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01. NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG / Trương Quang Nghĩa // An ninh quốc phòng, 

Tạp chí Quốc phòng toàn dân.- Tháng 01/2014.- Số 02.  
 

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương luôn được 

Tỉnh ủy Sơn La quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên địa bàn, tạo môi trường 

thuận lợi để tỉnh phát triển toàn diện, bền vững. Là một tỉnh miền núi, biên giới phía Tây Tổ quốc, 

Sơn La có vị trí rất quan trọng trong thế trận phòng thủ chiến lược của khu vực và cả nước. Do nơi 

đây còn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là tình trạng tàng 

trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, di dịch cư tự do, truyền đạo trái pháp luật, 

các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch,... nên tỉnh phải không ngừng nâng cao 

khả năng phòng thủ, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng (QS, QP), tạo môi trường thuận lợi 

cho sự phát triển bền vững trên các lĩnh vực của địa phương. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, 

đi đôi với các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 

nhiệm vụ QS, QP, phù hợp với khả năng thực tế của địa phương và đạt được kết quả khá toàn diện. 

Điểm nổi bật là, đã nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của 

chính quyền các cấp trong thực hiện công tác QS, QP, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) vững 

chắc; gắn phát triển KT - XH với tăng cường quốc phòng - an ninh (QP - AN) và đối ngoại; tập 

trung nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương và công tác giáo 

dục quốc phòng - an ninh (GDQP - AN). Đây là cơ sở rất quan trọng để Sơn La phát huy tiềm 

năng, lợi thế trong quá trình phát triển, hội nhập; tạo tiền đề vững chắc để giữ vững ổn định chính 

trị, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, 

phòng ngừa có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân 

tộc, bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống. Nhằm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ QS, 

QP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; đặc điểm, tình hình địa phương chi phối đến việc thực hiện nhiệm vụ QS, 

QP, làm cơ sở để ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động sát tình hình thực tiễn, 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng. Trong đó, Tỉnh 

ủy tập trung quán triệt Chỉ thị 07-CT/TW, ngày 03/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây 

dựng các tỉnh (thành phố) trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới; Nghị 

định 152/2007/NĐ-CP, ngày 10/10/2007 của Chính phủ về KVPT; kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát 

triển KT - XH với tăng cường QP - AN để xây dựng KVPT vững chắc. Đồng thời, chỉ đạo các cấp 

ủy tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP - AN trong tình hình mới; Nghị định 

116/2007/NĐ-CP, ngày 10/7/2007 của Chính phủ về GDQP - AN. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ 

quốc, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung quán triệt các văn bản về công tác quốc phòng, như: Luật 

Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia, Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Luật GDQPAN, Pháp lệnh về 
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lực lượng dự bị động viên (DBĐV), các nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng; xây 

dựng hoạt động KVPT, phòng thủ dân sự,... Tỉnh ủy đã ra Nghị quyết 07-NQ/TU về lãnh đạo 

nhiệm vụ QS, QP địa phương giai đoạn 2011 - 2015. Các cấp ủy trong Đảng bộ đều có nghị quyết 

chuyên đề, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ QS, QP ở cấp mình. Trong chỉ đạo thực 

hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã gắn việc quán triệt, thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm 

tổ chức thực hiện với phát động phong trào quần chúng rộng rãi, động viên mọi nguồn lực cho xây 

dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chủ động đối phó có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ 

đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp phải chú ý khắc phục nhận thức 

không đúng về tình hình, nhiệm vụ, không thấy hết được tính chất nguy hại của thủ đoạn “diễn biến 

hòa bình”, vấn đề dân tộc, tôn giáo hoặc chỉ coi trọng phát triển kinh tế mà không quan tâm đến 

nhiệm vụ QS, QP. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn 

coi trọng thực hiện tốt công tác GDQP - AN; tập trung đổi mới chương trình, nội dung giáo dục 

theo hướng hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm địa bàn và trình độ nhận thức của đồng 

bào. Nội dung giáo dục đi sâu vào nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QS, QP; về chính 

sách dân tộc được thể hiện trong các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 

(khóa IX và khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hình thức giáo dục bảo 

đảm phong phú, thiết thực, như: Tổ chức bồi dưỡng tập trung, nói chuyện thời sự ở cơ sở, sử dụng 

phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội công tác xây dựng cơ sở và các lễ hội của đồng bào 

dân tộc thiểu số... Hội đồng GDQP - AN các cấp luôn được kiện toàn cả về số lượng, chất lượng và 

quy chế hoạt động, bảo đảm phát huy tốt vai trò thực hiện công tác GDQP - AN cho các đối tượng. 

Từ năm 2001 đến năm 2010, tỉnh đã tổ chức 686 lớp với 47.849 lượt người tham gia; trong đó, có 

12 lớp với 700 lượt người là các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 

2013, tỉnh đã phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 2 mở 01 lớp cho đối tượng 2, 04 lớp cho đối 

tượng 3, 01 lớp cho già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp 

phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong thực 

hiện nhiệm vụ QS, QP. Cùng với công tác GDQP - AN, tỉnh tập trung xây dựng các tổ chức đảng 

trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền các cấp và đoàn thể quần chúng vững mạnh toàn 

diện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục 

khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, góp phần giáo dục, rèn 

luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin của nhân dân vào cấp ủy, 

chính quyền các cấp. Nâng cao chất lượng xây dựng KVPT là chủ trương được Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với phương châm: “Vững mạnh toàn diện, có trọng điểm”. Theo đó, 

tỉnh đã tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng KVPT các cấp, duy trì hoạt động có nền nếp, chất 

lượng và hiệu quả; giao Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành 

xác định kế hoạch, triển khai xây dựng các thành phần thế trận và một số công trình trọng yếu trong 

KVPT tỉnh, huyện (thành phố); xây dựng điểm căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, KVPT then 

chốt. Đến nay, tỉnh và 100% các huyện (thành phố) đã hoàn thành quy hoạch thế trận quân sự trong 
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KVPT; từng bước triển khai các dự án, hạng mục trong các thành phần thế trận. Đồng thời, tiến 

hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch: Bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh; 

quyết tâm tác chiến phòng thủ của địa phương; mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái quốc 

phòng; xây dựng, huy động và tiếp nhận lực lượng DBĐV; động viên công nghiệp và kế hoạch dự 

trữ vật tư, trang thiết bị cho xử trí các tình huống. Hằng năm, tỉnh đều chỉ đạo tiến hành 02 cuộc 

diễn tập KVPT và 01 cuộc diễn tập phòng, chống cháy rừng cấp huyện. Các huyện (thành phố) chỉ 

đạo diễn tập chiến đấu trị an; cụm tác chiến biên phòng; phòng, chống lũ, bão, tìm kiếm, cứu nạn, 

phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã bảo đảm tỷ lệ đơn vị, địa phương theo quy định. Năm 2012, 

tỉnh đã tổ chức diễn tập KVPT đạt kết quả xuất sắc cả về công tác chuẩn bị, chỉ huy, điều hành, xử 

lý tình huống, phối hợp, hiệp đồng và bảo đảm an toàn, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến 

đấu và trình độ tác chiến của LLVT tỉnh trong mọi tình huống. Một trong những nội dung được 

Tỉnh ủy hết sức chú trọng là kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ QS, QP với phát triển KT - XH và đối 

ngoại quân sự. Là một tỉnh còn nghèo, hiện nay đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó 

khăn (còn gần 27% hộ nghèo), nên việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập của người dân là 

trọng tâm trong công tác lãnh đạo của tỉnh. Tuy nhiên, việc làm này phải được gắn kết chặt chẽ với 

các mặt công tác khác, trong đó có nhiệm vụ QS, QP. Có như vậy, mới tạo được tiềm lực và môi 

trường thuận lợi cho sự phát triển. Những năm qua, việc gắn kết hai nhiệm vụ này đã được nhận 

thức và thực hiện nghiêm túc, với những chủ trương, biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của 

tỉnh. Trong quá trình triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, tỉnh đều tính đến yếu tố 

QP - AN và có sự tham gia của cơ quan quân sự, công an. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên của địa 

phương, khi triển khai các dự án phát triển KT - XH,... tỉnh luôn đặt ra yêu cầu phải tính toán kỹ 

lưỡng, để vừa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, vừa không ảnh hưởng đến bố trí thế trận 

phòng thủ về QP - AN. Chỉ tính riêng 5 năm qua, BCHQS tỉnh đã tham gia góp ý cho trên 50 dự 

án,... triển khai trong toàn tỉnh. Qua đó, thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển; đồng thời, đảm 

bảo thực hiện tốt nhiệm vụ QS, QP trên địa bàn. Ngoài ra, tỉnh còn làm tốt công tác đối ngoại quân 

sự với các tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào; phối hợp nắm tình hình và giải quyết các vấn 

đề liên quan; duy trì giao ban định kỳ theo văn bản ghi nhớ đã được ký kết. Xây dựng LLVT, cơ 

quan quân sự địa phương vững mạnh là nhiệm vụ cơ bản trong thực hiện công tác QS, QP. Để làm 

được điều đó, Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư 

tưởng; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát triển đảng 

viên mới; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh có cơ 

cấu hợp lý, được đào tạo cơ bản, làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 

về tổ chức thực hiện, quản lý nhà nước về QS, QP. Đồng thời, thường xuyên kiện toàn biên chế lực 

lượng DQTV và DBĐV theo Luật và Pháp lệnh; gắn công tác xây dựng LLVT địa phương với 

công tác vận động quần chúng và xây dựng địa bàn vững mạnh; phối hợp xây dựng đội ngũ cán bộ 

quân sự xã, phường, cơ quan đạt chuẩn theo quy định; tổ chức đào tạo trung cấp chuyên ngành 

quân sự. Đến nay, tỷ lệ DQTV của tỉnh đạt gần 2% dân số, có 18,7% là đảng viên; lực lượng 

DBĐV được tổ chức sắp xếp đủ 100% các đầu mối, 73% đúng chuyên nghiệp quân sự, đảng viên 
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đạt 15,7%. Để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tỉnh đã làm tốt việc chỉ đạo công tác huấn 

luyện đối với lực lượng thường trực, DQTV và DBĐV; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức 

hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, làm chuyển biến mạnh mẽ việc chấp hành kỷ luật, xây 

dựng chính quy, làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường đoàn kết quân - dân, v.v… 

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Tỉnh ủy Sơn La tiếp tục quán triệt và lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ 

QS, QP; giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với tăng cường QP - AN, xây dựng tỉnh 

thành KVPT vững chắc trong thế trận phòng thủ chung của khu vực và cả nước.   
 

02. Mai Tâm Hiếu. TẾT NHÀ MẸ HAN / Mai Tâm Hiếu // Thời nay.- Tháng 01/2014.- Số 

xuân. 
 

Người đàn bà ấy không lấy chồng. Ở tuổi năm mươi ba đầy bất trắc, bà vẫn ngày đêm vun 

vén cho năm đứa con và đàn cháu nội ngoại đông đến 11 đứa mà bà rất đỗi yêu thương. Năm nay 

bà dự định đón tất cả các con các cháu về ăn Tết. Vậy là, trong căn nhà vài chục mét vuông, Tết 

này, bà Han sẽ đón hơn hai chục nhân khẩu thuộc ba dân tộc khác nhau sum vầy. Bà Han bảo: Chỉ 

nghĩ tới việc được ẵm những đứa cháu trong lòng, cái Tết, với bà, đã đầy đủ lắm. Cô gái Thái Lù 

Thị Han sinh ra trong một gia đình nghèo khó lại đông con tại bản Bó Cá, phường Chiềng An, 

thành phố Sơn La. Gia đình Han có tới 12 chị em. Tính về đằng nữ, Han là gái lớn trong nhà. Vậy 

là cả một thời tuổi trẻ, cô Han đã cùng cha mẹ đêm hôm khuya sớm tảo tần nương rẫy nuôi đàn em 

đông đúc ăn học cho đến độ trưởng thành. Và khi mà các em bà đã yên bề gia thất, đứa cuối cùng 

đã tự lo được cho mình, nói cách khác là đến lúc có thể ngẩng mặt lên được thì chị Han đã thấy 

mình ở cái tuổi lỡ thì. Nhìn bạn bè cùng trang lứa trong bản đều đã yên bề gia thất, không phải 

không có lúc cô Han bỗng thấy chạnh lòng. Tục người Thái, dù có đến tuổi 70 mà góa vợ góa 

chồng, người ta vẫn có thể gá nghĩa về ở với nhau để “ngủ cho ấm giường”. Con cháu chỉ có trách 

nhiệm vun vầy cho ông bà, bố mẹ mà không bao giờ được quyền ngăn cấm. Vậy nên, trong các bản 

làng vùng cao không thiếu những cặp “giai lão” nhưng thật ra họ mới về ở với nhau được có vài 

năm. Đúng cái lúc thấy mình không thể chung chiêng được nữa, cái lúc mà dự định của riêng Han 

trùng với hối thúc của gia đình, Han đã toan nhận lời người manh mối để có một nơi nương tựa cho 

phần đời còn lại thì số phận lại buộc cô Han bỗng dưng có cả một đàn con đông đúc. Để rồi từ đây, 

mẹ Han không thể nghĩ được điều gì cho riêng mình nữa. Để rồi cũng từ đây, mẹ Han lại bắt đầu 

một hành trình sớm khuya vất vả kéo dài đến hơn hai chục năm để chăm lo cho những đứa con 

khác dân tộc của mình. Đó là một ngày giữa tháng 6/1991, khi Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi 

Sơn La, nơi Han mới xin vào làm việc, được thành lập và đón những đứa trẻ đầu tiên về nhập trại. 

Năm đó Sơn La vừa trải qua một trận đại dịch. Hết năm, cả tỉnh có hàng trăm nghìn người mắc sốt 

rét, trong đó có 305 người chết vì dịch bệnh. Chưa hề có gia đình, chưa hề một lần làm mẹ, cô Han 

là một trong những người được phân công trực tiếp nuôi dưỡng năm đứa trẻ được đưa về từ bản Sa 

Lai, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Đó là những đứa trẻ của một gia đình người dân tộc Mông mà 

cha mẹ chúng đều đã chết vì sốt rét. Nhìn những đứa trẻ bơ vơ, đứa lớn nhất mới 12, đứa nhỏ nhất 

chưa đầy hai tuổi cứ vón vào nhau nơi góc phòng lạ lẫm, Han không đành lòng. Vậy là từ hôm ấy, 

dù không phải phiên trực, dù đã hết giờ làm việc, tiếng khóc như xé ruột của những đứa trẻ mồ côi 

kéo Han ở lại. Cô ôm những đứa bé trong lòng mà nước mắt mình hòa cùng nước mắt bầy trẻ nhớ 

nhà, thiếu cha, mất mẹ. Rồi khi mà đứa trẻ bé nhất đã quen hơi mẹ Han, chịu để mẹ Han bế bồng 
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chăm bẵm, cũng là lúc Han thấy số phận mình đã gắn chặt với bầy trẻ cô đơn. Cô chính thức từ 

chối lời mối manh mà cô đã định nhận lời. Từ đây người ta thấy Han, tay dắt bé Mo, lưng địu bé 

Máy đi về trên lối mòn dẫn từ trại trẻ mồ côi về căn phòng tập thể nơi cô tá túc. Bây giờ thì đận cơ 

hàn tưởng cũng đã qua rồi. Sau 22 năm, tất cả năm đứa trẻ mồ côi năm xưa đều đã có gia đình. Cô 

chị cả Giàng Thị Dế, sau khi đến trại tìm đường về Xuân Nha sống với họ hàng nay lấy chồng, sinh 

con và cũng chọn mẹ Han làm bà ngoại cho những đứa trẻ mà mình sinh ra. Còn lại, bốn đứa trẻ 

mồ côi năm nào đều được học hết trung học phổ thông và được đào tạo nghề. Đó là bốn anh em: 

Giàng A Lau, Giàng Thị Phình, Giàng Thị Mo, Giàng Thị Máy. Cho dù cả bốn anh em Lau khi còn 

ở trại đều có chế độ nhà nước nuôi dưỡng nhưng cho đến những ngày này, vất vả của 22 năm làm 

mẹ đủ để lại trên mặt người đàn bà bốn con những vết hằn khó nhọc. Đó là khi trái gió trở giời, là 

khi bé Mo, bé Máy ốm đau, là những đêm mẹ Han thức trắng trông con nơi bệnh viện. Những đứa 

trẻ sinh ra không được đủ đầy, thiếu cha, thiếu mẹ lại rất dễ mắc các chứng bệnh khác nhau. Không 

ít đêm, chị em khu tập thể trại thấy mấy mẹ con Han, con thì khóc ngằn ngặt tiếng Mông, mẹ thì ru 

ời ời tiếng Thái... Hôm nay, nhìn hai cô gái Mông ở tuổi trưởng thành đã làm mẹ, ít ai biết rằng, 

cách đây hơn 22 năm cả Mo và Máy là những đứa trẻ còi xương, suy dinh dưỡng. Rồi cả khi những 

đứa trẻ đã lớn, những tính toán để chúng không thua chị kém em quá nhiều, để chúng như thấy 

mình được bù đắp đã lấy đi của mẹ Han quá nhiều sức lực… Những năm này, khi các con đều lấy 

vợ lấy chồng, trừ vợ chồng cậu con trai Giàng A Lau ở cùng mẹ Han, còn tất cả đều làm ăn xa. Bà 

Han vời vợi nỗi nhớ con nhớ cháu, rồi quả trứng gà, cân gạo nếp dành dụm được bà gửi đi tứ phía, 

tháng này cho mẹ con cái Mo ở Bắc Yên, tháng sau cho mẹ con cái Máy ở tận Mộc Châu... Mỗi lần 

các con gái ở cữ, bà Han lại thu xếp để đến được với mẹ con chúng ít ngày. “Dù không sinh nở, 

nhưng chăm bẵm những đứa trẻ mới sinh thì tôi có kinh nghiệm hơn chúng nó nhiều!”, bà cứ lo 

lắng vậy. Trong bốn đứa con, bà Han thương nhất cô con gái út. Út Máy được bà Han chăm bẵm từ 

nhỏ nên ít khi rời mẹ. Nay Máy lấy chồng chuyển về tận Vân Hồ làm việc. Trong lòng mẹ Han lại 

bộn bề những âu lo. Bà kể lể cùng hàng xóm nỗi lo gia đình nhà chồng Máy là người khác dân tộc, 

chồng Máy lại là con một, biết út Máy có được chăm sóc như khi ở nhà với mẹ? Biết út Máy có 

biết làm đủ phận dâu con? “Tôi phải bỏ đến ba cái địu, con Máy mới đi được trên đôi chân nó 

đấy!”, bà Han bần thần nói với bà hàng xóm. Tết này bà Han có nhiều điều vui. Bà vui vì cậu con 

trai Giàng A Lau, sau khi xuất ngũ đã học xong đại học, rồi đi làm, đã đem về cho mẹ tháng lương 

đầu tiên, “để góp cùng mẹ lo Tết cả nhà!”. Bà Han vui vì cả năm đứa con đều hẹn đưa vợ, chồng 

con cái về ăn Tết. Bà Han còn vui hơn là mấy năm rồi, đã thực hiện được ước nguyện của cả mấy 

mẹ con, mua được thổ đất, làm được căn nhà để mẹ con, bà cháu khỏi phải đi ở thuê. “Để vợ chồng 

thằng Lau có nhà có cửa... Để bọn trẻ có chỗ đi về!”. Khuôn mặt người đàn bà sắp đến tuổi nghỉ 

hưu giãn ra trong gió lạnh. Một sáng cuối năm, trong khoảng sân nhỏ trước nhà, bà Han đang dọn 

dẹp để chuẩn bị đón Tết. Cô cháu hai tuổi, con gái Giàng A Lau đang ngủ yên trên lưng bà nội. Có 

ngọn gió giao mùa bứt những cánh đào phai đặt lên tóc cả hai bà cháu. Những cánh đào phai báo 

hiệu Tết Giáp Ngọ đã đến thật gần.        
  

