đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội”, đồng chí Phó tổng biên tập tâm sự. 
 

11. V.T. SỐP CỘP CHUYỂN MÌNH / V.T // Tin tức cuối tuần.- Ngày 09 -15/01/2014.- Số 02 
 

Mười năm qua, kể từ ngày thành lập dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ 

huyện, nhân dân các dân tộc huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã phát huy truyền thống đoàn kết, 
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cần cù sáng tạo, nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ huyện. 

ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC 

Là một trong 62 huyện nghèo của cả nước, Sốp Cộp được biết đến là huyện đặc biệt khó 

khăn của tỉnh Sơn La. Do địa hình phức tạp nên đường giao thông từ huyện đến xã, bản rất khó 

khăn. Thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, hàng hóa khan hiếm, giá cả cao… ảnh hưởng lớn 

đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân các dân tộc trong huyện. 

  Ông Nguyễn Ngọc Tú, Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp cho biết: Được sự quan tâm của 

Chính phủ và của các bộ, ngành trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, 

10 năm qua kinh tế của huyện tiếp tục phát triển. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được 

nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới ổn định và được giữ vững. Đảng 

và Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội miền núi, vùng cao 

nhiều công trình, dự án của nhà nước thực hiện trên địa bàn huyện đáp ứng được nguyện vọng của 

nhân dân. Kết cấu hạ tầng được củng cố và ngày càng hoàn thiện đang phát huy hiệu quả tích cực. 

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố ngày càng vững mạnh. Trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp được nâng lên. 

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường, quan hệ đối ngoại mở rộng. Nhà nước ưu tiên đầu 

tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Địa phương có nhiều cơ chế chính sách để khai thác tiềm 

năng lợi thế  của từng vùng. 

Để từng bước vươn lên xóa đói giảm nghèo, Sốp Cộp luôn coi trọng phát huy nội lực, tăng 

cường thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài; khai thác và phát huy các lợi thế 

trên địa bàn huyện, do vậy tổng giá trị sản xuất đến tháng 12/2013 đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong đó 

nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,3%; công nghiệp, xây dựng tăng 19,9%; dịch vụ tăng 

20,2% so với cùng kỳ. Trong 10 năm qua, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng, đến năm 

2013 tăng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm ngành nông, lâm nghiệp; hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; chú trọng thực hiện tốt các chương trình hỗ 

trợ các xã, bản đặc biệt khó khăn; các chương trình an sinh xã hội, do vậy đời sống của nhân dân đã 

từng bước được cải thiện và nâng lên. 

Theo lãnh đạo UBND huyện Sốp Cộp, với lợi thế về đất rừng và đất lâm nghiệp, huyện đã 

tích cực chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây, con, hình thành nhiều mô hình sản xuất mới đem lại lợi 

ích cho người sản xuất và đang tiếp tục được nhân rộng trong toàn huyện. Theo đó giá trị sản xuất 

nông nghiệp tăng đều qua các năm. Nếu như năm 2004 giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản mới đạt 57,3 tỷ đồng, thì đến năm 2013 đã đạt 360,2 tỷ đồng. Bình quân lương thực đầu 

người tăng từ 369 kg/người/năm 2004 lên 480 kg/người/năm năm 2013, vượt 0,8% so với Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Quá trình chuyển đổi cơ cấu đã tăng dần giá trị sản xuất ngành chăn 

nuôi, bước đầu hình thành cơ cấu nông nghiệp hợp lý và hiệu quả. Trồng trọt có sự chuyển biến 

theo hướng thâm canh, tăng vụ, thông qua việc hỗ trợ giống từ chương trình 135 giai đoạn II và 

Nghị quyết 30a để đưa giống mới có năng suất chất lượng, tăng hiệu quả kinh tế trên một đơn vị 
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diện tích canh tác. Tổng diện tích gieo trồng đến năm 2013 đạt 10.109 ha, tăng so với năm 2004 là 

3.169,8 ha. 

CÚ HÍCH ĐỂ SỐP CỘP PHÁT TRIỂN 

Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định số 1584/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển 

kinh tế xã hội huyện Sốp Cộp đến năm 2015. Theo đó trong thời hạn bảy năm, Trung ương sẽ hỗ 

trợ bổ sung cho huyện ngoài các chương trình mục tiêu đang triển khai với số vốn 400 tỷ đồng để 

tập trung thực hiện hỗ trợ sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực xây dựng các công trình hạ tầng, sắp 

xếp ổn định dân cư. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú, trong năm 2009, 2010 và 2011 Chính phủ đã hỗ trợ 103,5 tỷ 

đồng để xây dựng trụ sở làm việc huyện ủy, HĐND - UBND huyện; đường giao thông trung tâm 

hành chính huyện giai đoạn II, đường giao thông từ trung tâm huyện - trung tâm các xã, đầu tư xây 

dựng sáu công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới cho 172 ha, đến nay các công trình này đã bàn giao 

đưa vào sử dụng... 

Để tạo điều kiện cho huyện nghèo 30a phát triển vững chắc, huyện Sốp Cộp mong muốn từ 

năm 2014 đến năm 2015 đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khoảng 296,5 tỷ 

đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Sốp 

Cộp đến năm 2015. Vì theo Đề án được phê duyệt, ngân sách Trung ương sẽ hỗ trợ có mục tiêu 400 

tỷ đồng, tuy nhiên trong 5 năm qua mới hỗ trợ có mục tiêu được 103,5 tỷ đồng, đạt 25,78% so với 

mục tiêu. Năm 2014 đề nghị hỗ trợ bổ sung 50 tỷ đồng (ngoài số vốn sẽ bố trí đầu năm 2014 là 50 

tỷ đồng) để thanh toán khối lượng các dự án hoàn thành và tiếp tục triển khai những dự án đang thi 

công dở dang… triển khai một số tuyến đường của huyện chưa được đầu tư và cầu cứng qua suối 

Nậm Ca. 

NHIỀU TỒN TẠI CẦN THÁO GỠ 

Những kết quả của huyện Sốp Cộp đạt được trong thời gian qua là rất đáng ghi nhận, nhưng 

vẫn chưa tương xứng với khả năng phát triển của huyện, kinh tế - xã hội của địa phương còn tồn tại 

nhiều yếu kém. Cải cách hành chính còn chậm, thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế, văn hóa xã hội 

còn có mặt bức xúc chậm được giải quyết. Ở vùng 3 và một số dân tộc đặc biệt ít người, tỷ lệ hộ 

nghèo còn cao; một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật, 

kỷ cương chưa cao. 

Theo lãnh đạo UBND huyện, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch song tỷ trọng ngành nông 

- lâm nghiệp còn cao, giá trị thu nhập trên diện tích sản xuất nông - lâm nghiệp còn thấp. Việc đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế triển khai còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu 

phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn chậm. Các quy 

hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực kinh tế chưa đồng bộ, chưa cụ thể, một số ngành kinh tế 

đặc biệt là kinh tế nông nghiệp còn phát triển tự phát phụ thuộc vào thị trường tự do. Thế mạnh về 

chăn nuôi đại gia súc, kinh tế rừng chưa được khai thác có hiệu quả, việc tổng kết các mô hình sản 

xuất chưa được thực hiện kịp thời, việc chuyển hướng sản xuất còn chậm. Năng lực một số nhà 

thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tham mưu thẩm định dự án còn nhiều hạn chế do thiếu cán bộ 
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có chuyên môn và kinh nghiệm thực tế do đó dẫn đến việc phê duyệt còn chậm chưa sát với thực tế, 

nhiều dự án phải thẩm định phê duyệt nhiều lần... 

Nguyên nhân của những tồn tại trên là do cơ chế, chính sách quản lý dự án đầu tư xây dựng 

của Nhà nước có nhiều thay đổi, thiếu đồng bộ và chưa kịp thời. Chỉ số lạm phát tăng, giá vật tư vật 

liệu nhiên liệu cho xây dựng tăng cao ngoài tầm kiểm soát của chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng 

công trình. Thủ tục đầu tư xây dựng còn rườm rà phức tạp, chồng chéo, thừa đối với công trình có 

quy mô vừa và nhỏ, nhưng lại thiếu đối với công trình có quy mô lớn. Nguồn vốn bố trí đầu tư cho 

các dự án còn thấp, chưa phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, chưa đáp ứng yêu cầu đủ vốn cho các 

dự án ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện dự án. Chính sách về đền bù giải phóng mặt 

bằng còn nhiều bất cập, chế độ chính sách chưa sát với điều kiện thực tế của địa bàn. Quy trình giải 

phóng mặt bằng cho dự án vừa và nhỏ còn nhiều công đoạn rườm rà phức tạp. 

Để tạo bước đột phá và có bước đi phù hợp, vững chắc, Sốp Cộp đã và đang huy động tối đa 

nội lực, phát huy lợi thế, gắn với tích cực thu hút các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển các thành 

phần kinh tế. Huy động tốt các nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng. Chú trọng phát triển 

giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế đi đôi với chăm lo phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực 

hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

12. PV. TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG THĂM, LÀM VIỆC TẠI TỈNH SƠN LA / 

PV // Nhân dân.- Ngày 09/01/2014; Đại biểu nhân dân.- Ngày 09/01/2014.- Số 09; Pháp luật 

Việt Nam.- Ngày 09/01/2014.- Số 09; Đại đoàn kết.- Ngày 09/01/2014.- Số 09; Công an nhân 

dân.- Ngày 09/01/2014.- Số 3088; Dân tộc và phát triển.- Ngày 10/01/2014.- Số 4; Tiền phong.- 

Ngày 09/01/2014.- Số 09 
 

Sáng 8/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, làm 

việc tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế 

- xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2013 và phương hướng nhiệm 

vụ năm 2014 của tỉnh. 

Chiềng Ban là xã có vị trí thuận lợi cho giao thương, tiếp giáp thành phố Sơn La, địa hình 

bằng phẳng lại có quốc lộ 4G chạy qua, điều kiện khí hậu, đất đai rộng lớn, phù hợp với phát triển 

cây cà phê. Đảng bộ xã luôn quan tâm chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị 

kinh tế cao, với định hướng trồng cây cà phê gắn với phát triển kinh tế hộ. Tin tưởng vào sự lãnh 

đạo của Đảng, bà con các dân tộc trong xã đã đoàn kết phấn đấu, cần cù lao động, thực hiện đạt và 

vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Sản lượng lương thực có hạt đạt 1.596 tấn, trong đó hơn 

1.000 tấn thóc; thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng/người/năm. 

Sau khi tìm hiểu tình hình sản xuất và đời sống của bà con các dân tộc địa phương, Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Chiềng Ban đã tích cực 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng nông thôn mới, 

mang lại hiệu quả cao, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 
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Tổng Bí thư đánh giá cao kết quả mà Chiềng Ban đã đạt được trong xây dựng nông thôn 

mới. Là 1 trong 55 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Sơn La, xã Chiềng Ban đã sớm hoàn 

thành quy hoạch, huy động được sức dân tham gia xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa và các 

công trình phúc lợi, với phương châm nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ. Đảng ủy xã đã mạnh dạn 

quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất, lựa chọn giống cây trồng phù hợp với địa hình và đất đai 

trên địa bàn xã, nhất là cây cà phê cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao, sản lượng cà phê đạt từ 

100.000 - 140.000 tấn quả tươi/năm, cho thu nhập gấp 3,2 lần so với các loại cây trồng khác. 

Về hướng sắp tới, Tổng Bí thư mong rằng, Chiềng Ban tiếp tục nâng cao hơn nữa năng suất, 

chất lượng, hiệu quả cây cà phê, quan tâm đầu tư chế biến tại chỗ, xây dựng thương hiệu, bảo đảm 

đầu ra cho sản phẩm, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà mở rộng xuất khẩu. 

Tổng Bí thư mong Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, không 

ngừng phát huy tiềm năng lợi thế, đoàn kết phấn đấu, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, 

chính quyền, đoàn thể, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, cải thiện và nâng cao hơn nữa đời 

sống của nhân dân. Tại xã Chiềng Ban, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng quà một số gia 

đình chính sách; thăm, tặng quà gia đình anh Lò Văn Khoa ở bản Huổi Khoang và anh Đặng Đình 

Thị ở bản Hoa Mai là những hộ tiêu biểu về phát triển cây cà phê, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tiếp đó, Tổng Bí thư và Đoàn công tác đã đến thăm thầy và trò Trường phổ thông Dân tộc 

nội trú tỉnh Sơn La. Sau khi nghe báo cáo thành tích giảng dạy và học tập của trường, Tổng Bí thư 

mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm 

xây dựng, trưởng thành, khắc phục khó khăn, thi đua dạy tốt và học tốt, xây dựng nhà trường ngày 

càng vững mạnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa 

phương. 

Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác đã đến dâng hương 

tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ nhà tù Sơn La; thăm di tích nhà tù Sơn La.  

Tổng Bí thư mong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La luôn đầu tư, 

giữ gìn, tôn tạo khu di tích quý giá này để giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng và ghi nhớ công 

ơn to lớn đối với các chiến sỹ cộng sản Việt Nam, những người đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì 

độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. 

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn công tác Trung ương đã đến 

thăm, làm việc tại Công ty Thủy điện Sơn La. Tại đây, Tổng Bí thư đã gặp mặt cán bộ, công nhân 

viên nhà máy, trồng cây lưu niệm và tham quan mô hình nuôi cá tầm trên lòng hồ thủy điện. 

Bày tỏ vui mừng trở lại thăm công trình Thủy điện Sơn La, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên nhà 

máy, đã làm việc hết mình để công trình hoàn thành, đi vào sử dụng sớm 3 năm so với kế hoạch đề 

ra, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của cho đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh ý nghĩa to lớn của 
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công trình Thủy điện Sơn La, không chỉ cung cấp nguồn điện năng lớn cho đất nước, phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà còn tham gia phân lũ, phòng chống hạn cho hạ 

du, không chỉ cho trước mắt mà còn cho lâu dài. Công trình do Việt Nam tự thiết kế, thi công, là 

niềm tự hào của ngành điện lực, giai cấp công nhân Việt Nam. 

Tổng Bí thư lưu ý Đảng bộ, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo hơn nữa đời sống 

của hơn 20 vạn đồng bào các dân tộc, đã chấp nhận di dời đến nơi ở mới để có mặt bằng xây dựng 

công trình, góp phần mang lại nguồn điện năng lớn, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước. Tổng Bí thư mong muốn tập thể cán bộ, kỹ sư, chuyên gia, công nhân viên Công ty 

Thủy điện Sơn La tiếp tục phát huy kinh nghiệm, thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng, 

vận hành công trình, tiếp tục khẳng định uy tín, vai trò quan trọng của Thủy điện Sơn La, giúp đỡ 

xây dựng, vận hành an toàn, hiệu quả các công trình thủy điện khác của đất nước. 

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm Đội 

cao su Phiêng Tìn, xã Ít Ong, huyện Mường La, tìm hiểu tình hình thực hiện dự án 10.000 ha cao 

su trên địa bàn tỉnh; việc nông dân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất hợp tác với Công ty cổ 

phần Cao su Sơn La trồng và kinh doanh cao su, trở thành cổ đông hưởng cổ tức. 

Góp vốn bằng một phần giá trị quyền sử dụng đất vào Công ty là một phương thức hợp tác 

mới, vừa tích tụ được ruộng đất để tiến hành cơ giới hóa, sản xuất hàng hóa lớn, tạo vùng nguyên 

liệu tập trung, nâng cao năng suất lao động, phù hợp với cơ chế thị trường, phù hợp với nguyện 

vọng của nông dân, đưa đất vào canh tác ổn định, lâu dài, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Qua thử 

nghiệm thực hiện chương trình phát triển cây cao su của tỉnh Sơn La cho thấy kết quả nhất định, vì 

vậy đa số bà con đồng tình ủng hộ. 

 

13. PV. TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: SƠN LA CẦN PHÁT HUY MẠNH HƠN NỮA 

NGUỒN LỰC TẠI CHỖ ĐỂ PHÁT TRIỂN / PV // Nhân dân.- Ngày 10/01/2014; Công an 

nhân dân.- Ngày 10/01/2014.- Số 3089 
 

Tiếp tục chuyến công tác tại Sơn La, sáng 9/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc 

với cán bộ chủ chốt của tỉnh. Cùng dự cuộc làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban, 

bộ, ngành, cơ quan Trung ương. 

Sau ba năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XI của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ 

tỉnh Sơn La lần thứ 13, Sơn La đã đạt bước phát triển khá trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng 

GDP bình quân ba năm (2011 - 2013) đạt 11,46%; năm 2013 có 16 trong số 17 chỉ tiêu kinh tế - xã 

hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; giá trị tổng sản phẩm trong tỉnh đạt gần 7.400 tỷ đồng, tăng 1,8 lần 

so với năm 2010. Cơ cấu các ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 31,6%, công nghiệp - xây dựng 

chiếm 23,3%, dịch vụ chiếm 45,1%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2013 đạt gần 6.600 tỷ đồng, 

tăng 1,9 lần so với năm 2010. Dịch vụ, du lịch phát triển cả về quy mô, ngành nghề, thị trường; 
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hàng hóa phong phú, đáp ứng được các yêu cầu cho phát triển kinh tế và đời sống xã hội. Thu nhập 

bình quân đầu người đạt hơn 1.000 USD/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2010. 

Bên cạnh đó, Sơn La tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nhất là tệ nạn ma túy, 

góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Chương trình xóa đói, giảm nghèo, công tác bảo trợ xã hội được triển khai sâu rộng và có hiệu quả; 

tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38% năm 2010 xuống còn 27% năm 2013. Năm 2014, Sơn La phấn đấu đạt 

tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh 11,5%; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông sản hàng 

hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, nhất là các điểm tái định cư thủy điện và các bản đặc biệt khó 

khăn; tỉnh kiến nghị Trung ương nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách phát triển đồng bộ về hạ 

tầng kinh tế - xã hội, trình độ dân trí, để đồng bào có điều kiện vươn lên trong sản xuất và đời sống; 

hỗ trợ các doanh nghiệp khai thác lợi thế về đất đai, làm “bà đỡ” cho kinh tế hộ gia đình phát triển, 

phát huy nội lực, giảm áp lực cân đối từ ngân sách Trung ương cho địa phương. 

Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, Sơn La là địa bàn 

hết sức quan trọng, một tỉnh miền núi có nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhưng cũng có nhiều khó khăn 

trên con đường phát triển. Trong điều kiện khó khăn chung, Ðảng bộ, chính quyền nhân dân các 

dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu nỗ lực vươn lên và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Rõ 

nhất là tháng 12/2012, Thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam đã được hoàn 

thành, đưa vào sử dụng, mở ra triển vọng mới để tỉnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch, 

nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm giải quyết thấu đáo, nhất là việc tổ chức lại sản xuất, 

đời sống của hơn 120 nghìn người dân vùng lòng hồ thủy điện, phải di dời đến nơi ở mới. Cơ cấu 

kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, tập 

trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành một số vùng sản xuất chuyên canh: Chè, cà 

phê, bò, mía, cao su, cá tầm... mở ra những mô hình mới rất hiệu quả. Cơ sở hạ tầng được quan tâm 

đầu tư xây dựng và đạt kết quả tích cực. Mô hình nông dân góp cổ phần bằng quyền sử dụng đất, 

cùng Nhà nước trồng cây cao su, đến nay đã thu hút hơn bảy nghìn hộ, đời sống người dân không 

ngừng được cải thiện. 

Việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Ðảng đã tạo chuyển biến rõ nét. 

Các yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm đã cơ bản được khắc phục, tháo gỡ, thực hiện 

nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phong cách, lề lối công tác, rõ người, rõ việc, 

được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận tích cực. Qua đó, Sơn La có thêm kinh nghiệm lãnh 

đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. 