03. Chí Công. ÔM “HÀNG NÓNG”, VÃI ĐẠN NHƯ MƯA VẪN BỊ “HẠ GỤC” BỞI CHÓ 

NGHIỆP VỤ / Chí Công // Đời sống và pháp luật.- Tháng 01/2014.- Số 3+4+5. 
 

 Trong cuộc chiến truy bắt tội phạm, có những trận đánh, chó nghiệp vụ của lực lượng bộ đội 

biên phòng được “tung” ra như một nhân tố cực kỳ quan trọng để đảm bảo cho sự thành công của 
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chuyên án. Đặc biệt, có chuyên án mấy tháng trời trinh sát phải “nếm mật nằm gai”, bám theo di 

biến động của nhóm đối tượng luôn kè kè súng, lựu đạn và “hàng trắng”, thế nhưng để quyết định 

thời điểm phá án không hề đơn giản. Cuối cùng, chó nghiệp vụ đã được lựa chọn để đối mặt với 

những “bóng ma” thoắt ẩn thoắt hiện giữa bóng đêm của núi rừng Tây Bắc.  

TRẬN ĐẤU SINH TỬ, ĐƯA “BÓNG MA” RA ÁNH SÁNG 

Những ngày cuối năm 2013, chúng tôi có dịp về thăm trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ 

Tư lệnh Bộ đội biên phòng). Cận Tết Nguyên đán, các cán bộ và chiến sỹ nơi đây đang bận rộn với 

những công việc cuối năm để chuẩn bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2014. Trao 

đổi với phóng viên, Đại tá Phạm Văn Phương, Chính ủy Nhà trường cho biết: “Nhà trường vừa làm 

công tác đào tạo huấn luyện viên và huấn luyện chó nghiệp vụ tại chỗ, vừa phải tổ chức các cụm cơ 

động, sẵn sàng chiến đấu ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam”. Qua câu chuyện của các anh, chúng tôi 

được biết, ngoài những nhiệm vụ khác, các chú chó nghiệp vụ của nhà trường đã từng tham gia vào 

nhiều chuyên án ma túy lớn. Trong đó, đối với Thượng tá Nguyễn Văn Chiến - Phó hiệu trưởng 

trường Trung cấp 24 Biên phòng thì có lẽ trận đánh ma túy “khủng” ở bản Lắc Phương, xã Chiềng 

Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là đáng nhớ nhất. Địa bàn này nằm dưới chân núi Pha Luông, 

từ nhiều năm nay vốn được đánh giá là một trong những trọng điểm về hoạt động ma túy của miền 

Tây Bắc. Thông tin từ các trinh sát báo về, khoảng giữa năm 2009, xuất hiện một đường dây vận 

chuyển ma túy từ Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào) về Việt Nam qua khu vực biên giới xã Chiềng 

Sơn. Các “mắt xích” đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển “hàng” trong đường dây này thường thoắt ẩn, 

thoắt hiện như những bóng ma giữa núi rừng biên giới. Đặc biệt, tài liệu trinh sát cho thấy, bọn 

chúng có trang bị đầy đủ vũ khí nóng như súng quân dụng, lựu đạn... luôn giắt trong người. Đây là 

những đối tượng cực kỳ manh động, sẵn sàng nhả đạn và chống trả quyết liệt lực lượng chức năng 

nếu bị phát hiện. Chính vì thế, muốn chặt đứt “chiếc vòi bạch tuộc” trong đường dây ma túy 

“khủng” xuyên quốc gia trên, lực lượng phá án phải nắm rõ địa hình hoạt động, quy luật vận 

chuyển “hàng” của chúng, từ đó mới tính đến kế hoạch tấn công. Để huy động tối ưu lực lượng, 

Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) phối hợp với Biên phòng tỉnh 

Sơn La và Đội chó nghiệp vụ của trường Trung cấp 24 Biên phòng để phá án. Lần đó, Thượng tá 

Nguyễn Văn Chiến là người trực tiếp chỉ huy 19 cán bộ, huấn luyện viên và 14 chó nghiệp vụ của 

đơn vị để tham gia vào trận đánh sinh tử. Chia sẻ với phóng viên báo Đời sống và pháp luật, 

Thượng tá Chiến nhớ lại: “Để đảm bảo yếu tố bí mật, bất ngờ và an toàn tuyệt đối lúc “xung trận”, 

trước khi đánh án, chúng tôi đã phải 4 lần tiến hành khảo sát hiện trường. Qua đó, xác định vị trí 

phục kích. Sau đó, chúng tôi về Hà Nội, lựa chọn một địa điểm có địa hình tương tự với địa điểm 

đánh án, tất cả các lực lượng và chó nghiệp vụ phải tập luyện vất vả trong suốt một thời gian dài”. 

Nhớ lại chuyên án đó, Thượng úy Đào Duy Hà, giáo viên trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết 

thêm: “Thường thì chó nghiệp vụ khi ra trận, gặp đối tượng lạ thì hay sủa rất to. Chính vì thế, để 

đảm bảo thành công của chuyên án, chúng tôi phải huấn luyện để chó giữ im lặng không được sủa, 

tấn công đúng đối tượng khi có hiệu lệnh phát ra. Kiên trì huấn luyện, các chú chó nghiệp vụ tham 

gia chuyên án đã giữ được “im lặng” suốt 8 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, chúng tôi còn phải huấn luyện 

kỹ sao cho mỗi con chó nghiệp vụ phải khống chế bắt được một đối tượng, cắn vào tay cầm súng 

và vận chuyển ma túy nhưng không gây nguy hiểm cho chúng. Sau khi mọi công việc chuẩn bị đã 

sẵn sàng, chúng tôi nhận lệnh lên đường đi Sơn La đánh án”. Theo các cán bộ trường Trung cấp 24 

Biên phòng, khoảng 3h sáng ngày 2/11/2009, thực hiện kế hoạch, lực lượng đánh án cùng với chó 
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nghiệp vụ xuất phát từ Hà Nội trong những chiếc xe chuyên dụng, vượt chặng đường dài gần 

300km để đến được vị trí tập kết. Khi đó, kim đồng hồ chỉ 18h. Rất nhanh, ngay khi đến nơi, toàn 

đội hình đã triển khai vào đúng vị trí mật phục, chờ hiệu lệnh tấn công. Chính vì việc tính toán, căn 

thời gian rất chuẩn xác, chỉ vài phút sau, trong bóng tối yên tĩnh của núi rừng, bỗng xuất hiện 5 đối 

tượng khả nghi, chúng rọi đèn pin khắp nơi. Vốn bản tính ranh ma, chúng bất ngờ tản ra các phía, 

không đi cùng nhau nữa. Lúc này, 2 đối tượng đã lọt và trận địa phục kích của tổ công tác. Khi phát 

hiện có mùi lạ chúng xả súng loạn xạ khắp nơi. Mệnh lệnh tấn công được phát ra, các chú chó 

nghiệp vụ lao vào, khống chế hai tên cầm súng. Thượng tá Chiến kể lại: “Khi phát hiện chó nghiệp 

vụ tấn công, các đối tượng bắn như vãi đạn. Thậm chí, chúng bị mất phương hướng, cứ giơ thẳng 

súng lên trời bắn loạn xạ. Thế nhưng, trước sự uy hiếp và tấn công của chó nghiệp vụ, hai đối 

tượng người Lào đã bị tóm gọn cùng với tang vật bị thu giữ là 5 bánh heroin, 400 viên ma túy tổng 

hợp và 2 khẩu súng K54, K59. Trận đánh đó, các cán bộ chiến sỹ và chó nghiệp vụ đều an toàn 

tuyệt đối”…  

Tội phạm ngày càng tinh vi, lọc lõi  

Đại tá, Tiến sỹ Phạm Văn Thùy - Hiệu trưởng trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết: 

“Trong tình hình mới, hoạt động của bọn tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, lọc 

lõi, sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng”, bắn thẳng vào huấn luyện viên và chó nghiệp vụ. Chính vì thế, 

đòi hỏi người huấn luyện viên phải tinh thông về nghiệp vụ, giỏi võ thuật, tích lũy nhiều kinh 

nghiệm thực tế và nắm được âm mưu thủ đoạn của các loại tội phạm để xử lý tình huống linh hoạt, 

phù hợp với từng trận đánh, về phía nhà trường, chúng tôi cũng luôn bám sát tình hình thực tiễn để 

đào tạo, huấn luyện chó nghiệp vụ, phục vụ cho những nhiệm vụ được giao phó”. 
 

04. Nhật Nguyệt. HÀNH TRÌNH TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY MA TÚY “KHỦNG” CỦA BÀ 

TRÙM KHÉT TIẾNG ĐẤT BẮC / Nhật Nguyệt // Pháp luật và cuộc sống.- Tháng 01/2014.- 

Số 2. 
         

Theo Đại tá Đào Thanh Hải, Trưởng Công an quận Thanh Xuân thì đây là một trong 

những đường dây ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội được điều hành bởi đối tượng rất có tiếng 

tăm, có mối quan hệ phức tạp. Dù đã nắm được thông tin từ tháng 10/2013 nhưng đến tận 

cuối tháng 12/2013, lực lượng điều tra mới “cất được mẻ lưới cuối cùng”, bắt giữ được đối 

tượng cầm đầu cùng số tang vật lớn.  

DANH TÍNH BÀ TRÙM BÍ ẨN  

Theo Đại tá Hải thì từ quá trình rà soát thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng trinh sát 

của Đội điều tra tội phạm về ma túy của Công an quận Thanh Xuân có nắm được việc có một đối 

tượng là nữ giới đang điều hành đường dây đưa ma túy từ Sơn La về Hà Nội. Điều đáng nói là đối 

tượng này là người Sơn La nhưng khi về Hà Nội thì thoắt ẩn, thoắt hiện nên rất khó kiểm soát. 

Ngay sau khi được các trinh sát báo cáo, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã nghiên cứu kỹ 

lưỡng, sau đó chỉ đạo cho lực lượng điều tra xác minh cẩn thận về thông tin trên để từ đó sẽ đề ra 

các bước triển khai tiếp theo. Mất một khoảng thời gian tập trung rà soát, thông qua nhiều nguồn 

tin cơ sở, các trinh sát đã có thể xác định chắc chắn được về việc tồn tại đường dây ma túy, bên 

cạnh đó còn nắm được một số thông tin nhất định về kẻ đứng sau điều hành là một phụ nữ ở Mộc 

Châu. Trước sự việc, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã quyết định thành lập chuyên án để bóc 
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gỡ đường dây ma túy trên. Theo kế hoạch, các trinh sát điều tra được chia làm hai mũi khác nhau, 

một mũi nắm bắt tại Hà Nội, một mũi khác được đưa lên Mộc Châu (Sơn La) để tiến hành rà soát 

truy tìm danh tính bà trùm bí ẩn. Mọi công việc được diễn ra một cách khẩn trương nhưng đảm bảo 

bí mật tuyệt đối. Để công tác điều tra được đảm bảo an toàn cũng như hiệu quả nhất, Công an 

Thanh Xuân hợp tác cùng với Công an tỉnh Sơn La để cùng triển khai kế hoạch này. Trinh sát của 

hai đơn vị cùng vào cuộc để nhanh chóng tìm ra danh tính kẻ đứng đầu đường dây ma túy. Sau một 

thời gian tập trung điều tra, mũi trinh sát ở Sơn La bước đầu đã xác định được tên tuổi nghi phạm là 

Đỗ Thị Thủy, SN 1966, trú tại tiểu khu 12, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn 

La. Xác định được nghi phạm, một nhóm trinh sát đã được bố trí bí mật theo dõi toàn bộ hoạt động 

của đối tượng này nhằm kiểm soát việc làm ăn của thị. Tại Mộc Châu, Thủy là một đối tượng được 

khá nhiều người biết tới. Dù không có công việc làm thật sự ổn định nhưng Thủy lại luôn tỏ vẻ là 

một người có tiền. Yếu tố đáng nghi ngờ nhất chính là việc thi thoảng, Thủy biến mất khỏi Mộc 

Châu vài ngày, thậm chí là cả tuần lễ, thị đi đâu, làm gì thì không ai có thể nắm được. Bên cạnh đó, 

một vấn đề tương đối quan trọng là Thủy có một số các mối quan hệ ở xã Lóng Luông của huyện 

Mộc Châu. Ai cũng biết Lóng Luông là cái rốn ma túy của vùng Tây Bắc, việc Thủy đặt quan hệ ở 

đây chắc chắn phải có vấn đề chứ không đơn giản chỉ là bạn bè xã hội thông thường... Tất cả các 

diễn biến điều tra của các trinh sát phía Mộc Châu đều được báo cáo đầy đủ về lãnh đạo Công an 

quận Thanh Xuân để kịp thời chỉ đạo khi có những diễn biến bất thường. Nhờ sự phối hợp nhịp 

nhàng và chặt chẽ với Công an tỉnh Sơn La, mũi trinh sát bám theo Thủy đã nắm bắt rất sát mọi 

diễn biến của đối tượng này. Gần như mỗi bước chân của đối tượng này đi đâu đều có sự quan sát 

kỹ lưỡng từ phía lực lượng điều tra. Nhiệm vụ theo dõi Thủy được đặc biệt chú ý vì chỉ cần một sơ 

suất nhỏ hoặc là chuyên án sẽ bị lộ, hoặc là đối tượng sẽ tìm cách lẩn trốn hay án binh bất động. 

Với rất nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, các trinh sát điều tra đã thực hiện một cách khéo léo 

mọi nhiệm vụ mà không để lộ bất kỳ thông tin nào. Với quan điểm “cất vó cả mẻ”, bắt đối tượng 

cùng tang vật, Công an quận Thanh Xuân và Công an Sơn La đều chung một nhận định chắc chắn 

trong năm 2013, Thủy sẽ phải xuất đầu lộ diện vì đối tượng này không thể nằm im mãi được. Các 

vị trí phục kích, theo dõi, mũi trinh sát điều tra đều luôn trong tư thế cảnh giác cao độ và sẵn sàng 

chiến đấu bất cứ lúc nào.  

CẤT LƯỚI BẮT SỐ MA TÚY KHỦNG  

Không nằm ngoài dự đoán, đến gần cuối tháng 12/2013, lực lượng điều tra nắm được thông 

tin Thủy đang chuẩn bị đưa một chuyến hàng lớn về Hà Nội. Lúc này, lãnh đạo Công an quận 

Thanh Xuân chỉ đạo sẽ quyết tâm bắt đối tượng cùng tang vật, tốt nhất là nên bắt khi thị đang trên 

cung đường từ Sơn La về Hà Nội. Nắm bắt tinh thần này, mũi trinh sát phía Mộc Châu đã theo sát 

Thủy từng bước di chuyển còn phía Hà Nội thì bố trí lực lượng sẵn sàng đón lõng để bắt giữ. Sau 

khi lấy ma túy từ Lóng Luông, Thủy đã cất vào hai hộp chè để ngụy trang. Đêm ngày 26/12/2013, 

Thủy lên chuyến xe khách đường dài Sơn La về Hà Nội cùng số ma túy trên. Khi Thủy lên xe, một 

mũi trinh sát đã được bố trí cải trang để có thể quan sát được thị. Bên cạnh đó, hai mũi khác, một đi 

sau, một đón đầu đã được sắp xếp hết sức cẩn thận Tuy nhiên, cho dù Thủy đã mang ma túy theo 
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mình nhưng nếu như tiến hành bắt giữ ngay trên xe sẽ có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra vì có 

đông người. Sau khi tính toán mọi góc độ, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân đã quyết định sẽ tận 

dụng thời điểm xe khách dừng nghỉ tại quán trà Ô Long thuộc địa phận tiểu khu 32, Nông trường 

Mộc Châu, huyện Mộc Châu sẽ tiến hành áp sát Thủy để kiểm tra. Quyết định bắt giữ Thủy ngay 

tại Mộc Châu có dụng ý rất rõ ràng của Ban chuyên án khi không để đối tượng di chuyển quá dài sẽ 

có thể có những diễn biến ngoài tính toán. Tất cả các trinh sát được bố trí một cách kín kẽ, bao vây 

tứ phía, khi Thủy đang ung dung cùng hai hộp chè của mình, lực lượng chức năng đã khẩn trương 

khống chế. Kiểm tra tại chỗ, trong hai hộp chè Thủy mang theo có 9 bánh heroin với trọng lượng 

hơn 3kg. Kế hoạch đã diễn ra đúng như những gì tính toán, đối tượng và tang vật đã sa lưới, Thủy 

nhanh chóng được đưa về trụ sở cơ quan điều tra để tiếp tục mở rộng điều tra. Theo lời khai của đối 

tượng này thì số ma túy trên, thị mua từ một người không rõ lai lịch ở Lóng Luông, sau đó định đưa 

về Hà Nội để tiêu thụ. Tuy nhiên, mới đi được một nửa chặng đường thì thị đã bị lực lượng công an 

bắt giữ. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục đấu tranh mở rộng đối với Thủy với 

phương châm tấn công tội phạm đến cùng. Theo nhận xét của Đại tá Đào Thanh Hải thì đây là một 

chuyên án lớn mà Công an quận Thanh Xuân đã thực hiện thành công trong năm 2013. Số ma túy 

rất lớn đã cho thấy sự quy mô, phức tạp của đường dây do đối tượng Thủy điều hành. Bên cạnh đó, 

thông qua chuyên án này đã phản ánh được sức mạnh tập thể của sự phối hợp giữa các lực lượng. 