Tuy nhiên, Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, điểm xuất phát thấp. Mặt khác, 

trong quá trình phát triển đi lên, nhiều vấn đề mới đặt ra, cần được giải quyết như bảo vệ môi 

trường sinh thái, quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên, khoáng sản. Ðể hoàn thành mục tiêu 

thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành tỉnh khá ở khu vực Tây Bắc, Sơn La cần xác định rõ 

các tiêu chí, nội hàm cụ thể. Trong hai năm tới, thời gian không còn nhiều, tỉnh cần xác định nhiệm 
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vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm 

vụ nhiệm kỳ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 13, đồng thời tích cực chuẩn bị mọi mặt cho Ðại hội 

Ðảng bộ tỉnh lần thứ 14. Muốn vậy, Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần có quyết tâm 

cao, nỗ lực lớn, có các giải pháp khả thi, tạo chuyển biến tốt trên thực tế. 

Trước hết, Sơn La cần rà soát, bổ sung quy hoạch, thực hiện tốt theo quy hoạch tổng thể đã 

được phê duyệt, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh: Nghiên cứu mở rộng, phát triển một số 

mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi, 

có hướng sản xuất hợp lý; chăm lo tốt hơn đời sống đồng bào tái định cư, tập trung giảm nghèo bền 

vững, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng cao khó khăn... Bên cạnh đó, 

tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, làm tốt công tác phòng, chống ma 

túy, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị với nước bạn Lào. 

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, nằm ở vị trí trung tâm khu vực Tây Bắc, Sơn La cần phát huy 

mạnh hơn nữa nguồn lực tại chỗ của địa phương, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Trung ương, 

vươn lên tự lo được cho mình, đồng thời đóng góp cho Trung ương và cả nước. Cùng với tập trung 

phát triển kinh tế, Sơn La cần không ngừng chăm lo xây dựng Ðảng thật sự trong sạch, vững mạnh 

cả về con người và tổ chức, củng cố niềm tin trong nhân dân. 

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Sơn La, Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương Ðảng 

tổng hợp các ý kiến, trên cơ sở đó đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết theo thẩm 

quyền, chức năng. 

Nhân dịp xuân mới Giáp Ngọ 2014 sắp đến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng 

bào các dân tộc tỉnh Sơn La lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Sơn La tiếp 

tục đạt nhiều thành công trên những bước đường phát triển. 
 

13. PV. ẤM ÁP MÀU XANH SƠN LA / PV // Nhân dân.- Ngày 10/01/2014 
 

Thăm và làm việc tại Sơn La, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều thời 

gian tìm hiểu những mô hình phát triển kinh tế tại xã Chiềng Ban (huyện biên giới Mai Sơn), 

xã Ít Ong (huyện Mường La); làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh v.v… Người lãnh đạo cao 

nhất của Ðảng mong Sơn La phát huy nguồn lực tại chỗ, khai thác tiềm năng lợi thế để phát 

triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, làm thật tốt công tác xây dựng Ðảng. 

CÂY LÀM GIÀU TRÊN ĐẤT CHIỀNG BAN 

Về Chiềng Ban, một xã cách trung tâm huyện Mai Sơn 25 km, Tổng Bí thư rất vui khi thấy 

cuộc sống của đồng bào các dân tộc nơi đây ấm no, sung túc. Ðường nhựa thênh thang, bản làng 

đổi mới với những ngôi nhà xây kiên cố, khang trang thấp thoáng bên đồi cà phê xanh. Xã chỉ còn 

6,8% số hộ nghèo; 60% số hộ có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm, nhiều hộ đạt 400 triệu 

đồng/năm nhờ trồng cà phê. 

Dự buổi làm việc của Tổng Bí thư với lãnh đạo các cấp, các ngành tại Nhà văn hóa bản Huổi 

Khoang, xã Chiềng Ban có khá đông bà con các bản. Sau khi nghe Bí thư Ðảng ủy xã Lường Văn 
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Pụa báo cáo, đồng chí Tổng Bí thư hỏi nhiều về chuyện trồng cà phê, bởi đây là loại cây xóa đói, 

giảm nghèo và làm giàu của Chiềng Ban. Hơn 1.000 ha trong tổng số 1.500 ha canh tác của xã dành 

cho trồng cà phê. So với các loại cây khác thì trồng cà phê cho thu nhập gấp 3,2 lần. Bác Tòng Văn 

Kiêm ở bản Ót bộc bạch, trồng cà phê không vất vả lắm mà thu nhập lại cao, chỉ bận khi vào mùa 

hái quả và phơi khô. Vốn thì có ngân hàng cho vay, kỹ thuật thì được Trung tâm Khuyến nông 

hướng dẫn, bao tiêu sản phẩm có doanh nghiệp lo. Nhà bác trồng hơn hai ha, mỗi năm thu hơn 150 

triệu đồng. Bản Ót có 36 hộ, thì sáu hộ có ôtô, nhà nào cũng sắm được ti vi, xe máy, tủ lạnh. Tất cả 

đều nhờ trồng cà phê. 

Cây cà phê trở thành chủ đề lớn trong buổi làm việc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi, 

vậy cây cà phê vào Chiềng Ban từ bao giờ; quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ, thường gặp khó 

khăn gì? Theo trả lời của cán bộ xã và trò chuyện với bà con, chúng tôi hiểu, để có những đồi cà 

phê như hôm nay là cả quá trình tìm tòi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã vùng cao này. Chiềng 

Ban có những vùng đồi đất màu mỡ, cho nên nhiều loại cây có giá trị kinh tế như hương nhu, dâu 

tằm, được xã trồng thử, song đều thất bại. Sau nhiều lần đi nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, năm 

1997, địa phương bắt đầu trồng cà phê. Do chưa nắm vững kỹ thuật, mấy vụ đầu, nhiều hộ dân tiên 

phong phải chịu cảnh thất bát, như năm 1999, gặp phải đợt sương muối, những đồi cà phê đang 

chuẩn bị cho thu quả chết hàng loạt. “Ðau” nhất là một gia đình ở bản Củ 2, vay mượn tiền của 

người thân, vay thêm hàng trăm triệu đồng lãi suất cao, đầu tư cho 14 ha cà phê, nhưng bị mất 

trắng. Gia đình bán đất cũng không đủ trả nợ, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ lên gần một tỷ đồng. Vài 

vụ thu hoạch bấp bênh, nhiều gia đình không còn mặn mà với loại cây trồng mới này. Quyết không 

bỏ cuộc, nhiều lớp tập huấn kỹ thuật được tổ chức, một số chính sách hỗ trợ được địa phương ban 

hành. Bây giờ, ai cũng mừng vì đó là hướng đi đúng. 

Trả lời câu hỏi của Tổng Bí thư về khả năng mở rộng thêm diện tích cây cà phê, Bí thư Ðảng 

ủy xã báo cáo tất cả những nơi có thể trồng được thì xã đã cho trồng hết. Số đất canh tác còn lại 

không thích hợp với cây này, vả lại còn trồng ngô, lúa để cân đối lương thực. Những khó khăn bà 

con nêu, Tổng Bí thư và lãnh đạo các ngành trả lời rõ ràng, cụ thể, như bao tiêu sản phẩm, phòng 

trừ sâu bệnh, sương muối... Ðồng chí gợi ý thêm, nên tiếp tục nâng cao sản lượng, chất lượng cà 

phê; cần có một doanh nghiệp chế biến cà phê tại chỗ, có thương hiệu, để có thể xuất khẩu... 

Ðến thăm gia đình ông Lò Văn Khoa, bản Huổi Khoang, Tổng Bí thư cũng hỏi nhiều về 

trồng cà phê. Câu chuyện ấy tiếp tục được đưa ra trao đổi với Trưởng bản Hoa Mai, Ðặng Ðình 

Thị. Thăm đồi cà phê phía sau ngôi nhà bề thế, khang trang của ông Thị, nhìn những cây cà phê 

mới bị cưa gần sát gốc, bôi vôi trắng, Tổng Bí thư hỏi có cách nào chống sương muối cho cà phê 

được không? Chủ nhân của đồi cà phê và nhiều cán bộ địa phương cho biết, cách tốt nhất là tưới 

nhiều nước ngay sau khi có sương muối, nhưng sương muối lại xuất hiện vào mùa khô nên không 

có nước để tưới. Chỉ còn cách cưa gần gốc và bôi vôi để cây nảy chồi khác. Ðợt rét hại và sương 

muối cuối năm vừa qua làm hơn 200 ha cà phê của xã bị cháy thui, trong đó 70 ha mất hoàn toàn. 

Nhìn những cây cà phê bị cháy do sương muối, ai cũng thấm thía đề nghị của đồng chí Tổng Bí thư 
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với chính quyền địa phương, cần tìm cách chủ động nguồn nước tưới, để hạn chế thiệt hại khi có 

sương muối. 

NÔNG DÂN TRỞ THÀNH CÔNG NHÂN 

Ðồng chí Tổng Bí thư vào thăm Ðội cao su Phiêng Tìn, xã Ít Ong, huyện Mường La khi 

chiều xuống nhanh. Càng đi sâu vào địa bàn xã, càng thấy như đang đi giữa những cánh rừng Tây 

Nguyên, bạt ngàn cao su. Hàng nối hàng, lô tiếp lô, cây cao su vươn thẳng, chỉ hơn năm nữa là có 

thể cho mủ. Tổng Bí thư đến nhà trẻ của Ðội cao su Phiêng Tìn phát quà cho các cháu, hỏi chuyện 

các cô nuôi dạy trẻ, rồi ra thăm các vườn cây. Tại đây, làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần Cao 

su Sơn La, Tổng Bí thư rất chú ý lắng nghe việc nông dân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 

để trở thành cổ đông của Công ty. Ðây là phương thức hợp tác mới, giải quyết được nhiều vấn đề 

đặt ra, như tích tụ ruộng đất, xây dựng vùng nguyên liệu, thực hiện cơ giới hóa, tạo sản phẩm hàng 

hóa lớn. Người nông dân trở thành công nhân, có vốn trong doanh nghiệp; được hưởng cổ tức và 

vẫn tiếp tục lao động trên mảnh đất của mình. Sau sáu năm triển khai mô hình này, hơn 7.400 hộ 

gia đình góp giá trị quyền sử dụng đất mua cổ phần để trở thành cổ đông và đã trồng hơn 7.100 ha 

cao su. Theo Bí thư Chi bộ Ðội cao su Phiêng Tìn, Quàng Thị Thinh, ban đầu triển khai mô hình 

này khó khăn lắm, nhưng giờ thì các gia đình đều ủng hộ và muốn được mở rộng diện tích. Nhiều 

người dân trong xã đến đón Tổng Bí thư cũng chia sẻ: Từ ngày trồng cây cao su, các bản đều có 

nhiều nhà đẹp, đường làm mới. Trước chỉ biết làm nương, giờ làm công nhân, có lương hằng tháng 

ai cũng vui. Tổng Bí thư hoan nghênh chủ trương mới này và cho rằng, chiều hướng phát triển của 

cây cao su hiện nay rất tốt. Việc góp đất của người dân không ảnh hưởng đến đời sống sản xuất mà 

còn được cải thiện. Ðồng chí mong bà con tiếp tục chăm sóc cây cao su tốt, mở rộng diện tích hơn 

nữa. Nếu có kết quả tốt thì đây là mô hình có thể nhân rộng. 