Đặc biệt là sự đồng lòng giữa Công an Thanh Xuân và Công an Sơn La. Bắt được Thủy, cung 

đường ma túy từ Sơn La về Hà Nội đã chặt đứt được một nhánh vận chuyển vô cùng phức tạp. Tuy 

nhiên, trong kế hoạch đấu tranh với tội phạm về ma túy còn nhiều nan giải thì Công an quận Thanh 

Xuân vẫn có những quyết sách trong thời gian tới để thực hiện một cách hiệu quả nhất. Đại tá Hải 

khẳng định, trong năm 2014, Công an Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tấn công tội phạm 

liên quan đến ma túy để có thể góp phần chặn đứng vấn nạn này đối với xã hội.      

    

05.  Xuân Tuấn. MỘC CHÂU: THẢO NGUYÊN SƯƠNG PHỦ /  Xuân Tuấn  // Thế giới phụ 

nữ.- Tháng 01/2014.- Số xuân   
 

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) với bốn mùa hoa thơm cỏ lạ. Mùa xuân về là thế giới của 

các loài hoa. Trên đồi, dưới thung lũng, các loài hoa đua sắc. Lòng người xốn xao… Người Mông, 

người Thái là những cư dân đầu tiên đặt chân tới mảnh đất giàu đẹp và nên thơ này. Những nếp nhà 

gỗ quen thuộc của bà con người Mông thấp thoáng dưới tán vườn đào, vườn mận xanh mướt. Mỗi 

ngày qua đi với người dân nơi đây cũng thật nhẹ nhàng và yên bình. Cụ Giàng A Páo xã Lóng 

Luông ngồi bó gối bên bếp lửa nướng ngô. Năm nay tròn 30 tuổi, cụ Páo được coi là “pho sử sống” 

của vùng đất này. Đến giờ cụ vẫn nhớ mãi truyền thuyết kể lại quá trình hình thành vùng đất: Ngày 

xưa, cái thuở trời đất còn chưa phân minh, cả vùng đất này là sa mạc mênh mông. Bà con người 

Mông, người Thái cứ đi qua hết triền núi này đến triền núi khác để kiếm đất định cư mà không tìm 

được. Ai cũng ngẩng mặt cầu khẩn trời xanh cho mưa xuống. Khi khắp các bản đang rên xiết, con 

người đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, bỗng trời đổ mưa lớn. Mưa 7 ngày, 7 đêm không tạnh. Trời 

đất bỗng xoay chuyển, vùng đất khô cạn trước đây biến thành thảo nguyên tươi tốt. Những dãy núi 



Sơn La qua báo chí Trung ương.- Số 02 + 03 năm 2014 11 

đá nhấp nhô, uốn lượn như vòng cung bao trọn lấy thung lũng. Giàng (Trời) đã ban cho vùng đất 

này sự sống và khí hậu ôn hòa, để con người mãi sống trong no ấm và yên bình. Nhớ ơn Giàng, cứ 

sau vụ thu hoạch, người Mông nơi đây thường cúng bữa cơm mới để tạ ơn trời đất đã làm cho mùa 

màng tốt tươi, khí hậu ôn hòa. Thời tiết thuận lợi nên muôn hoa đua nở. Người Mông thường bảo, 

trong 1 ngày họ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc của 4 mùa giao hòa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Buổi 

sáng khí trời se se lạnh, gió hiu hiu. Buổi trưa nắng vàng chỉ kịp xua tan màn sương mù, để lộ bầu 

trời trong xanh và sâu thăm thẳm. Quá ngọ, nhiệt độ có cao hơn một chút nhưng không ai cảm thấy 

nóng bức. Chưa kịp cảm nhận hết cái nắng vàng của thảo nguyên, mặt trời đã khuất dạng sau đỉnh 

núi xa mờ. Màn sương mỏng giăng mắc qua các triền núi rồi tràn về bản, mang theo cả cái lạnh, cả 

vùng lại chìm trong sương. Khi bà con phải khoác thêm áo rét cũng là lúc bà con người Mông nơi 

đây bắt đầu đón Tết. Sống ở nơi đầy thơ mộng và mát lành nên bà con ăn Tết kéo dài cả tháng 

(tháng 12 âm lịch). Chính tính cách phóng khoáng, cởi mở, dễ gần của người Thái, người Mông đã 

tạo nên nét đặc trưng của cuộc sống ở vùng đất này. Khách đến nhà thì phải ăn cho thật no, uống 

rượu thì phải uống cho say... Say rồi thì mời khách ngủ lại. Với người Mông nơi đây, nhà ai có 

nhiều khách đến chơi là một niềm vinh dự lớn. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, men rượu ngô còn 

ngây ngất, phảng phất chưa tan. Những đồi chè xanh mướt dài ngút ngàn tỏa hương thơm ngào 

ngạt. Trên đồng cỏ xanh non, từng đàn bò sữa đang nhởn nhơ gặm cỏ. Ta tiếp tục hành trình thăm 

quan qua các di tích lịch sử như động Sơn Mộc Hương, rừng thông, chùa Chiền Viên, thác Dải 

Yếm, đỉnh Pha Luông. Giữa tiết xuân, nắng vàng rải nhẹ, cây cối bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông. 

Những chồi biếc và muôn loài hoa đang cựa mình Mộc Châu như khoác chiếc áo hoa khổng lồ. 

Trên là trời xanh, dưới là sắc hồng của hoa đào, màu trắng tinh khôi của hoa mận, hoa mơ, màu 

vàng rực rỡ của hoa cải... Thấp thoáng dưới vườn đào là những cô gái Mông mặc váy áo đủ sắc 

màu thổ cẩm. Trang phục của người Mông chia thành nhiều dòng: Mông Đơ (trắng), Mông Đu 

(đen), Mông Si (đỏ), Mông Lềnh (hoa)... Tiếng khèn, tiếng pí của các chàng trai Mông như một bản 

nhạc tình ca du dương. Trải qua bao đời, bà con người Mông, người Thái, người Khơ Mú sống yên 

vui, êm đềm cùng núi rừng. Trước đây, cả cao nguyên rộng lớn này thưa thớt người. Đầu những 

năm 60 của thế kỷ trước, khi người miền xuôi đầu tiên đi khai hoang vùng Tây Bắc thì cao nguyên 

này mới bắt đầu phát triển mạnh. Nhiệt huyết tuổi trẻ của những người cống hiến cả tuổi thanh 

xuân cho vùng đất mới đang giúp cho cao nguyên này thay da đổi thịt. Nằm ở độ cao 1.050m so với 

mặt nước biển, Mộc Châu trải dài khoảng 80km, rộng 25km với 1.600ha đồng cỏ. Khí hậu là tài 

nguyên du lịch có tính đặc thù của Mộc Châu. Ở giữa cao nguyên là một vùng tiểu khí hậu với mùa 

hè mát mẻ có nhiệt độ trung bình 20 độ C và mùa đông khô ráo hơn các vùng khác.         
 

06. Cao Tuân. TRINH SÁT TRẺ XẢ THÂN MÌNH ĐỂ HẠ GỤC “ÔNG TRÙM” MA TÚY /  

Cao Tuân  // Đời sống và pháp luật.- Tháng 01/2014.- Số 02   
 

Để chặt đứt một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, vận chuyển chất gây 

nghiện trên “cung đường ma túy” Pa Khôm (Yên Châu, Sơn La), người trinh sát trẻ Lù Công 

Thắng đã phải hy sinh mạng sống của mình. Ngày anh mất, cũng là ngày đầu tiên đứa con 
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trai duy nhất cắp sách lỡ cỡ vào lớp 1. Kỷ niệm còn lại của anh với người vợ trẻ chỉ vỏn vẹn là 

một dòng tin nhắn ngắn gọn trước khi anh phải tắt máy theo điều lệnh lên đường đánh án: 

“Anh không về kịp mai em giúp anh đưa con đến trường nhé”. Mai, ấy là ngày rất xa xôi, anh 

đi không về nữa. Mai, ấy là ngày con trai anh đánh vần chữ “bố” trong bài tập đọc của 

mình...  

ANH ĐI, ĐI MÃI KHÔNG VỀ  

Tôi biết Thắng từ trước khi nghe tin dữ về anh. Ngày trước trong một chuyến đi công tác lên 

Mường Lạn (huyện Sốp Cộp) chúng tôi tình cờ gặp nhau. Ở cái đất heo hút Mường Lạn ngày ấy, 

khi Thắng vừa tốt nghiệp Học viện Biên phòng lên đây nhận nhiệm vụ. Người Mường Lạn thật thà, 

bên chén rượu, đồng bào, ai cũng khen Thắng là cán bộ tốt, vì nhân dân. Quý Thắng, nhiều gia đình 

trên đây muốn gả con gái cho anh nhưng anh chỉ cười. Đêm nằm tâm sự, Thắng thật thà bảo đã có 

người yêu rồi nên không thể yêu người khác được nữa. Cả đêm, tôi nghe Thắng kể về người con 

gái ấy, một tình yêu nhẹ nhàng mà không kém phần sâu lắng. Chẳng thể ngờ bây giờ gặp lại, cô gái 

này đã trở thành người phụ nữ góa bụa. Nhà Thắng ở bản Pó Phứa (phường Chiềng An, thành phố 

Sơn La). Đường vào bản có ngôi nhà tạm bợ của anh vẫn là con đường đất, 2 xe ô tô loại 4 chỗ 

ngồi phải dẻo tay lái tránh nhau mới lọt. Thắng sinh ra trong một gia đình bố là bộ đội, mẹ là giáo 

viên. Hấp dẫn về nghiệp lính của bố, học xong THPT, Thắng quyết định vào học tại Học viện Biên 

phòng. Ra trường, anh về quê, theo điều động, anh lên huyện biên giới Sốp Cộp. Mới đầu anh là 

lính trinh sát. Sau do nhanh nhẹn, theo chú ý và phân công từ trên, anh được điều chuyển sang 

phòng ma túy. Trong những ngày đi về, anh đã làm quen và đem lòng yêu Tòng Thị Khoong, một 

cô gái Thái cùng bản. Người vợ góa tên Khoong nhớ lại, anh ấy yêu mình với đầy chất lính. Biết 

Thắng yêu nên Khoong chờ mãi, đợi mãi một lời ngỏ. Sau bao lần đi về, qua lại, đến tận năm 2003 

anh ấy nói đúng 1 câu: “Làm vợ anh nhé”. Yêu và quý Thắng, Khoong gật đầu, 8 tháng sau họ làm 

lễ cưới. Cưới vợ xong, Thắng được phân công vào nhận nhiệm vụ tại đồn Pa Khôm, cách nhà đến 

gần trăm cây số. Đây là một xã tương đối phức tạp, có tới 20,5km đường biên, là nơi các đối tượng 

mang vác ma túy với số lượng lớn hay chọn làm đường đi qua khi các trọng điểm khác như Lóng 

Sập, Pha Nhên, Thôm Mòm. Một ngày cuối tháng 7/2010 đáng nhớ nhưng hết sức bi thương với bà 

con các dân tộc Xinh Mun, Mông ở Pa Khôm cũng như các chiến sỹ biên phòng Đồn 465. Theo 

mật lệnh từ trên, sẽ có một số đối tượng mang một lượng lớn ma túy qua địa bàn, Thắng cùng đồng 

đội được cử vào Chuyên án 114L. 1h30 nhận lệnh, nhắn vội cho vợ cái tin, tắt máy, Thắng cùng 

các đồng đội nhanh nhẹn hành quân và ém mình tại nơi mật phục tại bản Đin Chí, xã Chiềng 

Tương. Hôm ấy mưa phùn rả rích, nằm ép mình bên trong nương ngô, người ướt sũng, bụng đói 

cồn cào nhưng các anh vẫn không rời vị trí. Thời gian mật phục kéo dài đến tận 12h30 trưa hôm 

sau thì toán mang vác ma túy gồm 3 người xuất hiện. Khi toàn bộ đội hình của chúng rơi vào điểm 

phục kích, lệnh được phát đi, Thắng cùng đồng đội đã xốc tới. Nhằm đối tượng quan trọng nhất, 

Thắng và đồng đội nhanh chóng khống chế. Hai tên hộ tống còn lại, trong tình trạng bị vây bắt đã 

không ngần ngại nâng khẩu Săm - Blếch nhằm phía Thắng và đồng đội của anh bóp cò. Trong tích 

tắc, hiểu được sự nguy hiểm, Thắng đã tiến lên lao vào gạt nòng súng của đối tượng ma túy. 9 viên 
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đạn của kẻ sát nhân vận chuyển cái chết trắng đã găm gọn vào người chiến sỹ quả cảm. Bị trọng 

thương, đồng đội đưa anh đi cấp cứu nhưng do đạn găm vào phần hiểm nên Thắng đã ra đi mãi 

mãi. Tang vật thu lại ở hiện trường gồm 1 khẩu K59 và 6 bánh heroin. Đường dây ma túy dần lộ 

diện. Ngay trong đêm 31/7, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã cử đoàn công tác do Thiếu 

tướng Nguyễn Cảnh Hiền - Phó Tư lệnh BĐBP từ Hà Nội đi Sơn La để phối hợp với Bộ Chỉ huy 

BĐBP tỉnh, chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức tang lễ cho đồng chí Lù Công Thắng 

theo đúng nghi thức của quân đội. Cảm phục trước tấm gương hi sinh anh dũng của Thượng úy Lù 

Công Thắng, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi vòng hoa và 50 

triệu đồng tới chia buồn cùng gia đình anh. Thượng tướng Phan Trung Kiên - Thứ trưởng Bộ Quốc 

phòng cũng đã gửi vòng hoa cùng tiền hỗ trợ đến chia buồn với gia đình. Bộ Tư lệnh BĐBP đã 

quyết định phong quân hàm trước niên hạn từ Thượng úy lên Đại úy cho đồng chí Lù Công Thắng.  

SỐNG MÃI TRONG LÒNG DÂN  

Con đường dẫn vào nhà Thắng và người vợ trẻ góa bụa của anh càng hiu quạnh sau khi anh 

ra đi. Bản Pó Phứa nghèo và có lẽ ngôi nhà nghèo nhất ấy là ngôi nhà của liệt sỹ Đại úy Lù Công 

Thắng. Ngôi nhà nằm chênh vênh bên 1 quả đồi, mái lợp tạm bằng tấm lợp prô xi măng, cột kèo 

đều đã mục ruỗng. Trong tiếng nấc, người vợ góa Tòng Thị Khoong ngậm ngùi: Cưới nhau được 8 

năm nhưng thực tế chúng em chỉ ở với nhau được 3 năm ngắn ngủi, còn lại là anh ấy đi suốt. Vợ 

không có việc làm, lương của anh chỉ đủ nuôi vợ nuôi con một cách tằn tiện. Ấy thế mà... Ông Lù 

Văn Phanh, Bí thư chi bộ thôn ngậm ngùi: “Thương thằng Thắng lắm các anh ạ. Nó là đứa tốt nhất 

ở bản Pó Phứa đấy. Nhà nghèo, nhưng mỗi bận về phép nó luôn tìm đến bà con trong bản. Có cái gì 

ra ngoài học được là nó lại đem về dạy bà con. Bà con quý nó lắm”, ông Phanh nghẹn ngào. Thắng 

lấy vợ khi vợ mới học hết lớp 12. Con nhỏ, anh phải đi xa nên đến mãi năm 2007, lúc cháu Hiếu đã 

nhờ cậy người thân chăm sóc được vợ anh mới có điều kiện đi học trung cấp y. Năm 2009 vợ ra 

trường, anh hẹn cuối năm nay anh xin nghỉ phép về lo việc cho vợ. Nhưng nào ngờ anh đã không 

thực hiện được ý định ấy. Hoàn cảnh nhà Thắng hiện tại vẫn khó khăn nhưng luôn nhận được sự 

quan tâm, giúp đỡ của chính quyền sở tại và người dân trong bản. Hiện tại chị Khoong đang nuôi 

cháu Hiếu học cấp 1 và chăm sóc người mẹ già. Anh ra đi, mọi cái đều dang dở. Gia đình, người 

thân gọi tên anh, bản làng nhớ về anh… một người chiến sỹ đã ngã xuống giữa thời bình để giữ sự 

bình yên cho đất nước. Truy tặng danh hiệu Anh hùng cho Đại úy Lù Công Thắng Trước chiến 

công to lớn sau chuyên án ma túy được phá thành công và sự hy sinh dũng cảm của chiến sỹ trinh 

sát trẻ Lù Công Thắng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức truy tặng danh hiệu Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sỹ, Đại úy Lù Công Thắng (SN 1975), nguyên trợ lý 

trinh sát ngoại biên thuộc phòng Phòng chống tội phạm ma túy BĐBP Sơn La vì đã có hành động 

dũng cảm, lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, truy bắt tội phạm ma túy. Trong quá 

trình công tác, Đại úy Thắng đã được tặng thưởng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang cùng nhiều bằng 

khen của Bộ Tư lệnh BĐBP và tỉnh Sơn La.        
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07. Nguyễn Thanh Sơn. CÔNG ĐOÀN CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA: ĐẨY MẠNH 

PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG SÁNG TẠO TRONG CÔNG NHÂN VI / Nguyễn 

Thanh Sơn // Tạp chí Lao động và Công đoàn.- Tháng 01/2014.- Số  539+540 

 

Đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động, Công đoàn Công ty (CĐCT) Thủy điện Sơn La 

(TĐSL) luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động 

(LĐLĐ) Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam phát động; phối hợp với chuyên môn hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; làm tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của cán bộ, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Qua đó góp phần 

không nhỏ đưa công ty ngày càng phát triển, xây dựng CĐCT ngày càng vững mạnh. CĐCT 

TĐSL có tổng số 434 đoàn viên, trong đó 84 là nữ. Công ty được giao thực hiện đồng thời hai 

nhiệm vụ quan trọng là quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng Nhà máy TĐSL công suất 2.400 

MW và chuẩn bị sản xuất, tiếp quản vận hành, tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ, đồng bộ 

vật tư thiết bị, thẩm định bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu công 

suất 1.200MW. Để thực hiện hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu, kế hoạch hai nhiệm vụ trên, năm 