CHĂM LO TOÀN DIỆN MỌI MẶT CÔNG TÁC 

Trong buổi làm việc của Tổng Bí thư với cán bộ chủ chốt của tỉnh; lãnh đạo nhiều ban, bộ, 

ngành Trung ương cho rằng: Sơn La có nhiều đổi mới trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế, 

như nuôi bò sữa, cá tầm vùng lòng hồ; trồng chè, cà phê, cao su, mía,... Bước đầu hình thành một 

số cụm công nghiệp ở các huyện Mai Sơn, Mường La, Phù Yên. Ðời sống đồng bào vùng tái định 

cư Thủy điện Sơn La được ổn định. Ðời sống văn hóa có nhiều chuyển biến, quốc phòng, an ninh 

được củng cố. Công tác xây dựng Ðảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây 

dựng Ðảng được gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo 

chuyển biến mới về phong cách, lề lối làm việc, sinh hoạt Ðảng. Song điều băn khoăn là Sơn La 

còn thiếu giải pháp đột phá; chưa toàn diện trong chỉ đạo phát triển nông nghiệp, nông dân, nông 

thôn; giảm nghèo thiếu bền vững; chưa chủ động trong việc quy hoạch các vùng cây công nghiệp 

ngắn ngày, nhiều loại cây còn “tranh nhau” đứng trên cùng một mảnh đất,... 

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh cũng như ở các đơn vị đến 

thăm và làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ba năm qua, Sơn La làm được nhiều 

việc. Tuy nhiên, không được chủ quan, bởi Sơn La vẫn là tỉnh nghèo. Thời gian còn lại của nhiệm 
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kỳ rất ít, trong khi công việc nhiều, yêu cầu lớn. Sơn La cần có giải pháp thực hiện bằng được các 

chỉ tiêu, mục tiêu Ðại hội lần thứ 13 của Ðảng bộ tỉnh, đồng thời chuẩn bị tốt cho Ðại hội Ðảng bộ 

tỉnh lần thứ 14; rà soát lại quy hoạch phát triển tổng thể; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu 

cây trồng, vật nuôi. Cây cà phê, cao su, chè, mía, hoa cây cảnh phát triển như thế nào, mở rộng diện 

tích ra sao cho hợp lý. Tổng Bí thư mong muốn Sơn La cần phát huy mạnh mẽ nguồn lực tại chỗ, 

các thế mạnh của địa phương, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Chăm lo phát triển kinh tế, đồng thời 

làm mạnh hơn nữa công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là thực hiện tốt Nghị 

quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Ðảng vì con người là yếu tố quyết định. Cấp ủy, chính quyền 

các cấp tiếp tục chăm lo đời sống, việc làm cho bà con tái định cư; hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, thoát 

nghèo bền vững; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 13 đề 

ra, đưa Sơn La thoát khỏi tỉnh kém phát triển,... 

Với chúng tôi, cảm nhận rõ nhất là màu xanh mới của những cánh rừng cao su, những đồi 

chè, cà phê bạt ngàn đang làm ấm lòng người dân Sơn La. 

14. Tuấn Kiệt. NGƯỜI H’MÔNG DỰNG NHÀ / Tuấn Kiệt // Lao động cuối tuần.- Ngày 10 - 

12/01/2014.- Số 2 
 

Đối với người H’Mông ở bản Chiềng Ly, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La việc dựng 

nhà mới là việc quan trọng của cộng đồng cả bản. Để chuẩn bị đón xuân, anh Sùng A Sừ quyết định 

dựng nhà mới nên cả bản chung tay, góp sức để Sừ có ngôi nhà mới khang trang đón Tết. Việc 

dựng nhà cho Sừ đã được bà con dân bản phân công rõ ràng. Trai tráng, đàn ông thì làm những 

công việc nặng nhọc như san nền, dựng kèo, lợp nhà… còn phụ nữ thì làm những công việc nhẹ 

nhàng hơn như vận chuyển ngói, nấu cơm. Giúp nhau dựng nhà đã trở thành một nét truyền thống 

của đồng bào dân tộc H’Mông khu vực Vân Hồ - Sơn La, thể hiện tinh thần cộng đồng đoàn kết 

tương trợ, thân ái của người dân vùng cao. 
 

15. Nguyễn Huân. ĐỂ GIẢM THIỆT HẠI CÀ PHÊ CHÈ DO SƯƠNG MUỐI / Nguyễn Huân 

// Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 10/01/2014.- Số 8 
 

Đợt rét đậm cuối tháng 12/2013 khiến hơn 1.000 ha cây cà phê chè (Arabica) tại Sơn La 

thiệt hại lớn. Đây là lần thứ hai trong vòng 14 năm, Sơn La lại hứng chịu đợt sương muối 

nặng như vậy. 

VƯỢT QUY HOẠCH 5.000 HA 

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Sơn La cho biết, theo số liệu thống kê, đến thời điểm hiện tại diện tích cây cà phê tại Sơn La 

bị thiệt hại do đợt sương muối vừa qua đã lên tới con số trên 1.300 ha, trong đó rất nhiều diện tích 

bị thiệt hại nặng. Như vậy, tổng số diện tích cà phê bị ảnh hưởng bởi đợt rét cuối năm 2013 chiếm 

tới hơn 10% trên tổng số 11.000 ha cà phê của tỉnh. Tuy nhiên, theo ông Nghị, phần lớn diện tích 

cây cà phê bị thiệt hại do sương muối đều không nằm trong vùng quy hoạch của tỉnh. Theo quy 

hoạch, phải hết năm 2014 mới nâng diện tích cây cà phê chè lên con số 6.000 ha, nhưng mới hết 
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năm 2013 đã cán đích 11.000 ha, tức là vượt so với quy hoạch 5.000 ha trước 1 năm. Cá biệt, một 

số huyện không nằm trong diện quy hoạch vẫn tự trồng mới cả trăm, nghìn ha như Sốp Cộp. 

“Từ khi Bộ Tài nguyên Môi trường có bản đồ sương muối tại các tỉnh miền núi phía Bắc, 

chúng tôi có quy hoạch và hướng dẫn rất rõ ràng những vùng được trồng cây cà phê chè. Tuy 

nhiên, do mấy năm vừa rồi giá cà phê đắt nên bà con đổ xô trồng khiến diện tích tăng vọt hơn 5.000 

ha. Thực tế, vừa rồi những diện tích bị sương muối đều nằm ngoài quy hoạch” -  ông Nghị lý giải. 

Những ngày đầu năm 2014, có dịp đi dọc Quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Sơn La đều thấy những 

vườn cà phê chè bị “cháy xám”, cảm tưởng chỉ một đốm lửa sẽ thiêu rụi tất cả. Nhiều diện tích đã 

được bà con đốn ngang gốc. Mặc dù bị thiệt hại nặng do sương muối là vậy, nhưng khi được hỏi đa 

số bà con đều cho biết, ngoài việc khôi phục lại diện tích cà phê đã bị cháy, sang năm 2014 sẽ tiếp 

tục mở rộng diện tích bởi hiện không có loại cây trồng nào mang lại hiệu quả kinh tế như cây này. 

LÀM SAO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG? 

Từ câu chuyện cây cà phê chè tại Sơn La bị thiệt hại do sương muối cuối năm 2013 vừa qua 

cho thấy sự tác động ngày càng mạnh mẽ của việc biến đổi khí hậu. Một bài toán được ngành nông 

nghiệp đưa ra trong mấy năm gần đây đó là phát triển nông nghiệp bền vững. Nhưng phát triển bền 

vững bằng cách nào, giải pháp ra sao chưa được nêu ra cụ thể. 

Như tại Sơn La, mặc dù quy hoạch của tỉnh đến năm 2014 là 6.000 ha cà phê thì nay đã trên 

11.000 ha. Việc ngăn cấm bà con nông dân rất khó bởi cái gì có lợi thì có phạt họ vẫn trồng. 

Là người gắn bó với cây cà phê từ thời kỳ cây cà phê của nước ta bắt đầu hội nhập và định 

hướng xuất khẩu, ông Đoàn Triệu Nhạn - nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam 

cho biết, lịch sử cây cà phê chè tại Sơn La bắt đầu cuối những năm 1980. Theo đó, nhờ nguồn vốn 

vay của Liên Xô cũ, chúng ta có dành một phần đầu tư cho khu vực Tây Bắc lấy từ nguồn kinh phí 

đầu tư cho cây cà phê tại Tây Nguyên. Song, thực ra trước đó người Pháp đã tiến hành trồng cây cà 

phê tại Sơn La rồi nhưng diện tích nhỏ, manh mún nên sau một thời gian bị lãng quên. 

Đến năm 1987, chúng ta tiến hành khôi phục lại được một diện tích nhất định thì đến năm 

1999 cây cà phê chè tại Sơn La lại bị ảnh hưởng của trận sương muối lớn nhất trong lịch sử (lớn 

hơn năm 2013 rất nhiều). 

Theo kinh nghiệm của ông Đoàn Triệu Nhạn, vấn đề sương muối với cây cà phê chè tại Sơn 

La hoàn toàn có giải pháp để hạn chế thiệt hại. Đặc tính của cây cà phê chè là càng lên cao chất 

lượng cà phê càng ngon nên vấn đề lạnh không đáng lo ngại, chỉ lo vấn đề sương muối. Về sương 

muối, loại thời tiết thường xảy ra tại các vùng thấp, thung lũng yếm khí. Do đó, khi tiến hành trồng 

cà phê, ông Nhạn khuyên bà con nông dân và ngành nông nghiệp nên hướng dẫn quy hoạch trồng 

tại những vùng thoáng gió, vùng cao dọc sườn núi. Đặc biệt, nhất thiết các vườn cà phê phải trồng 

được cây che bóng nhằm điều hòa ẩm độ sẽ hạn chế được rất nhiều ảnh hưởng nếu sương muối xảy 

ra. 
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Về phía Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), ông Nguyễn Tứ Hải - Phó phòng Cây công nghiệp 

đưa ra giải pháp cụ thể với diện tích cà phê bị sương muối tại Sơn La vừa qua. Qua đó, những diện 

tích bị thiệt hại nặng, phải nhanh chóng tiến hành cưa ngang gốc (cách chỗ bị sương muối 12 - 

13cm), sau đó chăm sóc cho cây nảy chồi, 2 năm sau cây sẽ cho thu hoạch lại. Với vùng bị nhẹ, cắt 

cách chỗ bị sương muối 10 -   14cm rồi chăm sóc tiếp, năm sau có thể cho thu hoạch bình thường. 

Với những cây cà phê mới trồng, có thể tiến hành vùi xuống đất sau khi hết sương muối bới 

lên cây vẫn phát triển bình thường và ông Hải đặc biệt lưu ý tới việc phải khôi phục lại cây che 

bóng. 

Ông Trần Xuân Định - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay, ngành nông nghiệp cần phải đặt yếu tố bền vững lên hàng 

đầu. Trước đây, trong quy trình kỹ thuật của ngành nông nghiệp đều rất coi trọng tác dụng của cây 

che bóng, rừng chắn gió vành đai. Nhưng vì chạy theo năng suất nên mấy năm gần đây bà con chặt 

bỏ hoặc không trồng cây che bóng nữa nên thiệt hại mới nặng nề như đợt rét vừa qua. 

“Quá trình đi kiểm tra cây cà phê chè tại Sơn La, tôi nhận thấy những vườn cà phê có cây 

che bóng gần như không thiệt hại gì, trong khi các diện tích không cây che bóng xung quanh cháy 

hết. Tuy nhiên, đây mới là giải pháp kỹ thuật, còn để phát triển bền vững, điều quan trọng nhất vẫn 

là khâu quy hoạch và chấp hành quy hoạch song song với việc nâng cao chất lượng”, ông Trần 

Xuân Định. 
 

16. Nhật Anh. BỔ SUNG VỐN CHO DI DÂN THỦY ĐIỆN SƠN LA / Nhật Anh // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 11/01/2014.- Số 10 
 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối 

hợp với các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

thống nhất nguồn và mức vốn bố trí bổ sung cho tỉnh Sơn La thực hiện Dự án di dân, tái định cư 

Thủy điện Sơn La trong năm 2014, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Theo quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt, tổng số dân di chuyển thuộc Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La là 

20.340 hộ, 92.301 nhân khẩu. Tổng mức đầu tư Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La hơn 

26.457 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư hơn 17.417 tỷ đồng, còn lại là 

nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam gần 9.040 tỷ đồng. 

 

17. PV. SƠN LA: 2.882 LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM MỚI / PV // Đại biểu nhân dân.- Ngày 

12/01/2014.- Số 12 
 

 Thực hiện Chương trình Quỹ quốc gia về việc làm, năm 2013 toàn tỉnh đã giải ngân được 

42,9 tỷ đồng với 427 dự án. Qua đó, tạo việc làm mới cho 2.882 lao động, đạt 115,3% kế hoạch. 

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có 2.255 lao động, công nghiệp 280 lao động và thương mại dịch 

vụ 347 lao động. Các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia dự án vay vốn từ Quỹ đã sử 
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dụng nguồn vốn đúng mục đích, tạo việc làm ổn định; các hàng hóa, sản phẩm làm ra đạt chất 

lượng, góp phần giảm tỷ lệ người thiếu việc làm trên địa bàn toàn tỉnh.  
  

18. Việt Nguyễn. TIN VẮN / Việt Nguyễn // Gia đình và xã hội.- Ngày 13/01/2014.- Số 06; 

Khoa học và đời sống.- Ngày 13/01/2014.- Số 6 
 

 Ngày 12/1, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) xác nhận 

tại Sơn La đã xảy ra một trận động đất mạnh 2,6 độ richter vào lúc 12h55 ngày 11/1. Trận động đất 

độ sâu chấn tiêu khoảng 9km, gây nên rung động trên cấp III (thang MSK 64 gồm 12 cấp) tại khu 

vực tâm chấn, tuy nhiên, không gây thiệt hại. 
 

19. Thành Đạo. ĐÁNH CÙ CÙNG NGƯỜI MÔNG / Thành Đạo // An ninh thủ đô.- Ngày 

14/01/2014.- Số 4014 
 

 Sân vận động bản Hua Tạt, Vân Hồ chiều nay ồn ã, nhộn nhịp bởi tiếng khèn mùa 

xuân, tiếng bạc trắng hoa xòe tinh tang trên bộ quần áo xanh, đỏ vang lên sau mỗi bước chạy 

và bởi cả tiếng con cù va vào nhau, tiếng hò reo, cười nói khi kết thúc mỗi vòng cù. 

Mỗi khi tết đến xuân về, tôi vẫn thường theo anh bạn đồng nghiệp vào bản ăn tết cùng đồng 

bào. Năm nay, địa điểm chúng tôi chọn là bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, Sơn La. Trong khi anh bạn còn 

mải mê khởi động để đá bóng giao lưu với thanh niên bản Hua Tạt, tôi xông xáo xuống sân vận 

động chơi đánh cù. Lân la hỏi han từ người chơi đến khán giả, được biết: Mỗi người sở hữu một bộ 

cù gồm một sợi dây dài chừng hai mét gắn cố định một đầu vào thanh gỗ nhỏ dài chừng 0,5m và 

một con cù đẽo hình đầu đạn, bán kính 3 - 5cm, làm bằng gỗ tốt, cứng, nặng (thường là gỗ trai). 

Mải mê tìm hiểu, chụp ảnh, tôi giật mình khi một con cù lao vù vù sượt qua mang tai. Còn 

chưa kịp định thần thì Tráng A Chu, một người dân trong bản đã lôi tôi ra ngoài đám đông đó. Anh 

bảo: “Anh em đánh mạnh lắm, nhỡ mà trúng là vỡ đầu đấy”. Rồi nhân thể anh giải thích cách chơi 

luôn. Trò này, người Mông gọi là Đàu Ta lái (chơi quay, hay chơi cù). Nhóm người chơi sẽ chia 

làm hai đội không hạn chế thành viên. Đội thứ nhất thả cù, đội thứ hai đứng ở vạch, tìm cách ném 

con cù của mình đánh trúng và làm đổ các con cù của đội thứ nhất, nếu ném trúng và con cù còn 

tiếp tục cù là thắng cuộc, ném trượt tất nhiên sẽ thua. 

Cái thú vị nhất của cuộc chơi chính là việc thả cù và đánh cù diễn ra qua ba vòng. Vòng thứ 

nhất thả cù cách vạch ném chỉ chừng 3m, vòng thứ hai thả cù cách vạch 10m, vòng thứ 3, cù thả 

cách vạch ném đến 20m. Vòng ném thứ ba bao giờ cũng là vòng thử thách nhất, và cái tài khéo, cái 

mạnh khỏe của người đàn ông Mông được chứng tỏ chính là ở vòng này. Khi đội thả cù đã thả 

xong, tất cả đứng dạt ra nhìn những con cù đang quay tít trong mảnh đất rộng, mọi ánh mắt của cổ 

động viên, của khán giả, của những cô gái mười tám, đôi mươi dồn cả vào những cánh tay chắc 

nịch phía đội đánh cù. Những chàng trai thân hình vạm vỡ thoăn thoắt quấn cù, chạy đà, vung tay 

thả cù, giật que đánh con cù thật mạnh, thật xa. Chỉ vài con cù trúng đích, khiến cù đối thủ văng xa 

mới được tung hô, cả người chơi lẫn khán giả đều thích thú, hả hê cười. Mà từ trẻ con cho đến 
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thanh niên đều chơi đánh cù không biết chán, hai đội cứ thế đổi vị trí ném và đánh cho nhau, ai mệt 

thì ra nghỉ, ai mới đến lại đem cù nhập bọn, đến bữa thì nghỉ uống rượu rồi lại chơi. 

Sau trận bóng đá, cũng vừa bữa trưa, cả bản dừng chơi để ăn Tết với thịt lợn, bánh dày, rau 

cải mèo. Đầu giờ chiều, sân vận động lại nhộn nhịp, lần này thì tôi mượn được cù, lại được hướng 

dẫn chơi hẳn hoi. 

Lần thứ nhất, nhập bọn với đội thả cù, cách thả đơn giản thôi. Quấn cù vào đầu dây rồi phải 

khom người, hạ thấp trọng tâm, hai tay đặt thấp, tay thả cù phối hợp với tay cầm que giật cù sao 

cho xoay càng tít càng tốt. Cù của tôi bị đội đánh cù đánh văng xa tít, đổ kềnh. Đến lần thứ hai, tôi 

được đánh cù. Phần này cực kỳ khó khăn, phải kết hợp chạy đà, tay cầm cù giơ cao quá đầu, tay 

cầm dây đặt dưới, rồi ra sức mà ném, mà giật cù sao cho trúng cù đối thủ, và cù mình vẫn còn quay. 