2013, CĐCT TĐSL đã phối hợp với chính quyền phát động nhiều phong trào thi đua lao động sáng 

tạo như: Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; phong 

trào thi đua “Ca trực vận hành an toàn - kinh tế”; “Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đảm bảo an toàn, 

tiến độ và chất lượng”; phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn”. Tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 15 năm 

2013... Các phong trào thi đua trên đều đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch chi tiết, cụ thể sát với nhiệm vụ 

sản xuất của Công ty, như xây dựng kế hoạch thực hiện từng tháng, quý, năm; đưa ra các tiêu chí 

đánh giá chấm điểm thi đua phù hợp với từng phong trào nhằm đánh giá khách quan, trung thực, sát 

với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Vì vậy, các phong trào thi đua đã tạo được động 

lực thúc đẩy, cổ vũ toàn thể cán bộ, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia, trở thành phong trào 

thi đua sâu rộng trong toàn Công ty. Số đoàn viên của CĐCT có tuổi đời còn khá trẻ, dưới 30 tuổi 

chiếm đại đa số; nhiều đoàn viên chưa xây dựng gia đình, hầu hết ở miền xuôi lên công tác tại công 

ty nên phải xa gia đình. Nắm bắt được tình hình trên, CĐCT đã phối hợp với chính quyền luôn 

quan tâm, tạo điều kiện về phương tiện đi lại phục vụ thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên 

(CBCNV) cũng như người thân trong gia đình công nhân lao động khi có việc hiếu, việc hỷ; 

thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong các 

ngày lễ lớn trong năm cũng như tổ chức tết cho con em CBCNV. Cùng với đó, CĐCT còn thường 

xuyên tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong nội bộ công ty 

cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa Công ty TĐSL với các 

đơn vị trong và ngoài ngành Điện như: Tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với 

Đoàn thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Đại học Tây Bắc nhân kỷ niệm 63 

năm Ngày thành lập Đoàn 26/3/2013; tổ chức giao lưu với Công ty Thủy điện Hòa Bình; Công an 

tỉnh Sơn La... Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo không khí phấn khởi, vui 

tươi cho CBCNV trong công ty sau những ngày làm việc căng thẳng, vất vả, tái tạo sức lao động, 
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thúc đẩy phong trào thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe để xây dựng và phát triển công ty ngày 

càng vững mạnh. Có thể khẳng định, các hoạt động của CĐCT TĐSL là những hành động thiết 

thực thể hiện sự quan tâm của công đoàn về đời sống vật chất, tinh thần đối với CBCNV, là nguồn 

động viên đối với gia đình, người thân của CBCNV, đã tạo động lực, cổ vũ khích lệ, động viên toàn 

thể CBCNV trong công ty hăng say lao động, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, lao động sáng 

tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Công ty TĐSL hoàn thành xuất sắc 

mọi chỉ tiêu, kế hoạch năm 2013. Nổi bật là sản lượng điện năng sản xuất tính đến ngày 22/12/2013 

đạt 8,346 tỷ kWh (kế hoạch EVN giao 8,097 tỷ kWh), vượt 3,1% kế hoạch; ước đến 31/12/2013, 

sản lượng điện sẽ đạt 8,4 tỷ kWh, vượt 3,7% kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và 

thiết bị. Nộp ngân sách Nhà nước tính đến ngày 30/11/2013 đạt 880,525 tỷ đồng; ước cả năm nộp 

ngân sách 1.074 tỷ đồng; nộp phí môi trường rừng khoảng 163,538 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác 

vận hành điều tiết nước hồ; đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho đồng bằng Bắc Bộ trong mùa khô và 

thực hiện tốt công tác cắt lũ mùa mưa bão năm 2013; đảm bảo đủ nguồn nước phục vụ phát điện 

mùa khô năm 2014. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, không để xảy ra sự cố cháy 

nổ, sự cố bão lũ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuẩn bị sản xuất, tư vấn giám sát lắp đặt, đồng bộ vật tư 

thiết bị; thẩm định bản vẽ thiết kế thi công tại dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu, đảm bảo an 

toàn, chất lượng, đạt tiến độ đề ra. Ngoài ra, CĐCT còn tổ chức phát động nhiều phong trào quyên 

góp ủng hộ từ thiện đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, lũ lụt đến toàn thể 

CBCNV, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội, phát huy truyền thống “Uống 

nước nhớ nguồn”; “Lá lành đùm lá rách” với tổng số tiền 77 triệu đồng ủng hộ các bệnh nhân mắc 

bệnh phong tại Bệnh viện Phong Sơn La; ủng hộ các cháu thiếu nhi trại trẻ mồ côi tỉnh Sơn La; ủng 

hộ Quỹ vì người nghèo huyện Mường La; ủng hộ các cháu thiếu nhi nghèo học giỏi năm học 2012 - 

2013 huyện Mường La; ủng hộ các huyện nghèo của tỉnh Lai Châu theo nghị quyết 30A của Chính 

phủ; đồng thời tham gia đỡ đầu xã Chiềng Lao, xã đặc biệt khó khăn của huyện Mường La, Sơn La.      

    

08. Đinh Sơn Hà. NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT ĐẰNG SAU ĐẠI ÁN MA TÚY  / Đinh Sơn 

Hà  // Nông thôn ngày nay.- Ngày 16, 17/01/2014.- Số 14,  15 
 

BÀI 4: NHỮNG ÔNG TRÙM Ở MỘC CHÂU  

Luôn mang vũ khí nóng trong người, dùng ô tô đắt tiền, nhà cửa khắp nơi, đệ tử tới cả đàn, 

tiêu tiền như rác... là phác thảo cơ bản nhất về chân dung những trùm ma túy ở miền biên viễn Mộc 

Châu (Sơn La). GIÀU NHANH ĐẾN BẤT NGỜ Nếu không mục sở thị tư dinh của các trùm ma 

túy Mộc Châu (Sơn La), không đến nơi để nghe những câu chuyện về cuộc sống hàng ngày của 

chúng trước khi sa lưới thì ít ai hiểu được mức độ ăn chơi ngang tàng và liều lĩnh của các ông trùm 

ma túy đất này. Trong danh sách dài dằng dặc những trùm ma túy đã bị bắt cũng như chưa bị bắt ở 

Mộc Châu, hầu như tất cả đều xuất thân từ nông dân “chân lấm tay bùn”, chỉ có một số ít là cán bộ 

xã, bản hoặc công chức nhà nước biến chất. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn buôn bán ma túy, 

từ những gia đình nghèo đói phải cứu trợ gạo những kỳ giáp hạt, các ông trùm ma túy này đã mua 

được xe máy, ô tô loại sang, xây dựng nhà cửa, mua đất đai, tiêu pha xả láng. Cơn lốc buôn bán ma 
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túy tràn về Mộc Châu trong thập kỷ 90 vừa qua và ngày càng dâng lên như “nước lũ đen” nhuốm 

màu chết chóc vào cuộc sống vùng cao nhiều gian khó này. Nếu như trước đây chỉ có người già, 

người ít học vướng vào buôn bán, chủ yếu là vận chuyển thuê ma túy, nay cả những trai trẻ, có học 

cũng liều lĩnh nhảy vào. Lóng Luông vốn là xã rất nghèo của huyện Vân Hồ (trước đây là huyện 

Mộc Châu) nhưng đến nay trong xã này có hàng chục chiếc ô tô loại tiền tỷ, có hộ có tới 2 - 3 

chiếc, chưa kể xe ô tô rẻ tiền, xe tải, xe máy... Đấy là điều mà ngay cả bao người làm ăn chân chính 

cả cuộc đời vẫn chưa thể tích cóp được. Đủ thấy tần suất phạm tội ma túy của các đối tượng ở vùng 

này rất cao. Điển hình về sự giàu có đến chóng mặt của những ông trùm này là đại gia đình “Tàng 

Keang Nam” - tức Giàng A Tàng, sinh năm 1982, vừa sa lưới pháp luật cuối tháng 7/2013 cùng với 

265 bánh heroin tại trận. Cũng là hộ đói nghèo trong bản Lũng Xá nhưng chỉ dăm bảy năm trở lại 

đây, hộ nông dân Giàng A Tàng đã “vươn lên” có nhà xây kín cổng cao tường, lắp camera quan sát 

bốn phía, rồi lại mua nhà cao tầng ở tiểu khu 70 thị trấn Nông trường Mộc Châu, tiếp đó xây luôn 

khách sạn 7 tầng bên Quốc lộ 6, mua nhà và căn hộ ở Hà Nội, ngoài ra còn mấy con xe ô tô du lịch 

loại sang như: Lexus, BMW, Fortuner... Riêng vụ bắt Tàng, công an đã thu giữ gần chục xe ô tô du 

lịch tham gia vào quá trình buôn bán, vận chuyển ma túy. Nếu làm phép tính về tỷ lệ xe ô tô trên 

đầu người thì có lẽ những bản như: Lũng Xá, Co Tang, Tà Dê và Lóng Luông chỉ thua tỷ lệ so với 

thành phố lớn...  

LIỀU LĨNH KHÔNG TƯỞNG 

Buôn bán ma túy với số lượng lớn, sử dụng vũ khí nóng, vượt biên trái phép... là hàng loạt 

tội mà các trùm ma túy ở đất này mắc phải nhưng chúng chẳng những không nơm nớp lẩn trốn mà 

còn thường xuyên lượn lờ phố chợ, mua sắm, ăn nhà hàng với cả tập tiền mệnh giá cao trên tay. 

“Chúng giao du ăn chơi ở thị trấn này nhiều đến nỗi ai cũng biết mặt chúng. Lớ ngớ như ông, có 

khi hỏi chuyện đúng phải thằng đang truy nã hoặc đàn em của nó không biết chừng. Chắc ông đã 

nghe chuyện nhà báo giả đi buôn bán, vào bản Lũng Xá đợt trước bị đệ tử của nó bắn cảnh cáo, 

đuổi ra khỏi bản rồi chứ gì?” - bạn tôi cảnh báo. Gì chứ chuyện đó thì tôi biết. Như vụ “ông trùm” 

Sồng A Lâu ở bản Lũng Xá còn tự chế được mìn kích nổ từ xa với trọng lượng thuốc nổ tới 

5kg/quả, đựng trong vỏ bình cứu hỏa mini. Một trong những quả mìn ấy đã được thử nghiệm ở hẻm 

núi sau bản và san bằng cả mấy chục khối đất đá. Từ đó, ngoài đám đệ tử thân tín tới gần chục tên 

luôn túc trực, đi kèm, 1 khẩu AK, 1 súng ngắn K59 và mấy quả lựu đạn, trong xe Fortuner chuyên 

vận chuyển hàng của hắn và trong nhà hắn luôn được cài quả mìn tự chế này, sẵn sàng kích nổ bằng 

điện thoại khi có biến theo phương châm: Chết là phải không còn nguyên xác, không còn tang 

chứng và nếu được thì diệt luôn đối thủ. Nhưng liều hơn cả vẫn là Sồng A Chồng ở bản Co Tang - 

đối tượng bị truy nã đã lâu về tội buôn bán ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép. Khi công an khám 

xét nhà Chồng, hắn đã bỏ trốn lên núi sau nhà, huy động đồng bọn vừa nổ súng, vừa dùng gạch đá, 

gậy gộc, quẳng cả xe máy ra đường để ngăn chặn, tấn công lại lực lượng công an. Khi biết anh trai 

mình bị công an áp giải theo vì tội tẩu tán tang vật, Chồng đã vác AK47 đuổi theo, bắn như mưa 

vào xe của công an, buộc công an phải rút lui. Tội là vậy nhưng Chồng vẫn nhởn nhơ và chỉ bị bắt 

2 tháng sau đó khi hắn đang đèo vợ đi chơi ngoài đường với 1 khẩu súng AK đạn đã lên nòng... 

NHỮNG GIA ĐÌNH MA TÚY  
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Những bản có số lượng đối tượng phạm tội ma túy nhiều nhất ở Lóng Luông là: Lũng Xá, Tà 

Dê, Co Tang, Lóng Luông và Pa Kha. Đây là những bản có đường rừng thuận tiện lên biên giới 

Việt - Lào ăn hàng và cũng rất thuận tiện khi tuồn hàng ra Quốc lộ 6 hoặc đưa sang bên phía Hòa 

Bình qua bản Hang Kia, xã Pà Cò - nơi ông trùm ma túy Vàng A Khùa từng đội nắp hầm ngầm 

trong nhà xông lên bắn trả lực lượng công an vào ngày 5/2/2010. Địa bàn những bản này cũng rất 

hiểm trở, nhiều vách núi cao, hang đá, đường vào bản độc đạo nên chỉ một người lạ xuất hiện là sẽ 

bị phát hiện từ xa. Những bản Mông này đang là nơi ẩn náu của rất nhiều đối tượng bị truy nã đặc 

biệt, kể cả tội phạm ngoại tỉnh. Những chiến dịch vận động tội phạm ra đầu thú của Bộ Công an 

từng được triển khai trong nhiều năm qua nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn. Việc truy 

nã những tội phạm ở đây gặp rất nhiều khó khăn là bởi những tội phạm này thường là anh em trong 

nhà hoặc đã nhận nhau là anh em như kiểu Sồng A Lâu nhận kết nghĩa huynh đệ với Dũng ộp. Điển 

hình của những “gia đình ma túy” kiểu này là Sồng A Chồng ở bản Co Tang đi buôn ma túy, thấy 

lợi nhuận cao đã lôi kéo cả 4 anh em trai: Chồng, Chớ, Đua, Đùa vào cùng một hội để rồi tất cả 

cùng ra vành móng ngựa lĩnh án. Hoặc như Trần Trung Hà đã lôi kéo chính em trai mình là Trần 

Trung Việt tham gia vận chuyển ma túy thuê cho Sa Văn Cầu. Cả 2 anh em Hà, Việt đang nằm 

trong số bị can của đại án ma túy 3.200 bánh được xét xử ở Quảng Ninh trong tháng 1/2014 này. 

Ngày 19/4/2011, 5 người thân trong gia đình Vi Văn Đường, Vi Thị Khít ở xã Đông Sang cùng 

nhau lãnh án ma túy... Hai năm trước, khi vụ án Tráng A Chu và Sồng A Lư ở bản Co Tang, xã 

Lóng Luông này bị bắt vì tội buôn bán 62 bánh heroin, chính tôi cũng đã từng tìm cách đột nhập 

vào bản để tìm hiểu căn nhà của “đại ca Lư”. Nhưng ở cái bản Mông chỉ có mấy chục nóc nhà này 

với một sự kiện lớn vậy mà hỏi chuyện chẳng ai nói, hỏi nhà Chu, Lư thì lập tức họ quay sang nói 

tiếng Mông: Chíp pâu (không biết). Lần ấy nếu không có đồng nghiệp giúp đỡ thì chắc tôi khó mà 

thoát khỏi đám “chim lợn”, vệ sĩ đông tới mấy chục tên, vũ khí giắt lưng cứ quẩn quanh tôi với ánh 

mắt hình viên đạn và sự cọ sát da thịt rất “vô tình”, đầy khiêu khích. Sau này mới được đồng 

nghiệp ở Mộc Châu cho biết: Hầu như cả bản ấy là một họ. Ngay cả công an tiếp cận họ cũng khó 

chứ đừng nói nhà báo đến viết về ma túy. Trung tá Bàn Văn Chanh - Trưởng Đồn Biên phòng Tân 

Xuân (Mộc Châu) chỉ biết lắc đầu và than: “Không tưởng tượng nổi” khi nói về sự liều lĩnh của các 

ông trùm ma túy. Cũng bởi sự liều lĩnh ấy vùng đất Lóng Luông với hơn 5.000 nhân khẩu này có 

tới 2% là đối tượng đang thi hành án liên quan đến ma túy cùng hàng chục đối tượng bị truy nã đặc 

biệt. Điều đó cũng giải thích vì sao người dân ở đây bảo: Ra đường, vào quán ăn, quán nước, đi 

chợ, đi nương... cũng gặp tội phạm ma túy.  

BÀI 5: ĐIỂM NÓNG LŨNG XÁ  

Một người đốt nương, một bà chủ quán, thậm chí một đứa trẻ biết nói… đã ở trong cái 

bản ấy thì cũng có thể là “vệ tinh”. Ngay cán bộ bản cũng có thể là bố, là anh, là chú của 

những ông trùm hoặc hơn thế. Điều đó lý giải tại sao các ông trùm vẫn ngang nhiên, công 

khai hoạt động.  

“ĐỪNG TIN AI”  



Sơn La qua báo chí Trung ương.- Số 02 + 03 năm 2014 18 

Thấy tôi cứ dứt khoát “phải vào Lũng Xá, một bản nóng thuộc xã Lóng Luông (Mộc Châu, 

Sơn La) một lần”, bạn tôi không cản nữa nhưng đã nhờ thêm 2 người bạn khác đi cùng để ‘thêm 

bạn, thêm xe phòng khi bất trắc”. Sau khi nhắc lại những yêu cầu: Không máy ảnh, không quay 

phim, không nhìn vào những điểm “nóng” - nhà của những ông trùm như Giàng A Tàng, Sồng A 

Phá, Sồng A Lâu, Nguyễn Hùng Dũng... ông bạn cẩn thận đưa tôi chiếc điện thoại Nokia giá rẻ và 

bảo: “Thay máy đi. Máy này không có chức năng ghi âm, chụp ảnh. Nếu bọn nó có nghi ngờ gì, 

kiểm tra thì cũng sẽ cho qua”. Một mặt làm theo lời bạn nhưng trong đầu đang âm thầm nghĩ chỗ 

giấu chiếc máy ảnh mini như lần đột kích nhà ở của Sa Văn Cầu mấy hôm trước. Anh bạn mới đến 

cao hơn tôi hẳn một cái đầu, dáng dấp dữ dằn nhận làm tài xế cho tôi, bảo: Đường đất Lũng Xá tôi 

không lạ gì nhưng đây là khu vực gắn liền 2 bản “khủng nhất” về tội phạm ma túy của miền Bắc 

(Lũng Xá, Tà Dê), lại gần như biệt lập với bên ngoài nên phải rất cẩn thận, nếu không khó nói 

trước được điều gì. Những trùm ma túy đất này không chỉ liều lĩnh mà còn có “tai mắt” ở khắp nơi 

và sẵn sàng xử không run tay những ai dám dòm ngó vào chuyện làm ăn của chúng. Một người đốt 

nương, một bà chủ quán, thậm chí một đứa trẻ biết nói, đã ở trong cái bản ấy thì cũng có thể là “vệ 

tinh”. Ngay cán bộ bản cũng có thể là bố, là anh, là chú của những ông trùm hoặc hơn thế... Vì vậy, 

đến đấy đừng tin ai ngoài anh em ta. Đang bon bon trên Quốc lộ 6, bất chợt xóc nảy người khi xe rẽ 

vào con đường đất dẫn vào bản Co Tang. Con đường tuy gồ ghề sỏi đá nhưng khá rộng, đủ để 2 ô 

tô tránh nhau mà không cần giảm tốc độ. Sương mù bảng lảng từng đám, thỉnh thoảng lại ùa đến 

vây lấy chúng tôi làm lạnh đến gai người. Hai bên đường, thỉnh thoảng có những người làm nương 

chống cuốc nhìn theo khách lạ, một vài tiếng hú vang lên rồi tan biến sau những lớp cây rừng. Mới 

qua ngã ba Lũng Xá - Tà Dê một đoạn, anh bạn mới quen quay lại bảo tôi: "Phía dưới con dốc kia 

là bản Tà Dê. Đến cái cây to kia, tôi sẽ dừng lại cho ông lên lấy hoa lan trên chỗ chạc 3 ấy". Thấy 

tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, anh ta cười: Tôi lạ gì mấy ông nhà báo, đã vào đây mà không mang theo máy 

ảnh mới lạ. Lên ngọn cây ấy là chụp được ảnh bản Lũng Xá. Còn khi đã vào bản thì cấm tiệt, 

không là chết cả nút. Vào bản, khi nào tôi bấm đùi ông một cái là nhà thằng Tàng, tiếp đến nhà 

thằng Lâu, Dũng ộp... Ta chỉ lượn một vòng là rút ngay. Thằng Lâu bị truy nã từ năm 2005 nhưng 

đến giờ vẫn luẩn quẩn trong cái bản này... Tôi trèo lên ngọn cây đầu con dốc Lũng Xá mà chân cứ 

run run. Xa quá, sương mù quá mà máy ảnh lại nhỏ. Đang phân vân thì mấy ông bạn dưới gốc cây 

hét lớn: Lấy cho tao nhánh hoa bên phải. Tao nhánh bên trái. Tao nhánh to nhất có hoa ấy. Tôi bấm 

đại một kiểu ảnh rồi đưa tay vơ lấy mấy nhánh phong lan, bất chợt nhìn xuống đã thấy dưới đất có 

tới 5 - 6 người. Ném mấy chùm lan xuống, tôi nhủ thầm: Nếu nó nghi ngờ, chắc mình đã thành con 

chim rồi. Tôi cố trấn tĩnh lại, nhưng trống ngực vẫn đập loạn xạ. Những người khách mới đến 

không chào hỏi gì. Họ nhìn sát mặt tôi rồi bỏ đi, trong khi tôi cứ tảng lờ, cười nói huyên thuyên với 

các bạn về mấy nhánh lan. Đang dịp Tết Mông, bản Lũng Xá có rất nhiều người qua lại. Vào gần 

giữa bản, anh tài xế buông tay trái bấm đùi tôi một cái. Tôi liếc thấy cái cổng sắt sơn xanh với cột 

trụ ốp gạch men to đùng, lợp mái ngay phía trước, bên trái đường. Nhưng vừa đưa tay lên nắp túi 

ngực thì anh lái xe đánh đầu xe quay vòng lại, vít ga phóng như ngựa vía. Tôi ngoái lại, thấy 2 ông 

bạn cũng đang ngay sau lưng. Cứ vậy, cả mấy chục cây số trên đường trở về, không ai nói với ai 
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câu nào. Vừa về đến sân, tài xế phanh dúi dụi rồi gạt chân chống cái cạch. Sau khi liếc xéo tôi một 

cái rất nhanh, anh ta mắng như hắt nước: Ông coi thường chúng tôi quá đấy. Bản đông người như 

thế. Nhà chúng nó có mắt (camera) cả đấy, thế mà ông còn cố chụp choẹt. Không có lần thứ 2 nữa 

đâu nhé!  

CON ĐƯỜNG XUYÊN BIÊN GIỚI  

Đến Đồn Biên phòng Tân Xuân trên đất Mộc Châu, tìm hiểu về “con đường tơ lụa” của 

những trùm ma túy xuyên Việt, mới hiểu: Từ bên nước bạn Lào, những kẻ buôn bán, vận chuyển 

ma túy với khối lượng lớn vượt qua dãy núi Pha Luông cao ngất, lần đường mòn về Chiềng Sơn, 

sang Xuân Nha, Tân Xuân rồi từ đó tỏa đi các hướng: Ra Quốc lộ 6 trên ngã ba Pa Háng, lần về 

Thanh Hóa theo đường tắt giáp biên, ngược lên Sơn La; vọt sang Yên Bái, Vĩnh Phúc theo đường 

ra sông Đà... Nhưng điểm tập trung nhiều nhất các chuyến hàng là xã Lóng Luông, rồi đi Hà Nội. 

Đội hình này luôn đi theo hàng dọc, chia thành 3 tốp: Tốp dẫn đầu trinh sát, tốp đi giữa vận chuyển, 

tốp cuối khóa đuôi. Bất cứ kẻ nào trong đội hình ấy cũng mang theo vũ khí nóng là súng quân 

dụng, súng tự chế, lựu đạn. Chỉ một nghi vấn nhỏ, một mối bất an trên đường đi là chúng sẵn sàng 

manh động. Còn bên phía Lóng Luông - Vân Hồ, có tới 85% dân số là người Mông - trong đó có 

nhiều người không biết chữ, thậm chí không biết tiếng phổ thông nhưng lại rất rành rẽ về đường 

rừng biên giới, đặc biệt lại có sức khỏe để đi đường rừng rất tốt. Những bản Mông ở đây thường 

sống quần tụ theo dòng họ, anh em, lại được những kẻ buôn bán ma túy hỗ trợ tiền bạc, bởi vậy họ 

bảo vệ nhau rất chặt chẽ. Chính Nguyễn Hùng Dũng (Dũng ộp) - một tay anh chị người Kinh 

nhưng khi bước chân vào con đường ma túy cũng đã phải dạt về bản Lũng Xá để nương náu và sau 

đó chấp nhận làm đệ tử cho Sồng A Lâu. Một cán bộ đồn biên phòng chia sẻ: Bên Lào, công tác 

phòng chống ma túy không chặt chẽ như phía Việt Nam, lực lượng lại mỏng hơn nên việc ngăn 

chặn buôn bán, vận chuyển ma túy cũng khó khăn hơn. Bà con người dân tộc ở Mộc Châu nhiều 

người có họ hàng thân thích ở Lào và thêm một số trùm ma túy Mộc Châu đang lẩn trốn bên ấy như 

Sa Văn Cầu nên việc cung cấp ma túy với số lượng lớn, thường xuyên cũng không là điều khó. Do 

vậy giá ma túy ở vùng biên khá rẻ, một viên hồng phiến chỉ 4 - 5 ngàn đồng, một bánh heroin 

chênh lệch tới hàng chục triệu đồng so với ở Hà Nội và chênh tới cả trăm triệu đồng so với ở cửa 

khẩu Việt - Trung trên đất Lạng Sơn. Vì thế, không ít kẻ liều mình với mong muốn “đổi đời” nhanh 

nhất. Xã Lóng Luông nằm cạnh Quốc lộ 6A, địa đầu của huyện Mộc Châu (Sơn La). Theo lãnh đạo 

địa phương này, Lóng Luông hiện có 990 hộ với trên 5.000 nhân khẩu thì đã có 107 người đang thi 

hành án về tội danh liên quan đến ma túy, 18 đối tượng bị truy nã đặc biệt và hàng chục bị can 

trong các vụ án đang được công an các tỉnh điều tra làm rõ hành vi phạm tội. Toàn xã có 11 bản 

nhưng tội phạm ma túy tập trung vào 4 bản chính là Lũng Xá, Tà Dê, Co Tang và Lóng Luông.  
 

09. Kiều Thiện. DẺO THƠM NẾP TAN NHE MƯỜNG CHANH / Kiều Thiện    //  Nông thôn 

ngày nay.- Tháng 01/2014.- Số xuân   
 

Tây Bắc là vùng đất có nhiều đặc sản nổi tiếng: Long nhãn Sông Mã, rượu chuối Yên Châu, 

xoài Yên Châu, sữa Mộc Châu (Sơn La); rượu ngô Lào Cai, Lai Châu... Nhưng nói đến gạo nếp 

ngon thì lâu nay nổi tiếng khắp vùng là thứ nếp tan nhe Mường Chanh - huyện Mai Sơn, Sơn La. 
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Chuyện xưa kể rằng người Thái ở Mường Chanh vốn cần cù, chịu khó lại thông minh, sáng tạo, 

biết làm lúa nước từ sớm. Vì thế trời đã ban cho dân bản một giống lúa có hạt to, mẩy, dài. Hạt gạo 

nếp Mường Chanh khi nấu thành cơm thì hương vị rất đậm đà, cả trăm hạt đều như một đĩa nhộng 

ong, có thể để đến vài ngày mà cơm xôi không bị cứng. Chính vì thế người dân rất thích thứ nếp 

này để đồ xôi mang đi ăn khi làm nương xa nhà. Người Sơn La gọi nếp tan nhe Muờng Chanh là 

Khẩu Giàng Căm (gạo vàng của trời cho). Tết đến, xuân về ai cũng cố kiếm lấy chục cân nếp này 

để làm xôi, gói bánh, tặng quà. Nhưng do năng xuất lúa thấp, diện tích hạn hẹp, thiếu nguồn nước 2 

vụ nên nếp Mường Chanh rất hiếm. Vừa qua, Khuyến nông tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng cánh 

đồng mẫu Mường Chanh với diện tích 50ha, có gần 200 hộ nông dân tham gia. Nhờ sản xuất đúng 

quy trình kỹ thuật chất lượng giống tốt nên năng suất sản lượng tăng lên nhiều.         
 

10. PV. TẠO MÔI TRƯỜNG ĐỂ TÂY BẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  / PV //  Nhân dân.- 

Ngày 16/01/2014   
 

Sáng 15/1, tại thành phố Sơn La, Ban Chỉ đạo (BCÐ) Tây Bắc tổ chức hội nghị tổng kết 

công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014. Ðồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy 

viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCÐ Tây Bắc chủ trì. Dự hội nghị, có đồng 

chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; lãnh đạo các bộ, ban, ngành 

trung ương, Quân khu 2, lãnh đạo 15 tỉnh trong khu vực. Năm 2013, kinh tế trong vùng tiếp tục ổn 

định và phát triển, tốc độ tăng trưởng (GDP) đạt khoảng 9,4%. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 

21.028 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước, sản lượng lương thực đạt gần 4,1 triệu tấn, bình quân 

đầu người đạt 470 kg lương thực. Nhiều công trình trọng điểm và dự án công nghiệp được đẩy 

nhanh tiến độ... Công tác chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho nhân dân có nhiều tiến bộ, không để 

xảy ra dịch lớn. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức với nhiều nội dung phong 

phú, thiết thực, tạo động lực phát triển xã hội. Việc thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo đạt được 

những kết quả tích cực. Trong năm 2013, toàn vùng đã kết nạp được 21.514 quần chúng ưu tú vào 

Ðảng. Tuy nhiên, Tây Bắc vẫn là một trong những vùng nghèo khó khăn nhất trong cả nước. Tỷ lệ 

đói nghèo còn ở mức cao, từ 27 đến 35%, nhất là các xã, bản vùng cao đặc biệt khó khăn. Các tỉnh 

Tây Bắc là nơi có nhiều tiềm năng, lợi thế, nhưng chưa được khai thác tốt, kinh tế có dấu hiệu phát 

triển, nhưng chưa bền vững... Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị cần có cơ chế chính sách đặc thù 

tạo môi trường cho các tỉnh trong khu vực Tây Bắc phát triển. Trong đó, quan trọng nhất là xây 

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, mở đường giao thông, thực hiện liên kết vùng trong phát 

triển kinh tế, giao thương, du lịch, dịch vụ. Phát biểu ý kiến kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc nêu 10 giải pháp lớn có tính chất định hướng. Trong đó yêu cầu các địa phương 

thực hiện rà soát quy hoạch, bố trí sắp xếp dân cư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng 

động, minh bạch để nâng cao chỉ số CPI, thu hút đầu tư từ bên ngoài. Thực hiện tái cơ cấu nền kinh 

tế, trọng tâm là kinh tế nông nghiệp, gắn sản xuất với chế biến, phát triển cây, con có lợi nhất, có 

sức cạnh tranh. Muốn vậy các địa phương cần quan tâm phát huy nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. 

Các trung tâm đào tạo, các trường đại học cần có chương trình đào tạo giúp cho các tỉnh trong khu 

vực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện rà soát lại các hộ nghèo, điều chỉnh chính sách, 

thực hiện giảm nghèo bền vững. Tăng cường công tác quản lý biên giới, bảo vệ vững chắc đường 

biên mốc giới, mở rộng giao lưu phát triển kinh tế. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tặng 

Bằng khen cho sáu tập thể và sáu cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013. Chiều cùng ngày, 
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Phó Thủ tướng đã thăm, tặng quà cán bộ và nhân dân xã Tú Nang, huyện Yên Châu và xã Vân Hồ, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.   
 

11. Hồ Phương. XỬ VỤ ÁN MA TÚY LỚN NHẤT NƯỚC: “BỐ GIÀ” LỘ DIỆN / Hồ Phương //  

Công an Thành phố Hồ Chí Minh.- Ngày 17/01/2014.- Số 2549 

 

Như báo Công an thành phố (CATP) đã đưa tin, từ ngày 3 đến 21/1/2014, Tòa án nhân 

dân (TAND) tỉnh Quảng Ninh xét xử 89 bị cáo trong đường dây ma túy cực lớn. Trong vụ án 

này, đường dây do Sồng A Lâu cầm đầu được coi là khủng khiếp nhất. Sồng A Lâu (tức Lau, 

SN 1977, trú tại bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La). Lúc đường dây bị 

triệt phá, Lâu cùng đàn em tiêu thụ trót lọt 3.428 bánh heroin, 260.740 viên ma túy tổng hợp 

và 16,18887kg ma túy dạng tinh thể đá.  

TRANG BỊ HỎA LỰC MẠNH  

Trước đây, Sồng A Lâu đi bộ đội và được giao quản lý một kho quân khí nên hắn rất giỏi về 

vũ khí. Sồng A Lâu đã chế ba quả mìn tự tạo, được kích hoạt bằng điện thoại di động. Những quả 

mìn mà hắn chế tạo rất kinh khủng gồm: 15kg thuốc nổ, bi sắt và sắt phi 6 được cắt vát nhồi vào 

bình cứu hỏa. Sau khi chế tạo xong ba quả mìn, Sồng A Lâu mang một quả ra hẻm núi nổ thử. Sau 

tiếng nổ đinh tai nhức óc, hẻm núi gần như bị san phẳng. Hai quả còn lại, một quả hắn gài trên xe 

Fortuner chuyên chở ma túy do hắn trực tiếp lái, một quả gài ở nhà riêng với mục đích nếu bị bắt 

khi đang giao hàng hoặc công an đến vây nhà sẽ kích hoạt. Chưa kể trên chiếc xe của hắn lúc nào 

cũng có súng AK, K57 (đạn đã lên nòng) và rất nhiều lựu đạn. Đệ tử thân tín nhất của Sồng A Lâu 

là Nguyễn Hùng Dũng (tức Dũng “ộp”, SN 1979 ở tiểu khu 6, Mộc Châu, Sơn La). Dũng “ộp”, Lâu 

có quan hệ mật thiết với nhóm sáu đối tượng chuyên thu gom ma túy từ các đối tượng người Lào, 

người Mông ở Mộc Châu, Sơn La và Mai Châu, Hòa Bình (trong đó có Giàng A Đua - bố vợ Tàng 

Keangnam). Nhóm đối tượng dưới tay Dũng chuyên làm nhiệm vụ dò đường, cảnh giới, vận 

chuyển ma túy, nhận tiền có bảy đối tượng. Nhóm đại lý cấp 1 chuyên mua ma túy của Lâu, Dũng 

để bán gồm năm đối tượng. Nhóm đại lý cấp 2 gồm 15 đối tượng. Bên dưới đó là nhóm bán lẻ ma 

túy có khoảng 50 đối tượng. Từng đại lý, từng nhóm bán lẻ... đều được phân công địa bàn phù hợp 

với sở trường. Chúng thường chọn thời điểm vận chuyển ma túy vào đêm khuya hoặc rất sớm để 

tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Vì mỗi lần chuyển ma túy chúng tống luôn vào vali kéo 

loại to. Mỗi chiếc chứa được 100 bánh heroin. Chúng mua ma túy của các đối tượng người Mông, 

người Lào được tập kết tại nhà Lâu ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La. Sau đó, 

Lâu, Dũng, Thắng, Loan, Cương trực tiếp đóng hàng, dùng băng dính cuốn từng bó từ 5 đến 10 

bánh heroin, cho vào các túi du lịch có quai đeo. Ma túy được chuyển lên xe ôtô của Lâu. Trước 

khi xuất phát, Lâu cầm theo các loại súng quân dụng có khả năng sát thương cao như AK báng gấp, 

K59, lựu đạn để sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, Lâu hoặc Thắng lái xe chở ma túy đến 

nhà Khà A Tùng (con rể Lâu) ở bản Hang Kia, Mai Châu, Hòa Bình để tập kết. Dũng cho Thanh, 

Khánh hoặc Đức, mỗi người 1 xe ôtô đi trước dò đường, cảnh giới phát hiện lực lượng công an. 

Khi thấy an toàn, xe chở ma túy của Lâu đi từ bản Hang Kia ra Quốc lộ 6 đến khu vực rừng già 

giáp ranh giữa Mộc Châu, Sơn La và Mai Châu, Hòa Bình. Tại đây, Lâu và Thắng chuyển ma túy 
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sang xe của Loan, Giang, Việt. Việt và Thắng tiếp tục vận chuyển ma túy đến Hòa Bình, Hà Nội, 

Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn đi giao cho các đầu mối tiêu thụ. Khánh, Thanh và Đức tiếp tục 

làm nhiệm vụ dò đường, cảnh giới. Khi bán được ma túy, bọn Thắng, Đức, Thanh, Khánh thu tiền 

của người mua rồi cầm đến tiệm vàng Toàn Thủy ở đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội đổi sang 

đô la Mỹ để mang về Mộc Châu giao lại cho Lâu, Dũng.  