Đem hết sức bình sinh chạy, ném, giật đến đau vai, mỏi gối mà tôi vẫn không giành được phần 

thắng. 

Liên tục quấn cù, đánh cù mà không biết mệt, động tác đẹp mềm dẻo, mạnh mẽ, phải chăng 

đó là lý do khiến người dân nơi đây luôn dẻo dai, mạnh khỏe trước khắc nghiệt của cuộc sống. 
 

20. PV. SƠN LA: PHÒNG HỌC DỞ DANG VÌ CHI TIỀN SAI MỤC ĐÍCH / PV // Bảo vệ 

pháp luật.- Ngày 14/01/2014.- Số 04 
 

Những lớp học dở dang, với hệ thống dây điện loằng ngoằng, nền còn lát gạch dang dở 

nhưng vẫn được nhà trường sử dụng vào công tác dạy học vì tình trạng thiếu lớp học đang 

diễn ra phổ biến ở tỉnh miền núi còn đầy những khó khăn như Sơn La. Bởi một lẽ, có trường 

đã xây dựng tới hơn 3 năm mà vẫn chưa xây xong vì thiếu vốn, trong khi đó, một số dự án 

không có khối lượng để giải ngân hoặc dự án đã được bố trí vốn nhưng không thực hiện được 

bị thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ do hết thời hạn thanh toán với số tiền lên tới 44 tỷ đồng 

(năm 2009). Vì đâu câu chuyện này lại xảy ra ở Sơn La ? 

Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 là 

một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 

đối với ngành Giáo dục nói chung và những địa bàn, địa phương vùng sâu, vùng xa và các địa bàn 

khó khăn, được nhân dân các địa phương đồng tình ủng hộ (nhiều người dân hiến đất, ủng hộ tiền, 

ngày công lao động...). 

Sau khi Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương, các 

Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo (cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo) đã chủ động tích cực trong việc triển khai Đề án; ban hành nhiều văn bản 

hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện, hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo; có văn bản gửi 

các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan thông tin đại chúng để phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Đề án; tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quyết định phân bổ 

vốn thực hiện Đề án. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện 

Đề án theo nhiệm vụ được giao. 
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Các công trình dự án được đầu tư xong đưa vào sử dụng cơ bản giải quyết những bức xúc 

thiếu phòng học, thay thế các phòng học tạm, phòng học xuống cấp trầm trọng. Bước đầu giải 

quyết được nhà công vụ cho giáo viên ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các xã 

có nhiều đồng bào dân tộc, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, 

đào tạo trong cả nước. 

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành văn bản hướng dẫn triển 

khai thực hiện Đề án có nội dung không đúng với mục tiêu của Đề án. Điều đó thể hiện ở việc các 

chủ đầu tư đã sử dụng hơn 18,2 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để mua sắm trang thiết 

bị (bàn, ghế, đồ dùng giảng dạy) cho các phòng. Khi triển khai lại thiếu kiểm tra, đôn đốc tiến độ 

thực hiện, giải ngân các dự án, nên một số dự án không có khối lượng để giải ngân hoặc dự án đã 

được bố trí vốn nhưng không thực hiện được bị thu hồi vốn trái phiếu Chính phủ do hết thời hạn 

thanh toán số tiền trên 44 tỷ đồng (năm 2009); chưa tiến hành kiểm tra, rà soát, nghiệm thu xác 

định giá trị nguồn vốn huy động tính vào giá trị công trình được quy định tại Thông tư số 46/2008 

của Bộ Tài chính. 

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ còn chỉ ra một số sai phạm trong đầu tư xây dựng công như: 

Sai về đơn giá vật liệu, sai nguồn vật liệu, tính sai số lượng cấu kiện, chi phí lưu thông, khối lượng 

phát sinh không có ký nhận của thiết kế kỹ thuật, hồ sơ phát sinh không được điều chỉnh phê duyệt; 

một số điểm trường được đầu tư không đúng mục tiêu đã được quy định Quyết định 20/2008/QĐ-

TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ; việc khảo sát, xây dựng Đề án không chặt chẽ dẫn 

đến xây dựng không đúng địa điểm, sử dụng vào mục đích khác (đối với nhà công vụ cho giáo 

viên).  

Đáng kể, một số công trình xây dựng không có giấy phép, giám sát công trình chưa tốt dẫn 

đến để đơn vị thi công khai khống khối lượng, thi công sai so với thiết kế ban đầu làm ảnh hưởng 

đến chất lượng công trình; cơ quan thẩm định quyết toán chậm, dẫn đến nhiều công trình xây dựng 

xong nhưng chưa được quyết toán; việc thực hiện vốn đối ứng của các địa phương còn thấp... 

Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quyết toán dự án hoàn thành của các 

chủ đầu tư chưa nghiêm (nhất là với chủ đầu tư là UBND xã do trình độ chuyên môn, năng lực 

quản lý, điều hành của các chủ đầu tư này còn nhiều yếu kém, phụ thuộc vào các nhà tư vấn, nhà 

thầu), giá trị phê duyệt quyết toán so với giá trị giải ngân đạt thấp (Sơn La 39,13%). Hiện tại, Sơn 

La chưa có giải pháp, cơ chế cụ thể bắt buộc các chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quyết toán công 

trình hoàn thành đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Ban Chỉ đạo tỉnh chưa thực hiện 

nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ; chưa xây dựng quy chế báo cáo, phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 

huyện với các sở, ban ngành của tỉnh, Thanh tra Chính phủ nêu rõ. 

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Sơn La kiểm điểm việc ban hành văn bản hướng 

dẫn các chủ đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ mua sắm thiết bị bên trong của các phòng 

học, nhà công vụ cho giáo viên, không đúng với mục tiêu Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê 
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duyệt; về xử lý kinh tế, Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Sơn La bố trí vốn từ ngân sách 

địa phương để thanh toán số tiền gần 14,5 tỷ đồng cho các chủ đầu tư đã mua sắm trang thiết bị 

phòng học, nhà công vụ, hoàn trả số tiền trên cho nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 

 

21. Kiều Thiện. QUỲNH NHAI (SƠN LA): ĐỘNG LỰC TỪ CHƯƠNG TRÌNH 30A / Kiều Thiện 

// Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/01/2014.- Số 12 
 

So với các địa phương khác trong tỉnh thì Quỳnh Nhai là huyện nghèo nhất, lại là trọng điểm 

thực hiện di dân tái định cư Thủy điện Sơn La. Nhưng chính sách 30a của Chính phủ đã kịp thời 

đến với Quỳnh Nhai vào đúng thời điểm khó khăn nhất khi vừa hoàn thành chiến dịch di dân. 

Ông Nguyễn Hoài Thu - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cho biết: Nhờ có chính 

sách 30a, đến nay đã có hơn 1.000 hộ dân xóa được nhà tạm và gần 1.000 hộ dân nữa sắp được hỗ 

trợ xóa nhà tạm trong giai đoạn tới, đảm bảo không còn nhà tạm bợ trên địa bàn. Lo cái nhà để dân 

an cư, lại phải lo hỗ trợ sản xuất nâng cao đời sống. Thời gian qua, đã có 3.115 hộ dân được hỗ trợ 

sản xuất với tổng kinh phí hơn 23,8 tỷ đồng. Hàng ngàn hộ dân đã được hỗ trợ bò cái giống để phát 

triển chăn nuôi... “Đây là sự kích cầu rất lớn, tạo thêm những nền móng vững chãi cho vùng quê 

nghèo xa xôi và nhiều gian khó như Quỳnh Nhai” - ông Thu nói. 

Anh Lường Văn Phóng - dân bản Ca, xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) bộc bạch: Dân nghèo 

chúng tôi cả đời chỉ lo sao kiếm đủ miếng ăn, có cái nhà cửa vững chãi để tránh mưa nắng. Nay 

được Nhà nước lo cho nhà “4 cứng”, lại cấp cho 1 con bò giống, tập huấn khuyến nông, khuyến 

lâm nên đời sống thay đổi nhiều. Gần đây nhiều hộ được cấp bò từ vốn 30a đã sinh sản ra bê, bán 

được cả chục triệu. Đặc biệt là những hộ tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng đã có khoản 

hỗ trợ đáng kể, giúp người dân thêm gắn bó với rừng, bảo vệ rừng tốt hơn.  

Ông Lường Văn Mấu - dân bản Bom Bẻ, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) nói về sự thay đổi 

của vùng đất quê ông: “Hơn 70 tuổi rồi tôi mới thấy Quỳnh Nhai thay đổi nhiều đến thế. Điện lưới 

được đầu tư, nước sinh hoạt chảy đến từng nhà dân, kênh mương được kiên cố hóa, đường sá được 

làm tốt hơn... chưa bao giờ thấy Nhà nước lo cho dân nhiều như bây giờ”. Tính đến cuối năm 2013, 

Chương trình 30a đã đầu tư 43 dự án hạ tầng ở huyện Quỳnh Nhai gồm: Đường giao thông, điện 

lưới, kiên cố hóa mương, phai, nước sạch, vệ sinh môi trường... trong đó có 28 công trình đã hoàn 

thành đưa vào sử dụng, 12 công trình đang thi công và 3 công trình mới khởi công. 

 

22. Nguyễn Thắng. SƠN LA: GIẢM NGHÈO TỪ PHÁT TRIỂN RỪNG / Nguyễn Thắng // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 14/01/2014.- Số 12 
 

Đây là Dự án “Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” (gọi tắt là Dự án KfW), với 

nguồn vốn từ Quỹ Ủy thác lâm nghiệp (Quỹ TFF) của Tổng cục Lâm nghiệp, triển khai từ tháng 

5/2012 đến tháng 12/2013 tại 8 bản của đồng bào Mường, Thái, Mông thuộc 4 xã vùng cao Nà Ớt, 

Phiêng Cằm (huyện Mai Sơn), Mường Do, Mường Lang (huyện Phù Yên).   Dự án nhằm khuyến 
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khích người dân tham gia tích cực vào việc quản lý tài nguyên rừng tự nhiên, đồng thời nâng cao 

thu nhập và giảm nghèo cho người dân vùng cao sống dựa vào rừng. Đến nay, Dự án KfW đã thực 

hiện ươm hơn 1,2 triệu cây giống tại 19 vườn ươm tập trung và phân tán, cung ứng 282 tấn phân 

bón các loại, thực hiện trồng mới và phân nuôi tái sinh 2.420 ha rừng... 