TỔ CHỨC CHẶT CHẼ  

Cuối năm 2011, Dũng cùng Lâu thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma 

túy nhằm thao túng và đưa tất cả các đường dây khác về một mối tại địa bàn huyện Mộc Châu, Sơn 

La. Để tạo niềm tin, bọn Lâu và Dũng với lợi thế sẵn có mua gom ma túy của các đối tượng người 

Lào và người dân tộc Mông đưa về Việt Nam với tần suất đều đặn, trả tiền sòng phẳng (thậm chí 

khi mất hàng, khách mua chưa trả tiền thì vẫn thanh toán đầy đủ cho đầu cung cấp ma túy). Khi có 

ma túy, các đối tượng này sẽ bán cho Lâu, Dũng mà không bán cho người khác. Do đó, vào những 

thời điểm nhạy cảm như các đợt cao điểm tấn công tội phạm, các đầu mối cung cấp hàng bị khan 

thì đường dây mà Dũng, Lâu thiết lập vẫn hoạt động bình thường. Thậm chí, bọn chúng còn tăng 

cường độ hoạt động để những đường dây khác không còn đủ sức cạnh tranh. Mỗi chuyến hàng của 

chúng được tổ chức rất chặt chẽ, có nhóm xe đi trước dò đường, cảnh giới, xe chở ma túy đi giữa 

và có nhóm xe đi khóa đuôi. Cả ba nhóm xe đều được trang bị vũ khí sẵn sàng nhả đạn nên bọn 

chúng đã vận chuyển ma túy trong thời gian dài, số lượng đặc biệt lớn nhưng chưa bị phát hiện. 

Các đầu mối tiêu thụ ma túy như Loan, Cương, Liên, Hồng, Huy không thể trực tiếp mua ma túy 

của các đối tượng người Mông mà đều phải thông qua Dũng là cầu nối, đứng ra bảo lãnh chịu trách 

nhiệm thì Lâu, Đua, Váu, Chớ, Chứ, Hờ, Cải mới bán. Dũng nhận đơn hàng đặt mua với số lượng 

từ 20 - 90 bánh (ngoài ra có kèm hồng phiến, ma túy đá), sau đó báo cho Lâu biết để gom và trực 

tiếp đóng gói ma túy. Còn việc xuất hàng, vận chuyển, giao cho các đầu mối tiêu thụ giao cho 

Thắng đảm nhận. Cũng có khi khách gọi điện thoại trực tiếp đặt mua ma túy từ Thắng. Nhưng yêu 

cầu bắt buộc là Thắng phải báo lại cho Dũng biết. Có chuyến Dũng không ở Mộc Châu nhưng việc 

mua bán vẫn cứ diễn ra bình thường. Dũng điều khiển từ xa, yêu cầu Thắng phải thông báo bán ma 

túy cụ thể cho những ai, Lâu báo tổng số lượng ma túy. Trên đường vận chuyển ma túy, bọn 

Thắng, Thanh, Khánh, Đức đều phải gọi điện thoại cho Dũng nắm tình hình. Dũng trả công đi dò 

đường, cảnh giới từ 4 triệu đến 10 triệu/người cho Đỗ Khắc Thanh, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn 

Chu Đức. Còn người đi áp tải, vận chuyển ma túy như Nguyễn Duy Thắng, Hoàng Văn Tiến từ 10 - 

100 triệu đồng tùy vào từng chuyến hàng với cung đường dài hay ngắn, số lượng lớn hay nhỏ. Theo 

đó, chỉ từ ngày 25/1/2012 đến 3/7/2012, Dũng đã chỉ đạo đường dây này vận chuyển, mua bán 

khoảng 50 chuyến hàng với tần suất khoảng 3 ngày/chuyến. Chuyến ít nhất là 20 bánh, nhiều nhất 

là 90 bánh heroin; có chuyến đi kèm hồng phiến, ít nhất 4.600 viên, nhiều nhất 34.000 viên. Có 

chuyến lại kèm tinh thể đá, ít thì 1kg, nhiều 2kg. Tính từ thời điểm năm 2011 đến 3/7/2012, Dũng 

cùng đồng phạm đã mua bán tổng cộng 3.383 bánh heroin, 314.750 viên ma túy tổng hợp, gần 18kg 

ma túy tinh thể đá.         
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12. Kiều Linh. HANG CHI ĐẢY, NÉT ĐẸP NGUYÊN SƠ / Kiều Linh //  Người cao tuổi.- 

Ngày 17/01/2014.- Số 11; An ninh thủ đô.- Ngày 06/2/2014.- Số 4024 
 

Từ Quốc lộ 6, rẽ vào con đường đi qua xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, vượt qua đèo Cà Nài 

khoảng 15 cây số đường trải nhựa phẳng lì thì đến bản Đán thuộc xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La. Ở đây có một hang động tuyệt đẹp, còn mang nét nguyên sơ mới được phát hiện trên 

núi Chi Đảy. Đây là một thắng cảnh kì thú, thật sự là món quà quý mà thiên nhiên ban tặng cho 

Sơn La nói riêng, đất nước ta nói chung. Trên đường đến hang Chi Đảy, đi dưới nắng vàng, hai bên 

đường là những nương ngô của người Mông, Thái, Xinh Mun và người Khơ Mú... trải dài bát ngát. 

Mùa xuân, thi thoảng xuất hiện những cây hoa gạo nở đỏ bên đường, du khách cảm giác thư thái và 

thanh mát khi được hòa quyện với thiên nhiên. Trong kháng chiến chống Mỹ bộ đội ta từng sử 

dụng hang này để cất giấu, bảo quản quân lương, tránh được máy bay địch không kích. Tên “Chi 

Đảy” trong tiếng Thái có nghĩa là “sẽ được”, có từ thời chống Pháp. Ngày ấy, nhân dân sơ tán, cán 

bộ, du kích tránh giặc càn quét, lập căn cứ trong hang là an toàn và thắng lợi. Quần thể hang động 

gồm ba hang lớn, có hai hang nằm liền nhau, còn một hang nằm cách xa khoảng 100m đường núi. 

Hang sâu nhất khoảng 400m, hang ngắn nhất cũng khoảng 200m. Những cái hang này “mọc” ra từ 

độ cao khoảng trên 100m so với chân núi. Hang thứ nhất còn gọi là hang Quân Nhu (thời kì chống 

Mỹ ta để quân lương), trong hang lúc nào cũng ấm áp, nhiệt độ cao hơn các hang khác vài độ C. 

Gần kề cửa hang số 1 là cửa hang số 2, không khí mát lạnh. Bước vào hang được chiêm ngưỡng 

nhiều hình thù kì bí, sinh ra từ nhũ đá, như hình tượng Phật, hình đàn bà, hình quả na, tòa sen, cây 

bụt mọc, hình con voi, con rùa... Nhiều người sau khi chiêm ngưỡng đều ngỡ ngàng, không thể tin 

có những hình tượng do thiên nhiên tạo nên rất có hồn. Kì thú nhất là hang Thẳm Lượm (hang số 

3), nằm cách hang Chi Đảy (hang chính) khoảng hơn 100m. Trong hang có khối đá trắng với hàng 

trăm dải nhũ đá rủ xuống, nhìn từ xa trông giống con voi trắng khổng lồ. Mỗi khi ánh sáng chiếu 

vào, khối đá lại ánh lên tia lấp lánh. Du khách vào đây thường rất thích thú dùng đèn pin soi vào 

khối đá này để ngắm nhìn say mê, không thể hiểu nổi tại sao trong hang lại sinh ra một khối đá 

giống hình con voi trắng khổng lồ và huyền bí như vậy. Truyền thuyết người Thái Trắng kể rằng, 

xưa kia có một con voi trắng to lớn, hung dữ, thường về bản phá phách, quật chết người, gia súc. 

Người dân chỉ biết oán trách, kêu ông trời thương dân bản xuống cứu giúp. Tiếng kêu thấu đến cửu 

trùng, ông trời bèn bắt voi trắng xích vào trong hang, con voi đó chết biến thành hình như bây giờ. 

Trong hang còn có rất nhiều cột đá hình nét hoa văn, cao đến tận trần hang, cứ như ai đó dựng nên 

những cái cột chống trời rất hùng vĩ. Hang có bốn khoang lớn ngăn cách nhau bằng những khe cửa 

đá hẹp, cứ như những căn phòng của các tiên nữ giáng trần trú ngụ. Theo ông Kiều Đức Nam, Ban 

Quản lí khu hang động cho biết: Ban đầu thấy các khe cửa hơi hẹp nên có ý định mở rộng cho du 

khách dễ đi lại tham quan, nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng, nếu dùng bàn tay của con người can 

thiệp thì khu hang động này sẽ mất đi giá trị nguyên thủy, vì thế đã giữ nguyên. Hiện nay mới có 3 

hang được khai thác đưa vào phục vụ du khách. Hang số 4 và 5 cách hang chính khoảng 600m do 

đường núi hiểm trở nên chưa được khai thác.Theo Ban Quản lí hang động, tuy mới được phát hiện 

và chưa quảng bá nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng chính quyền địa phương 
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đã được ngành Du lịch Sơn La tạo ra một không gian văn hóa mới, được nhiều du khách từ các 

tỉnh, thành khu vực phía Bắc tìm đến, nhất là các nhà khảo cổ và Bảo tàng Di tích Văn hóa. Chắc 

chắn sau đây, nếu được đầu tư thích đáng thì hang Chi Đảy không chỉ là một quần thể di tích của 

trời Nam mà còn là một danh lam thắng cảnh, giúp cho ngành Du lịch Việt Nam có thêm một danh 

lam nổi tiếng. Chi Đảy còn giữ vẻ đẹp nguyên sơ, chưa có can thiệp và tác động của bàn tay con 

người. Những nhũ đá, măng đá tạo nên nhiều hình thù kì vĩ, những buồng công chúa, đĩa hoa quả 

hình quả na, con sứa khổng lồ, con hải cẩu nằm phủ phục, ruộng bậc thang... tạo nên một không 

gian rất giống thiên nhiên bên ngoài. Người dân địa phương rất tôn trọng giá trị tâm linh của hang. 

Bất kì ai vào đây, đều không dám lấy một thứ gì, hoặc bẻ cành, hái lá, bà con cho rằng, làm vậy 

thần núi sẽ quở phạt. Chi Đảy rất đẹp với quần thể hang động tự nhiên, hiếm có. Tuy nhiên, cơ sở 

vật chất phục vụ du lịch còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được các tiêu chí cơ bản cho du lịch. Để bảo 

đảm an toàn cho du khách, Ban Quản lí nên nghiêm cấm việc đốt nhang nhiều trong hang vì khói sẽ 

làm hư hại các hình thể thiên nhiên, chỉ cần để mỗi cửa hang một bát hương và nghiêm cấm những 

biểu hiện mê tín, dị đoan, bói toán. Nên làm thêm một số bậc đá và tay vịn đơn giản, giúp cho du 

khách trèo lên núi dễ dàng, an toàn hơn.      
 

13. Minh Long. TỬ HÌNH ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN 18 BÁNH HEROIN / Minh Long // An 

ninh thủ đô.- Ngày 17/01/2014.- Số 4017; Công an nhân dân.- Ngày 17/1/2014.- Số 3096 ; Kinh 

tế và đô thị.- Ngày 18/1/2014.- Số15 
 

Đường dây ma túy bị chặt đứt, đối tượng cầm đầu nhanh chân trốn vào rừng sống chui 

lủi. Nhưng sau một thời gian ẩn náu, y đã sa lưới và phải trả giá trước pháp luật.  

Rạng sáng 1/6/2012, tại Quốc lộ 6, thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Công an 

thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cùng một 

số đơn vị nghiệp vụ khác bắt quả tang Đào Văn Chi (trú tại xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, Hà 

Nội) và Nguyễn Thành Kiên (ở thị trấn Nông trường, Mộc Châu, Sơn La) vận chuyển 6 bánh 

heroin, trọng lượng hơn 2.108 gram. Tiếp sau 2 đối tượng này, lực lượng Công an TP. Hà Nội tiếp 

tục bắt giữ Ngô Thị Thu (vợ Chi, trú cùng địa chỉ) và Phan Thanh Sơn (ở xã Tân Lập, Mộc Châu, 

Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ vợ 

chồng Đào Văn Chi mua heroin từ Mộc Châu mang về Hà Nội tiêu thụ. Thực hiện kế hoạch buôn 

bán “cái chết trắng”, vợ chồng Chi sau đó đã mua ma túy của nhiều đối tượng khác nhau, trong đó 

có Phan Thanh Sơn. Cuối tháng 4/2012, Phan Thanh Sơn đã hai lần sang nhà Tráng A Ký (SN 

1972, ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, Mộc Châu) mua tổng cộng 18 bánh heroin (tương đương 6.300 

gram) với giá 123 triệu đồng/bánh. Toàn bộ số ma túy ấy, Sơn bán cho vợ chồng Chi và một số đối 

tượng khác để kiếm lời. Vào thời điểm đường dây ma túy bị triệt hạ, Tráng A Ký đã nhanh chân bỏ 

trốn khỏi địa phương nên bị phát lệnh truy nã toàn quốc. Ngày 5/9/2013, đối tượng cầm đầu đường 

dây ma túy liên tỉnh đã bị lực lượng công an bắt giữ. Trong khi đó, ngày 25/6/2013, Tòa án nhân 

dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đào Văn Chi và đồng bọn phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa đó, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt 3/4 bị cáo 

án tử hình. Riêng Ngô Thị Thu do chồng bị tuyên phạt tử hình nên được pháp luật khoan hồng với 
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mức án tù chung thân. Với hành vi mua bán số lượng heroin “khủng”, ngày 16/1, Tráng A Ký bị 

Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đưa ra truy tố trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194 - Bộ luật Hình sự. Tại tòa, bị cáo 

giữ vai trò “trùm” đường dây ma túy liên tỉnh này vẫn tỏ thái độ bất hợp tác với các cơ quan bảo vệ 

pháp luật và nhất quyết chối bỏ tội phạm đã gây ra. Nhưng căn cứ vào hồ sơ vụ án, Tòa án Hà Nội 

cho rằng có đủ cơ sở để kết tội bị cáo như nội dung truy tố và đã quyết định tuyên phạt Tráng A Ký 

tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.         

 

14. Thùy Hương. LIỆU CÒN ĐÀO RỪNG CHƠI TẾT? / Thùy Hương / Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 17/01/2014.- Số 15 
 

Năm nào cũng thế, cứ nửa cuối tháng Chạp, dọc hai bên Quốc lộ 6, đoạn qua các xã Vân Hồ 

- Lóng Luông thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, hàng nghìn cành đào, gốc đào được người dân 

chặt đốn từ rừng về, bày bán cho các du khách qua đường và vận chuyển về xuôi trang trí Tết. Vào 

những ngày giáp Tết này, người Mông bản Chiềng Đi, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu bận rộn hơn 

ngày thường. Các bãi bán đào rừng đã mọc lên hai bên Quốc lộ 6, đoạn chạy qua bản, với đủ cành 

nhỏ, cành lớn, có khi là cả một cây đào to. Mặc dù không nhiều nụ và thế không đẹp mắt, cầu kỳ 

như đào trồng dưới xuôi, nhưng những cành đào rừng lại thu hút người mua bằng dáng vẻ cổ kính, 

rêu mốc với những nụ to, căng tràn sức sống. Tùy theo độ lớn nhỏ của cành mà định, nhưng giá 

những cành đào rừng rêu phong cả chục năm tuổi cũng chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. 

Những cành đào này đã được các thanh niên người Mông bản Chiềng Đi mua từ các bản rất xa. 

Giàng A Phứ, một thanh niên trong bản nói: “Đào này em mua từ các bản biên giới mang về bán. 

Bây giờ đào cũng hết rồi, đi đâu cũng khó rồi. Từ hôm đầu đến giờ mới bán được 1,5 triệu, chưa 

nhìn thấy lời lãi đâu”. Ở Mộc Châu không thiếu gì đào, kể cả đào trồng mới và đào già ở trên rừng. 

Nhưng cứ chặt mãi như thế thì cũng sẽ hết. Ai cũng biết điều đó nhưng vì thu nhập, vì nhu cầu thị 

hiếu của khách nên cứ mỗi dịp Tết đến là thanh niên của bản Chiềng Đi lại đi lùng mua đào già, 

đào mốc về bán cho khách dưới xuôi. Cả bản này có khoảng 100 nhà ra bán đào. Năm nào cũng 

chặt đào bán như thế, cứ đà này không biết sang năm có còn đào già, đào mốc… mà chơi Tết?      

    

15. Minh Phong. SƠN LA: BẮT 11 ĐỐI TƯỢNG ĐÁNH BẠC, THU GIỮ TRÊN 18 TRIỆU 

ĐỒNG / Minh Phong  / Công an nhân dân.- Ngày 19/01/2014.- Số 3098 
 

  Hồi 23h20 ngày 17/1, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, 

Công an tỉnh Sơn La đã bắt quả tang 11 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại nhà 

ông Tòng Văn Huỳnh, tiểu khu 16, thị trấn Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ trên chiếu 

bạc gồm 18.400.000 đồng, một bộ bát, đĩa, quân bài dùng để chơi xóc đĩa và một số tang vật liên 

quan khác. Đối tượng Đỗ Duy Thanh, trú tại tiểu khu 7, thị trấn Thuận Châu, là người cầm cái và 

trực tiếp xóc đĩa. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng việc gia đình ông Huỳnh 

tổ chức đám cưới vào ngày 18/1, các đối tượng đã rủ nhau đến sân nhà ông Huỳnh đánh bạc ăn tiền 

dưới hình thức xóc đĩa.         
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16. Mai Anh. NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM MA TÚY / Mai 

Anh / An ninh biên giới.- Ngày 19/01/2014.- Số 03   
 

Ngày 17/1/2014, Cục Phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) Bộ đội biên phòng 

(BĐBP) vinh dự được đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, 5 cá nhân của Cục được 

nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp 

đấu tranh với tội phạm ma túy trên biên giới Mộc Châu, Sơn La, mà tiêu biểu là Kế hoạch 

1048.  
Được thành lập từ tháng 1/2005, lực lượng chuyên trách PCTPMT BĐBP không ngừng lớn 

mạnh, vững chắc về quy mô tổ chức và bề dày kinh nghiệm trong công tác đấu tranh PCTPMT. 

Tuy nhiên, do PCTPMT là mặt trận nóng bỏng, phức tạp, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh 

vi, xảo quyệt, nên Cục PCTPMT luôn phải có những giải pháp cấp bách, phù hợp để tham mưu, chỉ 

đạo, tổ chức đấu tranh.  

Khu vực biên giới Mộc Châu, Sơn La có đường biên giới tiếp giáp Lào dài hơn 40km, địa 

hình hiểm trở, có đông người Mông sinh sống và có quan hệ dòng tộc, thân tộc lâu đời với bà con ở 

bên kia biên giới, phong tục tập quán lạc hậu, đời sống kinh tế khó khăn, trình độ dân trí thấp. Tình 

trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, súng tự tạo, vật liệu nổ ở đây còn phức tạp, khó 

kiểm soát. Bên cạnh đó, địa bàn ngoại biên đối diện gồm bản Muống, bản Pưng, bản Huổi Hiềng, 

huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) lại là điểm “nóng” về hoạt động của tội phạm ma túy 

(TPMT). Nguy hiểm hơn, chúng thường hoạt động theo toán, nhóm vượt biên vào Việt Nam mang 

theo vũ khí nóng các loại để bảo vệ, sẵn sàng nhả đạn vào đội hình của ta khi bị phát hiện vây bắt. 

Mặc dù chính quyền hai tỉnh Hủa Phăn và Sơn La cùng các lực lượng chức năng hai nước đã chủ 

động, tích cực có nhiều giải pháp đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đấu tranh ngăn chặn ma 

túy thông qua nhiều kế hoạch, phương án, kết hợp cả biện pháp nghiệp vụ trinh sát bí mật với biện 

pháp vũ trang, bắt hàng trăm vụ, thu một lượng lớn ma túy và vũ khí các loại, song tình hình vận 

chuyển ma túy qua biên giới vẫn không giảm. Để giải quyết tình trạng phức tạp về TPMT trên 

tuyến biên giới Mộc Châu, Sơn La, ngày 23/11/2011, Cục PCTPMT BĐBP đã đề xuất với Bộ Tư 

lệnh BĐBP phối hợp với Tổng cục Phòng chống tội phạm, Bộ Công an (cụ thể là Cục Cảnh sát 

phòng chống tội phạm về ma túy (C47) lập kế hoạch đấu tranh. Hai đơn vị thống nhất lập Kế hoạch 

phối hợp 1048 (viết tắt là KH 1048) nhằm kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, đấu tranh, trong đó 

xác định phòng ngừa bằng cách tuyên truyền, vận động, tấn công chính trị là cơ bản và bền vững, 

đồng thời phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng phong trào quần 

chúng; kết hợp đấu tranh chính trị với xác lập đấu tranh các chuyên án... tạo thế và lực cho các hoạt 

động nghiệp vụ của lực lượng chức năng. KH 1048 được sự tham gia tích cực của chính quyền, các 

ban, ngành tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu và lực lượng chức năng nước bạn Lào trên tinh thần tuân 

thủ luật pháp hai nước trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Sau gần 1 năm tổ chức thực 

hiện, lực lượng BĐBP và công an đã phối hợp tổ chức điều tra cơ bản những địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về ma túy tại địa bàn 4 xã trọng điểm huyện Mộc Châu, phát hiện, lên hồ sơ, lập danh 

sách 56 đối tượng diện quản lý, 58 đối tượng nghi vấn, 235 đối tượng đang thi hành án tù về ma 

túy, 83 đối tượng tù tha về do phạm tội ma túy, 72 đối tượng đang truy nã; phát hiện 6 tụ điểm phức 

tạp về ma túy, 560 đối tượng nghiện ma túy; 5 đường dây nghi vấn đang hoạt động mua bán, vận 

chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam; xác định, lập danh sách 229 đối tượng cần răn đe, làm kiểm 

điểm. BĐBP và Công an đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Sơn La, huyện Mộc Châu mở đợt 

tuyên truyền cao điểm, thông qua nhiều hình thức tổ chức được 57 hội nghị nhân dân về phòng 

chống ma túy và ký cam kết, phát phiếu tố giác TPMT tại các bản; làm băng rôn, khẩu hiệu, phát 
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6.000 tờ tuyên truyền về phòng chống ma túy; trực tiếp đến 5.511 hộ dân vận động, thu 8.713 phiếu 

tố giác, trong đó có 2.028 phiếu tố giác trực tiếp, đưa 97 người vào cai nghiện tại các Trung tâm 

Giáo dục - Lao động. Lực lượng BĐBP cũng đã tổ chức nhiều hoạt động phối hợp hỗ trợ công tác 

tuyên truyền như: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy phục 

vụ 6.000 lượt người xem cho nhân dân xã Chiềng Sơn, Chiềng Xuân, Lóng Luông, Vân Hồ; tổ 

chức chiếu phim nhựa phục vụ cho 1.000 lượt người xem ở 8 bản người Mông tại Chiềng Sơn, 

Chiềng Xuân và bản Pó Nhang, xã Vân Hồ; đưa 40 già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ về Hà 

Nội gặp mặt tuyên truyền, bồi dưỡng họ trở thành nhân cốt chính để trở về tuyên truyền, vận động 

trong dòng họ, dòng tộc, cộng đồng. Các đội công tác của Cục PCTPMT BĐBP cũng đã tiến hành 

điều tra, phát hiện các đường dây vận chuyển ma túy của các toán, nhóm có vũ trang và lên kế 

hoạch đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá. Lực lượng BĐBP và công an đã tiến hành các biện pháp 

nghiệp vụ điều tra và kết luận tình hình hoạt động TPMT, đánh giá được phương thức, thủ đoạn 

hoạt động của TPMT, hệ thống các đối tượng, tổ chức đường dây hoạt động ma túy trên địa bàn cả 

nội và ngoại biên. Các đợt tuyên truyền, vận động, đặc biệt của BĐBP và chính quyền địa phương 

các cấp hai bên biên giới đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng và nhận thức của quần chúng, tạo 

được sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của đồng bào dân tộc đối với công tác PCTPMT; 

tạo khí thế mới cho công tác đấu tranh, trấn áp TPMT. Từ đó, tình hình TPMT bị trấn áp, phân hóa, 

cô lập, địa bàn ổn định hơn, nhân dân phấn khởi tin tưởng gắn bó với BĐBP, công an trong công 

tác đấu tranh, PCTPMT… Ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc phối hợp tham gia chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện đấu tranh PCTPMT, giữ vững an ninh chính trị, ổn định tình hình kinh tế - xã hội 

trên địa bàn biên giới Việt - Lào, mà tiêu biểu là KH 1048, ngày 25/9/2013, Chủ tịch nước 

CHXHXN Việt Nam đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Cục 

PCTPMT BĐBP.  

Tại Hội nghị tổng kết Kế hoạch 1048 ngày 15/1/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc đã đánh giá cao hiệu quả và chỉ đạo nhân rộng mô hình 1048, đưa vào chương trình 

quốc gia phòng chống tội phạm năm 2013 - 2014 để giải quyết các điểm nóng về hoạt động của tội 

phạm ma túy có liên quan hai bên biên giới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Kế hoạch 1048 có thể coi 

là một mô hình sáng tạo mang tầm cỡ quốc tế với nhiều sáng kiến, cách làm hay, mới mẻ và đột 

phá của các lực lượng công an, biên phòng và các cơ quan, ban, ngành địa phương tỉnh Sơn La và 

tỉnh Hủa Phăn (Lào).  

Tính từ ngày triển khai Kế hoạch đến ngày 30/11/2012, các đơn vị biên phòng, công an phối 

hợp với bạn Lào triển khai, bắt giữ 158 vụ/248 đối tượng, thu giữ 310 bánh heroin,116kg bột 

heroin, 15.930 viên ma túy tổng hợp, 5,2kg thuốc phiện, 200kg phụ gia, 403.400 USD, 19 triệu kíp 

Lào và nhiều tang vật khác…         
 

17. Nguyễn Hoài. THÚC ĐẨY TÍN DỤNG TẠI BA TỈNH TÂY BẮC: VỐN ĐI LIỀN VỚI QUY 

HOẠCH THẾ MẠNH KINH TẾ VÙNG / Nguyễn Hoài // Thời báo kinh tế Việt Nam.- Ngày 

20/01/2014.- Số 17 
 

Tính đến hết 2013, tăng trưởng huy động vốn và tín dụng tại ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, 

Điện Biên đều vượt quá mức chung toàn ngành. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), để vốn 

tín dụng phát huy hiệu quả, các địa phương này cần có quy hoạch rõ thế mạnh kinh tế vùng 

thay vì manh mún như hiện nay.  
Giữa cái rét căm căm cận kề ngày Tết Giáp Ngọ, từ ngày 17/20/1/2014, NHNN đã tiến hành 

đợt khảo sát đối với tình hình tăng trưởng tín dụng và an sinh xã hội tại ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, 

Điện Biên.  
VÙNG CAO NHƯNG NỢ XẤU LẠI THẤP!  
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Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, tính đến hết 2013, tổng nguồn 

vốn huy động của tỉnh đạt 7.796 tỷ đồng, tăng 19,57% so với cuối 2012. Trong đó, tiền gửi dân cư 

đạt 5.527 tỷ, tăng 26,76%; tiền gửi tổ chức kinh tế đạt 1.886 tỷ đồng, tăng 5,74% và tiền gửi giấy tờ 

có giá đạt 384 tỷ đồng, tăng 1,83%. Ở chiều tín dụng, tổng dư nợ cho vay đạt 14.750 tỷ đồng, tăng 

20,93%. Mặc dù nhu cầu tín dụng gấp đôi khả năng huy động nhưng NHNN đã chỉ đạo các Ngân 

hàng Thương mại (NHTM) điều chỉnh vốn trong hệ thống cung cấp các nhu cầu phát triển kinh tế 

của tỉnh. Điều đặc biệt, qua báo cáo, tỷ trọng nợ xấu ở mức rất thấp, chỉ ở mức 0,45%/tổng dư nợ, 

tương đương 67 tỷ đồng… Tương tự như ở Sơn La, số liệu cấp tín dụng cao hơn huy động tại chỗ 

tới 7.134 tỷ đồng và các NHTM đã điều động vốn nơi khác đến để cho vay các doanh nghiệp tại 

đây…  
ƯU TIÊN VỐN CHO THỦY ĐIỆN VÀ KHAI KHOÁNG  

Tại các buổi làm việc với 3 địa phương trên, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình cho rằng, 

trong hai năm nay, Chính phủ và NHNN luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện để bố trí vốn kịp thời 

cho các nhu cầu tín dụng, đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển trong các ngành thủy điện và khai 

khoáng. Tuy nhiên, ông Bình cũng cho rằng các địa phương này hiện mới chỉ tập trung khai thác 

hai lĩnh vực trên mà chưa có quy hoạch để phát triển thế mạnh về trồng cây công nghiệp, rau quả, 

hoa một cách tương xứng. Ở Sơn La hiện có trên 10 nghìn ha cà phê, điều kiện tự nhiên tương đối 

thuận lợi, do đó, tỉnh cần mở rộng đầu tư sang lĩnh vực chế biến chiều sâu, nếu dự án có hiệu quả, 

ngành ngân hàng sẽ hợp lực đầu tư. Ngoài ra, ở Sơn La, mạng lưới ngân hàng mới chỉ có các 

NHTM nhà nước hiện diện, khối cổ phần rất ít, ngoại trừ ABBANK do ngân hàng này có cổ đông 

lớn là EVN đang hoạt động tại đây. Người đứng đầu ngành ngân hàng cũng yêu cầu Agribank phải 

nhanh chóng mở thêm các phòng giao dịch tại các huyện vùng cao như Sốp Cộp và Vân Hồ để 

thuận tiện giao dịch ngân hàng đối với bà con… …“Qua một thời gian phát triển, hiện đang có sự 

phân hóa sâu sắc về mức độ thu nhập và trình độ phát triển giữa các địa phương. Tỉnh nào có khu 

công nghiệp, thuận lợi giao thông, vùng đồng bằng thì phát triển mạnh. Ngược lại, ở những vùng 

cao lại cứ nghèo mãi”, ông Bình nói. Vì thế, theo ông, cần có cơ chế đặc thù cho các tỉnh Tây Bắc 

từ chủ trương đến chính sách, thay vì các chương trình rời rạc, mang tính chắp vá, đặc biệt là ưu 

tiên cơ chế ngân sách. Đi theo đó, các bộ, ngành kinh tế cần phối hợp, hướng dẫn các tỉnh này xây 

dựng quy hoạch trên cơ sở lợi thế so sánh để phát huy thế mạnh. Để từ đó, dòng vốn tín dụng đạt 

được hiệu quả cao, cải thiện cân đối thu chi bền vững cho tỉnh cũng như đời sống của người dân, 

giúp các tỉnh này tự đứng vững trên đôi chân cử mình.         
 

18. Minh Nguyên. VIETINBANK TỔ CHỨC TẶNG QUÀ TẾT CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG 

VÀ NGƯỜI DÂN TỈNH SƠN LA / Minh Nguyên // Quân đội nhân dân.- Ngày 20/01/2014   
 

Tại tỉnh Sơn La, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa 

trao tặng 550 triệu đồng cho 11 Đồn Biên phòng và hơn 4000 suất quà Tết cho người dân bị thiệt 

hại do rét đậm, rét hại, mưa lũ kéo dài. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn 

Bình và Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Công 

Thương Việt Nam Phạm Huy Hùng đã trao phần quà cho các Đồn Biên phòng và bà con nhân dân 

tỉnh Sơn La. Suất quà tặng các hộ gia đình bao gồm chăn ấm, mì chính, kẹo, mứt Tết, kèm theo mỗi 

suất quà là 300 nghìn đồng tiền mặt. Đây là tình cảm và cũng là những nỗ lực lớn của toàn thể lãnh 

đạo, cán bộ, nhân viên ngành ngân hàng Việt Nam và của VietinBank trong việc chung tay chia sẻ 

hỗ trợ tỉnh Sơn La, góp phần chăm lo đồng bào nhân dân nhân dịp Tết đến, xuân về.       
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19. Nguyên Huân. ẤM LÒNG ĐỒNG BÀO CHIẾN SĨ BIÊN CƯƠNG  / Nguyên Huân  // 

Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 20/01/2014.- Số 14; Dân tộc và phát triển.- Ngày 24/1/2014.- Số 

963 
  

  Thăm hỏi, động viên chúc Tết đồng bào dân tộc thiểu số, chiến sĩ bộ đội biên phòng tại 

các vùng đặc biệt khó khăn là việc làm truyền thống của Ủy ban Dân tộc (UBDT) mỗi dịp Tết 

đến xuân về. Cùng đoàn công tác của UBDT chúc Tết tại tỉnh Sơn La, chúng tôi cảm nhận 

được ý nghĩa to lớn từ công việc thầm lặng bao nhiêu năm qua của UBDT. 
Đúng 4 giờ sáng ngày 16/1, chúng tôi có mặt tại trụ sở của UBDT tại đường Phan Đình 

Phùng, Hà Nội để bắt đầu một chuyến đi dài và gian nan tới tỉnh Sơn La thăm hỏi, chúc Tết bà con 

chiến sĩ vùng biên cương đặc biệt khó khăn này. Đích đến đầu tiên của đoàn công tác là xã Tân 

Xuân, huyện Vân Hồ. Xã vùng 3 đặc biệt khó khăn nằm giáp biên giới với nước bạn Lào. Sau 5 

tiếng đồng hồ chạy xe chật vật qua những cung đường đang bị sạt lở của Quốc lộ 6, chúng tôi có 

mặt tại trụ sở của huyện Vân Hồ khi kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ. Dành thời gian ngắn hỏi thăm 

và tặng quà cho Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện Vân Hồ, đoàn công tác tiếp tục lên 

đường vào xã biên giới Tân Xuân. Mất thêm 1 tiếng đồng hồ vượt quãng đường gần 40 km nữa, 

đoàn có mặt tại trụ sở xã khi bà con đã có mặt đông đủ. Ông Đinh Quang Quán - Chủ tịch UBND 

xã Tân Xuân chia sẻ: Xã Tân Xuân tách ra từ xã Xuân Nha năm 2007, là xã biên giới duy nhất của 

huyện Vân Hồ nên điều kiện kinh tế của đồng bào vô cùng khó khăn. Mãi tận năm 2012 mới có 

điện lưới đến trung tâm xã, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn trên 50%. Kiến nghị với đoàn công tác 

của UBND tỉnh và Trung ương cũng như lãnh đạo huyện Vân Hồ đi cùng, ông Quán cho biết, hiện 

nay trên địa bàn xã có rất nhiều hộ đồng bào Mông di cư tự do không được hưởng các chính sách 

của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, có gần 200 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Thủy điện Trung Sơn 

(Thanh Hóa) hiện chưa thống nhất, giải quyết được chế độ đền bù, tái định cư khiến bà con rất 

hoang mang lo lắng. Thông qua đoàn công tác, Chủ tịch xã Đinh Quang Quán kiến nghị các cấp 

ngành liên quan sớm giải quyết những vướng mắc trên để bà con đồng bào dân tộc tại Tân Xuân 

sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Thừa ủy quyền của lãnh đạo UBDT, ông Phạm Thúc 

Thủy - Phó Chánh Văn phòng UBDT ghi nhận những kiến nghị của bà con xã Tân Xuân và hứa 

những việc gì nằm trong khả năng, nhiệm vụ sẽ kiến nghị với lãnh đạo UBDT để sớm giải đáp 

những khó khăn, thắc của bà con. Thay mặt lãnh đạo UBDT, ông Phạm Thúc Thủy đã trao món 

quà nhỏ cho chính quyền xã Tân Xuân và dành 15 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng để động 

viên các hộ gia đình chính sách, hộ đặc biệt khó khăn ở địa phương đón Tết vui vẻ, đầm ấm. Chia 

tay đồng bào, lãnh đạo xã Tân Xuân, đoàn công tác tiếp tục cuộc hành trình hơn 200 km tới thăm 

và chúc Tết Đồn Biên phòng Nậm Lạnh thuộc địa bàn xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp. Đón tiếp đoàn, 

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Lạnh Nguyễn Hữu Minh bày tỏ sự cảm động sâu sắc khi đoàn 

công tác của UBDT đến thăm, động viên và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo chia 

sẻ của Thượng tá Nguyễn Hữu Minh, hiện Đồn Biên phòng Nậm Lạnh quản lý 25km đường biên 

giáp với nước bạn Lào, phụ trách giúp đỡ 2 xã của huyện Sốp Cộp và đồng bào 6 dân tộc thiểu số 

trên địa bàn. Trong năm qua, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh bắt được hàng chục vụ vận chuyển ma 

túy, thu gần 200 khẩu súng kíp… góp phần đảm bảo an ninh và giữ vũng chủ quyền biên cương của 

Tổ quốc. Nhân dịp Tết Giáp Ngọ sắp tới, Thượng tá Minh cho biết, Đồn cố gắng hỗ trợ các chiến sĩ 

và sĩ quan mỗi người 300.000 - 500.000 đồng để ăn Tết. Nhận những món quà nhỏ chứa đựng tình 

cảm, sự quan tâm chia sẻ của UBDT, Đồn trưởng Nguyễn Hữu Minh hứa sẽ cùng 56 cán bộ chiến 

sĩ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, chắc tay súng, giữ vững biên cương Tổ 

quốc để đồng bào các dân tộc anh em tại huyện đón một cái Tết trong yên bình và ấm cúng. Cũng 

nằm trong chuyến công tác lần này, đoàn công tác của UBDT đã dành 15 suất quà hỗ trợ bà con 
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nhân dân xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp ăn Tết. Tới thăm, động viên và tặng quà xã Nà Nghịu và 

Đồn Biên phòng Chiềng Khương thuộc huyện Sông Mã, đi đến đâu, đoàn đều nhận được sự đón 

tiếp chân tình, nồng hậu của lãnh đạo, nhân dân địa phương. Một số bà con đồng bào khi nhận món 

quà trên tay, run run không nói thành lời, chỉ có ánh mắt đầy xúc động bày tỏ sự cảm ơn Đảng, Nhà 

nước đã không bỏ rơi họ trong bất cứ hoàn cảnh nào.  