 

23. Chu Anh. KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM MA TÚY CỦA BỘ 

ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH SƠN LA / Chu Anh // Quân đội nhân dân.- Ngày 15/01/2014 
 

Ngày 14/1, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu 

đã đến thăm và kiểm tra công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán ma túy, buôn lậu tại Đồn Biên 

phòng cửa khẩu Loóng Sập; Đồn Biên phòng Chiềng On và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

(BĐBP) tỉnh Sơn La. 

Năm 2013, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng và triển khai thực 

hiện tổng số 68 kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy; phối hợp với các cấp, 

ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân 

nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật và về công tác phòng, chống tội phạm ma túy; phối hợp 

xác lập và đấu tranh thành công 10 chuyên án, bắt và xử lý 70 vụ với 104 đối tượng, thu giữ hơn 12 

bánh heroin, 49.165 viên và 2000 gam ma túy tổng hợp, 152,7 gam ma túy đá, 3.871 gam thuốc 

phiện cùng nhiều tang vật liên quan khác. 

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung biểu 

dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã nỗ lực đạt được đồng thời yêu cầu các 

đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác bám nắm địa bàn, gần dân; tích cực đóng góp tham gia xây 

dựng cơ sở chính trị địa phương, đẩy mạnh việc giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đồng 

bào vùng dân tộc thiểu số. Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn 

về tác hại cũng như nguy hiểm của ma túy và tội phạm ma túy; phát huy tốt vai trò của đội ngũ già 

làng, trưởng bản trong công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp tốt với các lực lượng chức năng 

và nhân dân hai bên biên giới; duy trì công tác phối hợp thường xuyên, liên tục nhằm đem lại hiệu 

quả, tránh làm theo kiểu thời vụ, phong trào. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần kịp thời biểu dương, khen 

thưởng xứng đáng đối với đơn vị, cá nhân có thành tích tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm 

ma túy. Yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Quốc phòng về công tác tổ 

chức lực lượng, trang bị phương tiện, nhất là phương tiện đặc chủng, trinh sát kỹ thuật để hỗ trợ 

cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 

24. Đinh Sơn Hà. NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT ĐẰNG SAU ĐẠI ÁN MA TÚY / Đinh Sơn Hà 

// Nông thôn ngày nay.- Ngày 15/01/2014.- Số 13 
 

BÀI 3: SA VĂN CẦU - CON HỔ GIAN NGOAN 

Địa danh “Mộc Châu, Sơn La” thường xuyên có trong cáo trạng của các vụ án lớn về 

ma túy. Đây là một trong những điểm nóng nhất về tội phạm ma túy so với cả nước trên 
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nhiều phương diện: Địa bàn buôn bán, tái trồng, số đối tượng tham gia và đặc biệt là sự góp 

mặt của các ông trùm trẻ, liều lĩnh, táo tợn... 

“CHỈ LỪA ĐƯỢC NGƯỜI KINH THÔI” 

Liên lạc với một anh bạn ở Mộc Châu, đặt vấn đề nhờ bạn giúp đưa tới những bản nóng về 

ma túy trên địa bàn, đặc biệt là những nơi gắn với các tên tuổi trùm ma túy trong vụ đại án ma túy 

như: Sa Văn Cầu, Nguyễn Hùng Dũng, Sồng A Lâu, Tráng A Tàng... thì anh bạn giãy nảy, buông 

lời lạnh lùng: “Ông viết về cái khác ở quê tôi có được không, viết về ma túy mà đến tận nơi là nguy 

hiểm lắm. Ông về rồi, tôi ở lại thì sao?”. Nhưng thấy tôi năn nỉ dai dẳng quá, anh bạn xem ra cũng 

xuôi xuôi nhưng vẫn hỏi: Thế ông định đến đó bằng cách nào? 

Tôi vội lôi ra 2 bộ quần áo dân tộc Mông mà Tết Độc lập 2010 tôi đã mua ở Mộc Châu: “Tôi 

tính rồi, ta mặc bộ này vào, đóng giả làm người Mông đi mua hàng để tới đó, chắc sẽ an toàn 

hơn!”. Bạn tôi lắc đầu: Cứ thử xem. Nhưng nói trước là ông phải thực hiện 3 nguyên tắc này: 

Không để tên tuổi, mặt tôi lên báo; không được mang theo máy ảnh, máy ghi âm; không nói, không 

hỏi, không la cà khi tôi chưa cho phép!  

Làm báo mà lại không cho ghi âm, chụp ảnh, nhất là lại trong điều kiện có một cơ hội hiếm 

hoi như thế này? Oái ăm quá. Nhưng nghĩ lại, không chấp nhận điều kiện ấy nghĩa là không đi, vậy 

là tôi gật đầu. Điểm đầu tiên mà tôi lựa chọn là địa bàn xã Mường Sang, nơi ở của Sa Văn Cầu - 

một nhân vật khủng và bí ẩn nhất đại án này.  

Nhà Sa Văn Cầu ở ngay bản Là Ngà 1, xã Mường Sang, chỉ cách ngã ba Pa Háng trên Quốc 

lộ 6 chừng 3km. Đây là một bản của đồng bào Thái, án ngữ con đường dẫn lên cửa khẩu Lóng Sập 

vùng biên giới Việt - Lào. Nhiều năm trước đây, “sợi dây ma túy liên xã” Mường Sang - Chiềng 

Sơn - Lóng Sập từng làm tan nát bao hộ gia đình, không kể người Kinh hay Thái, Mông, Lào, Khơ 

Mú, Xinh Mun... bởi kẻ bị bắt, người ở tù, chồng trốn truy nã, vợ con khốn đốn, gia đình lao đao vì 

có người thân vướng án tử hình, tử nạn, nghiện ngập...  

Từ bản Nà Bó, cách bản Là Ngà 1 tới nửa km bởi cánh đồng đất rộng, màu mỡ, anh bạn đã 

xuống xe, chỉ cho tôi căn nhà cao tầng đầu bản, sát bên đường cái: Nhà ấy đấy. Ta dắt xe từ đây 

kẻo họ nghi ngờ. Dòng họ nhà Cầu đông lắm, hầu như hết cả bản là anh em. Nó lại có tiền nên sai 

khiến được nhiều người, các phía nhà đều có gắn camera quan sát từ xa, nguy hiểm lắm, không 

được tự tiện làm gì bất lợi nhé... 

Quả thật, với địa thế nhà cao tầng, lưng nhà dựa vào vách núi đá cao, họ mạc anh em ở cả 

xung quanh, lại có cánh đồng rộng tạo khoảng trống với con đường độc đạo chạy qua, bất cứ lực 

lượng nào muốn tiếp cận nhà Cầu cũng sẽ bị phát hiện từ xa và Cầu dễ dàng tẩu thoát cũng như tẩu 

tán tang vật (chuyện này đã xảy ra nhiều lần, sẽ được phản ánh ở những bài sau). 

Đến đúng cửa nhà Cầu, tôi giả vờ vấp để ngồi xuống quan sát nhưng vừa cúi xuống giả vờ 

nắn ngón chân đau thì có mấy chiếc xe máy từ đâu chạy tới, lượn qua lượn lại ngay trước mặt tôi. 

Ngay lúc ấy, một giọng nói Mông chợt vang lên sau lưng: “Tủa à?”. Tôi giật mình: “Thôi chết! 

Hình như nó hỏi mình muốn chết à? Chẳng lẽ nó phát hiện ra mình đóng giả?”. Đang lúng túng 
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không biết có nên ngẩng đầu lên nhìn mặt người vừa hỏi thì tôi thở phào nhẹ nhõm bởi nghe thấy 

tiếng bạn trả lời bằng tiếng Mông với người kia. Sau vài câu líu ríu trao đi đổi lại, đôi thanh niên 

Mông phóng xe vọt qua về phía cửa khẩu. Thằng bạn đá nhẹ vào lưng tôi: “Đỡ đau chưa? Biến. 

Biến ngay. Mặc quần áo Mông chỉ lừa được người Kinh ở Hà Nội thôi, bố ạ”. 

CON HỔ MỆNH LỚN? 

Trên đường rút khỏi bản Là Ngà 1, anh bạn tôi bực dọc: “Đã không biết tiếng lại còn đòi 

mặc quần áo Mông, suýt nữa thì lộ”. Tôi hỏi lại: Thế sao nó biết mình đóng giả? Bạn gắt: Hai thằng 

ấy là dân Mông bản trong, chỗ gần nhà Dũng Ộp ấy. Nó đi qua, thấy mình cũng là người Mông thì 

chào hỏi chứ nó có biết đâu. Nhưng vì ông không trả lời nên nó mới hỏi đi hỏi lại chứ? Nguy hiểm 

là ở mấy thằng thanh niên lượn lờ quanh nhà Cầu... 

...Những năm 90 của thế kỷ trước, vùng quê của Cầu đã là điểm nóng ma túy của Mộc Châu 

và biết bao nhiêu gia đình hệ lụy, mà “điểm nóng” chính là vụ án Trịnh Nguyên Thủy và đồng bọn 

bị lôi ra ánh sáng đầu những năm 2000. Nhưng với trai bản Sa Văn Cầu, việc bùng phát tội phạm 

ma túy ở vùng quê hắn là một cơ hội để hắn dễ thỏa cơn nghiện ngập, dễ kiếm tiền hơn. Lúc đầu 

chỉ là tay cửu vạn xách hàng thuê nhưng sau một thời gian ngắn, bằng sự thông thạo địa bàn và sự 

liều lĩnh, có chút vốn liếng tích cóp được sau những lần chuyển hàng, Cầu bung ra tự làm theo kiểu 

“mua tận gốc, bán tận ngọn”. Khi cần thiết, Cầu sẵn sàng ăn chặn, cưỡng ép đối thủ, bạn hàng để 

lấy lợi nhuận. Cầu cũng sắm luôn nhiều vũ khí “nóng” và luôn mang theo mình, sẵn sàng sử dụng 

để uy hiếp. Vì thế Cầu nhanh chóng tạo dựng được vốn liếng và số má trong đám giang hồ, tội 

phạm vùng biên...  

Chiều hôm ấy, trong vai người tìm mua lợn bản, tôi lân la hỏi chuyện những hộ dân trong 

bản Nà Bó ở liền kề bản Là Ngà của Cầu. Ông Lừ Văn Dụng - dân bản Nà Bó chỉ về căn nhà to 

đùng đầu bản Là Ngà mà bảo: Nhà ông Cầu đấy. Ông ấy thì nhiều tiền lắm, làm mấy cái nhà nhưng 

cũng có dùng đến đâu. Nhưng khi tôi hỏi ông Cầu làm nghề gì mà giàu thế, ánh mắt ông Dựng nhìn 

tôi cảnh giác: Ai mà biết được ông ấy làm gì. Mấy năm nay chẳng gặp ông ấy bao giờ. 

Xởi lởi hơn, bà Lừ Thị Son cho biết: Ông Cầu bị truy nã vì tội buôn bán ma túy nên phải 

trốn sang Lào nhiều năm rồi. Nhưng người ta bảo ông ấy ở bên đó làm gì to và nhiều tiền lắm. Bố, 

mẹ, vợ, con và người nhà ở bên này cứ ăn tiêu thoải mái, lại còn làm thêm nhà cửa lớn, mua vật 

dụng, xe máy đắt tiền.  

Theo một số người dân ở Nà Bó: Cầu mang mệnh hổ lớn nên gian ngoan, liều lĩnh từ khi còn 

bé và đã nhiều lần thoát lưới pháp luật. Năm 2005, Cầu bị công an truy nã và đã vượt biên sang 

Lào, tiếp tục buôn ma túy tuồn về Việt Nam với một mạng lưới vận chuyển càng ngày càng lớn 

mạnh, liều lĩnh, bất chấp pháp luật. Ngay cả trong vụ án năm 2013, khi bố đẻ của Cầu chết, Cầu đã 

vượt biên giới về dự đám tang cha. Lực lượng chức năng phát hiện, bố trí quân bao vây quanh đám 

tang để chờ đám tang xong mới vào bắt Cầu. Nào ngờ đám xong Cầu cũng biến mất không dấu vết. 

Cứ như trong nhà Cầu có một đường ngầm thông lên rừng hoặc ra con suối gần bản...  

      Nếu không bước chân vào con đường ma túy thì bây giờ có thể Sa Văn Cầu đang 

là một cán bộ ngành nông nghiệp (Cầu từng tốt nghiệp đại học Nông nghiệp). Theo lời kể của 

nhiều người, Cầu sinh năm 1974, ngay khi còn đi học phổ thông, Cầu không chỉ ma lanh, hay nghĩ 

ra những trò mới lôi cuốn thanh niên khác làm theo mà còn biết cả những ngón nghề cờ bạc, trộm 
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cắp, hút xách... Mỗi khi đi với Cầu, thấy Cầu chào hỏi, nói chuyện ngang bằng với những tay anh 

chị già hơn tới 4 - 5 tuổi thì ai cũng lắc đầu và nể phục.  
 

25. Dương Đình Tường. BỘ GIỐNG HOÀN HẢO CHO TÂY BẮC / Dương Đình Tường // 

Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 15/01/2014.- Số 11 
 

Sự kiện Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Tây Bắc 2013 tại Sơn La với sự tham gia 

của 200 gian hàng trong đó Dekalb Việt Nam góp mặt tới 4 gian đã khẳng định, cam kết 

xuyên suốt một thông điệp “Cùng nhau phát triển” với nông dân trồng ngô Tây Bắc nói riêng 

và nông dân trồng ngô Việt Nam nói chung. 

Trong suốt những năm qua, Dekalb Việt Nam đã liên tục giới thiệu những giống ngô chịu 

trồng dày cho năng suất cao và thích nghi tốt với điều kiện và tập quán canh tác của nông dân vùng 

Tây Bắc. Thực tế thời gian gần đây cho thấy, nông dân trên khắp các địa bàn đã yên tâm hơn khi 

gieo trồng các sản phẩm ngô lai mang thương hiệu Dekalb. 

Họ yên tâm bởi dù gặp phải điều kiện thời tiết bất lợi như hạn hán, mưa bão mùa màng vẫn 

cho thu hoạch khá. Họ yên tâm bởi giá bán ngô Dekalb luôn cao hơn từ 200 - 300 đ/kg các giống 

khác nhờ các ưu điểm như màu sắc đẹp, nặng hạt, sâu cay, lõi nhỏ và rất đồng đều. Họ yên tâm bởi 

gieo trồng ngô lai Dekalb bảo quản được lâu hơn, không sợ thối bắp, không sợ nảy mầm trên bắp 

khi chưa thu hoạch nên có thể bảo quản dễ dàng đợi giá thật tốt mới bán. 

Chính những điều này khiến cho các giống ngô thương hiệu Dekalb trở thành sự lựa chọn 

của nông dân trong 3 năm vừa qua (2010 - 2012). Thương hiệu ngô lai Dekalb chính là giải pháp 

cho nông dân và người đầu tư trên địa bàn Tây Bắc. Giống ngô DK9901; DK9955; DK8868 và 

DK6919 rất tốt, rất an toàn bởi những đặc tính như sau: 

- Giống DK9901 và DK9955: Trải qua năm 2010; 2011 với thời tiết hoàn toàn trái ngược 

nhau nhưng vẫn thể hiện là giống có năng suất rất cao, khả năng chống chịu tốt trong điều kiện hạn 

hán cũng như mưa lũ. Hiện là giống được nông dân rất yên tâm khi gieo trồng. Với những đặc tính 

nổi trội như thích nghi rộng; ổn định; nặng hạt; sâu cay; màu sắc đẹp; chịu trồng dày, chống đổ ngã 

tốt; yên tâm trong bảo quản sau thu hoạch... được nông dân lựa chọn trong sản xuất. 

- Giống DK8868 và DK6919: Mới được đưa vào sản xuất đại trà, tuy nhiên đã qua quy trình 

chọn tạo giống rất nghiêm ngặt trong hệ thống của tập đoàn với 5 năm khảo nghiệm liên tục trên 

địa bàn Tây Bắc và trên nhiều chân đất khác nhau. Kết quả cho thấy là các giống có tiềm năng năng 

suất cao nhất hiện nay, ổn định, sạch bệnh, ưu thế trồng dày. 

Bên cạnh đó DK8868 có kiểu hình đẹp, bắp to, nặng hạt, màu sắc siêu đẹp. Riêng DK6919 là 

giống ngắn ngày, có khả năng kháng được hiện tượng mọc mầm trong bắp tốt nhất hiện nay. 

Và mới đây nhất là giống ngô lai DK6818 được mệnh danh “lựa chọn hoàn hảo”. Dù mới ra 

đời nhưng trong quá trình khảo nghiệm nghiêm ngặt của Tập đoàn Monsanto đã thể hiện là giống 

có khả năng thích nghi rất rộng, rất ổn định về năng suất, sinh trưởng và phát triển khỏe, chất lượng 

hạt tốt và điều này hứa hẹn sẽ là người theo gót nông dân và các chủ đầu tư đi tới các địa bàn, các 

nương ngô trong thời gian tới. 
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Các đặc điểm chung của bộ giống Dekalb: Chịu trồng dày, sạch bệnh, thích nghi rộng, ổn 

định và an toàn trong sản xuất; nặng hạt, sâu cay, ít bị thối, màu sắc đẹp và tỷ lệ tách hạt rất cao (82 

- 85%), phù hợp với tập quán canh tác của nông dân trên các địa bàn và đặc biệt rất có lợi khi các 

nhà đầu tư thu mua bắp để chế biến nông sản. 

Việc sử dụng giống ngô lai nhãn hiệu Dekalb mang lại sự an toàn, năng suất, bảo quản lâu 

hơn và bán giá cao hơn được minh chứng bởi nông dân ở các vùng trồng ngô lớn trên khắp các địa 

bàn huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Mường La, Thuận Châu, Phù Yên và Bắc 

Yên của tỉnh Sơn La. Chúng tôi vô cùng vui mừng khi biết được thông tin đó và xin chúc mừng tất 

cả nông dân, các chủ đầu tư trên đã có sự lựa chọn rất đúng đắn. 

Có thể nói, bộ giống ngô lai Dekalb đáp ứng hoàn hảo cho nhu cầu của nông dân trồng ngô 

Tây Bắc bởi khả năng thích nghi với hầu hết các điều kiện khí hậu và chân đất, cũng như các tiểu 

vùng khí hậu khác nhau. Nông dân Tây Bắc hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn giống ngô lai 

Dekalb phù hợp cho mùa vụ của mình. 

Từ mong muốn nông dân khu vực Tây Bắc chọn được loại giống phù hợp nhất với điều kiện, 

tập quán canh tác, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của các điều kiện bất lợi do thời tiết gây ra; giúp 

cho các nhà đầu tư yên tâm khi đầu tư cho nông dân trên mục tiêu “Cùng nhau phát triển”, chúng 

tôi khẳng định: Gieo trồng các giống ngô lai Dekalb là giải pháp gia tăng năng suất, đảm bảo an 

toàn trong đầu tư và nâng cao giá bán ngô thương phẩm cho nông dân Tây Bắc! 

Một lần nữa chân thành cảm ơn các cơ quan, nhà đầu tư đã tin tưởng các sản phẩm mang 

thương hiệu Dekalb và giới thiệu tới tay người nông dân. Chúng tôi mong muốn được cộng tác chặt 

chẽ nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Chúng tôi cam kết đưa tới cho khách hàng, nông dân những 

sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, an toàn nhất trong chiến lược phát triển bền vững của Dekalb Việt 

Nam trên địa bàn Tây Bắc. 

Bộ giống ngô lai Dekalb với khẩu hiệu: “Đầu tư rất an toàn - Không lo toan thời tiết”. 
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