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thúc Thủy - Phó Chánh Văn phòng UBDT cho biết: Từ 

ngày 16 - 25/1, UBDT thành lập 8 đoàn công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm và các Thứ trưởng, Phó 

Chủ nhiệm thăm và chúc Tết các tỉnh đặc biệt khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống. Nhằm chung tay, góp sức cùng UBDT, báo Nông nghiệp Việt Nam cũng dành 30 suất quà, 

mỗi suất trị giá 300.000 đồng để hỗ trợ, động viên đồng bào, chiến sĩ tại các địa bàn đặc biệt khó 

khăn tại Sơn La đón Tết Giáp Ngọ vui vẻ, hạnh phúc.    
 

20. PV. DK6919 XUA TAN NỖI LO MỌC MẦM TRONG BẮP / PV // Nông nghiệp Việt 

Nam.- Ngày 20/01/2014.- Số 14   
 

Sơn La - thủ phủ ngô của Việt Nam với diện tích khoảng trên 130 ngàn ha và 100% là 

diện tích trồng ngô lai. Có thể nói canh tác ngô trên Sơn La là sản xuất hàng hóa bởi nông 

dân làm ra để bán, mua các hàng hóa thiết yếu.  
Nông dân Sơn La đa phần từ trước tới nay đều dựa vào sản xuất cây ngô, dù cho thế nào họ 

vẫn coi đây là cây trồng chính và nó đã đem lại cuộc sống ấm no trên khắp các địa bàn. Đặc biệt 

với sự quan tâm của các cơ quan chức năng, sự ra đời của các thế hệ ngô mới của các đơn vị, công 

ty trong và ngoài nước đã đem lại bộ mặt kinh tế rõ nét cho người dân nơi đây. Với đặc điểm địa 

hình đồi núi, các tiểu vùng khí hậu cũng như các chân đất khác nhau dẫn tới khó khăn cho sản xuất. 

Thời kỳ đầu gieo trồng gặp hạn hán, thời kỳ thu hoạch lại mưa bão, nông dân rất vất vả. Thiên tai 

đã ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng của ngô thương phẩm. Việc ngô bị thối và mọc mầm 

trong bắp đã làm nông dân rất lo lắng, không biết chọn giống gì để gieo trồng. Các đơn vị sản xuất 

và các công ty cũng rất đau đầu chưa biết tìm ra giống gì để giảm thiểu ảnh hưởng do thời tiết và 

thổ nhưỡng nơi đây. Việc xem xét, nghiên cứu và khảo nghiệm kỹ lưỡng địa bàn là tiêu chí hàng 

đầu đối với Công ty Dekalb VN (Tập đoàn Monsanto - Mỹ) để lựa chọn các sản phẩm phù hợp với 

điều kiện canh tác, tập quán gieo trồng, các tiểu vùng khí hậu cũng như xu hướng của sự phát triển. 

Vừa qua, Công ty Dekalb VN đã giới thiệu bộ giống ngô lai Dekalb cho vụ xuân hè ở Tây Bắc và 

được nông dân trên khắp các địa bàn đón nhận. Kết quả sản xuất rất khả quan, nông dân và các chủ 

đầu tư trên địa bàn đều thắng lợi khi đầu tư và gieo trồng các giống ngô DK9901; DK9955; 

DK8868. Vụ xuân hè 2012, Công ty Dekalb VN giới thiệu giống ngô lai DK6919 trên khắp các địa 

bàn trọng điểm về sản xuất ngô như Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Phù Yên… Với những đặc 

tính ưu việt, DK6919 giúp nông dân yên tâm hơn và có khả năng giảm thiểu trong các điều kiện khí 

hậu và chân đất đặc thù trên. Quả đúng vậy, ngày 3/10/2013, chúng tôi có tham dự buổi hội nghị 

đầu bờ do Công ty Dekalb VN tổ chức tại bản Hồi Dương, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn (khu vực Đèo 

Chẹn, đường đi huyện Bắc Yên). Nơi đây với đặc thù đất chua, hầu như các giống đều bị mọc mầm 

trong bắp. Tuy nhiên, với thời gian khảo nghiệm 5 năm, Công ty Dekalb VN đã chính thức giới 

thiệu giống ngô lai DK6919 với khẩu hiệu “Xua tan nỗi lo mọc mầm trong bắp” và được nông dân 

trong vùng nồng nhiệt hưởng ứng. Kết quả hội nghị cho thấy việc canh tác giống ngô DK6919 cũng 

tương tự như các giống khác, gieo trồng và chăm sóc dễ dàng, sinh trưởng và phát triển khỏe. 

DK6919 là giống có khả năng thích nghi rộng, trồng ở đất bãi, đất đồi thấp, sườn đồi và đặc biệt là 

khu vực đất bị mọc mầm trong bắp mà người dân Sơn La thường gọi là "ngô ma". Với diện tích 1 

ha trồng trình diễn trên đất đá xít của gia đình chủ nhà Lã Thanh Ba, sau khi thu hoạch và tính năng 

suất được 9,5 tấn/ha. Anh Lã Thanh Ba nói cho chúng tôi biết: “Ngô trên này hầu như không bao 
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giờ mất mùa, phải tội do đặc thù đất cát ở đây mà nông dân rất lo lắng. Trước đây nhiều nhà mất 

mùa riêng do gieo trồng các loại giống ngô khác, hầu như tới 80% diện tích gieo trồng của nông 

dân gặp phải hiện tượng trên, thu hoạch về không những ngô giảm đi năng suất mà thậm chí bán 

còn không có ai mua cho. Từ khi gặp chú Bách của Công ty ngô Mỹ tới giờ, dân bản chúng tôi mới 

có thể bán ngô một cách dễ dàng như vậy vả lại còn được giá, nông dân chúng tôi phấn khởi lắm. 

Thậm chí có người trong bản trồng lên tới 120 kg giống ngô này đấy”. Quả thật vậy, nhìn một số 

gia đình bị hiện tượng ngô bị thối, mọc mầm trong bắp, năng suất đã giảm lại còn rất khó bán, 

chúng tôi không khỏi trăn trở, ái ngại cho những người nông dân chịu thương chịu khó, cả gia đình 

chỉ trông chờ vào một mùa ngô duy nhất, nay lại gặp phải điều kiện khó khăn như thế. Ông Đỗ 

Ngọc Bách, quản lý kinh doanh khu vực Tây Bắc, Công ty Dekalb VN cho biết: “Vụ xuân hè 2012 

Công ty Dekalb VN triển khai các mô hình sản xuất giống DK6919 tại các huyện trọng điểm. Kết 

quả thu hoạch cho thấy DK6919 rất khả quan, thích nghi rộng, chịu úng, chịu hạn và chịu rét rất 

tốt; đặc biệt là giống chống chịu trong điều kiện đất chua, đất sỏi ruồi hay còn gọi là đất xít (đất bị 

mọc mầm trong bắp) tốt nhất hiện nay. Hơn nữa là giống ngắn ngày, bà con có thể trồng thâm canh 

tăng vụ. Vì Sơn La là tỉnh sản xuất ngô hàng hóa nên chúng tôi rất chú trọng vào chất lượng của hạt 

ngô thương phẩm. Với đặc điểm của DK6919, lõi rất nhỏ, nặng hạt, sâu cay, màu sắc đẹp, độ ẩm 

thấp hoàn toàn phù hợp trong điều kiện sản xuất hàng hóa của tỉnh Sơn La. Nông dân dễ bán, bán 

giá cao; người đầu tư yên tâm khi đầu tư sản xuất. DK6919 rất phù hợp với các khu vực đất bãi, đồi 

thấp và sườn đồi, đặc biệt là những khu vực đất bị mọc mầm trong bắp. Theo chúng tôi, diện tích 

mỗi huyện gặp phải trường hợp trên không ít, khoảng 15 - 20%; với đặc tính đó tôi tin rằng 

DK6919 sẽ góp phần gia tăng sản lượng cho nông dân, cải thiện chất lượng ngô thương phẩm Sơn 

La. Năm tới chúng tôi tiếp tục đưa ra giống mới là DK6818 cũng có những ưu điểm tương tự để 

nông dân có được cơ hội lựa chọn các sản phẩm tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất tập quán canh 

tác của nông dân trên các địa bàn. Với mục tiêu, mỗi năm Dekalb sẽ giới thiệu ra thị trường một 

giống mới, tôi tin rằng nông dân Sơn La hoàn toàn yên tâm gieo trồng sản xuất các giống ngô của 

Dekalb”. Chia tay Nà Bó chúng tôi không khỏi xúc động khi nhìn thấy những vẻ mặt tươi cười, vui 

mừng của người dân nơi đây sau vụ mùa thắng lợi. Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, nông dân 

trên khắp mọi miền của Sơn La lựa chọn được giống gieo trồng phù hợp, xứng danh là nơi sản xuất 

ngô hàng hóa lớn nhất - thủ phủ ngô của cả nước. Nông dân của Sơn La sẽ giàu có, trù phú, người 

đầu tư sẽ yên tâm hơn khi đầu tư những giống ngô lai Dekalb. Cho tới nay thì giống DK6919 bước 

đầu đã “xua tan được nỗi lo mọc mầm trong bắp” của nông dân Sơn La.   
 

21. Trường Đinh. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA / Trường Đinh // Lao động.- 

Ngày 20/01/2014.- Số 16   
 

Nhờ việc các đơn vị giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách của 

cán bộ, công nhân viên chức lao động, nên năm 2013 trong toàn tỉnh không xảy ra đình công, lãn 

công hoặc tranh chấp lao động tập thể.       
 

22. Vĩnh Hà. XUÂN VỀ LÓNG SẬP / Vĩnh Hà // Đời sống và pháp luật.- Ngày 21/01 - 

10/02/2014.-   Số 03+04+05 
   

Chớm hơi xuân, cả Mộc Châu như sáng bừng bởi sắc hoa mơ, hoa mận, đào phai. Nắng 

xuân về làm át đi cái lạnh luôn hiện hữu ở núi rừng miền sơn cước này. Khi những cánh đào 

rừng nơi đây đang đua nhau bung nở, cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu 

(BPCK) Lóng Sập chuẩn bị tâm thế cao nhất: Sẵn sàng canh gác, bảo vệ biên cương, đem lại 

sự bình yên để nhân dân yên tâm vui đón tết.  
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Đón Tết sớm cùng với những người lính nơi biên cương mới thấy được sự hy sinh thầm lặng 

của những người đã và đang bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Trong không khí những 

ngày giáp Tết, các chiến sĩ biên phòng vẫn ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền an 

ninh biên giới quốc gia. Có những người lính phải gác lại sự đoàn tụ, sum họp gia đình để đón Tết 

cùng các đồng chí, đồng đội trên tuyến biên giới. Tết của người lính thật đơn sơ nhưng nồng ấm 

tình quân dân.  
CHUYỆN LÍNH BIÊN PHÒNG ĐÁNH ÁN Ở “RỐN” MA TÚY  

Đồn BPCK Lóng Sập (BĐBP Sơn La) quản lý, bảo vệ 40,6km đường biên giới với 21 cột 

mốc (từ mốc 248 đến 268), có 01 cửa khẩu chính. Địa bàn quản lý là các xã Chiềng Sơn, Lóng Sập, 

Chiềng Khừa (huyện Mộc Châu). Khu vực đồn quản lý được xác định là địa bàn trọng điểm về tội 

phạm ma túy. Ma túy được vận chuyển từ khu vực Tam giác vàng qua các tỉnh nội địa của Lào, tập 

kết ở các bản giáp biên giới với ta để thẩm lậu vào Việt Nam. Hoạt động của tội phạm ma túy ở khu 

vực biên giới rất phức tạp; phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và nguy hiểm; các đường dây, đối 

tượng buôn bán vận chuyền ma túy thường tổ chức chặt chẽ, khép kín trong gia đình, dòng tộc. Các 

toán vận chuyển thường có từ 3 - 12 tên (có toán lên tới 15 tên), trang bị vũ khí nóng, từ bên kia 

biên giới vượt biên, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, đêm tối để giao hàng ở những địa điểm 

khác nhau trong nội địa của ta. Trên đường vận chuyển, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi 

chạm mặt lực lượng chức năng vây bắt. Đa số các đối tượng nghiện ma túy ở các bản Buốc Pát, 

Phiêng Cài, Pha Nhên, gần đây số con nghiện tăng lên rõ rệt. Theo các chiến sĩ Đồn Lóng Sập, 

nguyên nhân chủ yếu là do dân nơi đây nghèo quá, việc mua bán ma túy lại quá dễ dàng, hai bản 

của Việt Nam và Lào sát nhau, mà ma túy bên Lào luôn có sẵn. Người Mông cả hai bên biên giới 

khá đông, mối quan hệ thân tộc của người Mông rất mật thiết, có những đối tượng đi buôn ma túy 

trong tay không có đồng nào cũng buôn được, vì việc sang Lào mua chịu ma túy rất đơn giản. 

Nhiều chủ buôn ma túy rất giàu, nhưng khi nghiện ma túy thì cũng trở thành con số không. Một 

ông chủ mỗi ngày tiêu hết dăm triệu đồng vào ma túy, trước đây tiêu tiền không phải tính toán 

nhưng bây giờ lại thành tay trắng. Một phần do mua phải hàng rởm, không bán được, phần nữa do 

đốt tiền vào ma túy nên cũng nhanh chóng thành kẻ không nhà. Theo thống kê của các chiến sĩ biên 

phòng, số lượng người nghiện đi cai và chấp hành án phạt tù trở về địa phương rất ít, chỉ đếm trên 

đầu ngón tay. Số lượng người nghiện rất nhiều, có những tiểu khu có đến 30 phụ nữ có chồng đi tù, 

đi cai nghiện. Ma túy cũng là một trong những nguyên nhân làm gia tăng bệnh xã hội. Trung tá Đỗ 

Văn Đông - Chính trị viên Đồn BPCK Lóng Sập cho biết, để công tác phòng chống ma túy 

(PCMT) đạt hiệu quả cao, các trinh sát đã kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ và biện pháp biên 

phòng. Thực hiện chủ trương của Ban chỉ đạo 03 của tỉnh Sơn La, thủ trưởng của Bộ Tư lệnh Biên 

phòng, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp để đạt kết quả nhất định. Hiện đồn có tổ PCMT gồm 5 

người chuyên trách, khi cần có thể được tăng cường lực lượng từ các tổ khác. Trung tá Đỗ Văn 

Đông chia sẻ: “Tết này, 70% cán bộ, chiến sĩ của đồn trực và đón xuân mới tại đơn vị. Những ngày 

qua anh em tập trung chỉnh trang lại khuôn viên doanh trại, nơi ăn ở, tạo không khí vui tươi, lành 

mạnh để đón xuân mới. Một cái Tết nữa được chúng tôi chuẩn bị chu đáo, ấm áp tình đồng đội, làm 

cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lúc nào cũng cảm thấy đồn là nhà, biên giới là quê hương, vững 

chắc tay súng, hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo yên bình cho nhân dân. Ngoài đảm bảo tiêu chuẩn 

Tết của trên, đồn cũng đã chuẩn bị, tổ chức cho anh em đón Tết đầm ấm, vui vẻ; cấp ủy, chỉ huy 

đơn vị trích một phần kinh phí tăng gia sản xuất tặng quà Tết cán bộ, chiến sĩ”. Năm nay, đồn cũng 

huy động được kinh phí của các doanh nghiệp trên địa bàn để ủng hộ chăn đệm, áo ấm cho các hộ 

nghèo, tặng 200 suất quà Tết cho bà con thuộc diện khó khăn trong xã Lóng Sập, tặng 100 phần 

thưởng cho các em học sinh nghèo vượt khó. Đồn còn dự kiến tổ chức bữa cơm tất niên cho các 

chiến sĩ vào chiều 29 Tết, sau đó 30% cán bộ chiến sĩ sẽ về quê ăn Tết với gia đình, số anh em còn 
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lại thì trực tại đơn vị. Tết có thịt lợn trong chuồng, cá dưới ao, anh em chiến sĩ tự gói bánh chưng, 

gói giò ăn Tết. Đón Tết nơi biên cương xa xôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều xác định rõ 

nhiệm vụ của mình. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng tuần tra ở khu vực biên giới, 

đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; vui xuân đón Tết, không quên nhiệm vụ.  

THẮM TÌNH QUÂN DÂN  

Là lính biên phòng, không chỉ cùng ăn, cùng ở, cùng làm giúp đồng bào các dân tộc, các anh 

còn phải học tiếng nói của đồng bào Mông ở đây, biết được nét văn hóa, phong tục tập quán của 

đồng bào. Bởi chỉ có như thế mới có thể tuyên truyền để bà con hiểu, chấp hành chủ trương, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, vận động bà con tích cực đấu tranh với tội phạm, bảo vệ biên giới. 

Hàng năm, đồn đều cử cán bộ, chiến sĩ xuống bản tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, vận động 

bà con thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, không phá rừng, không di 

cư tự do... Những người lính biên phòng còn thường xuyên giúp bà con lao động sản xuất, quyên 

góp tiền khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí... Sáng sớm ở Đồn BPCK Lóng Sập, thật xúc động 

khi thấy các anh nấu cơm cho các em học sinh. Cô giáo Vì Thị Thủy - giáo viên điểm trường Buốc 

Pát (Lóng Sập) nói: “Điểm trường có gần 20 học sinh, đa số có hoàn cảnh khó khăn, hay bỏ học vì 

đói. Từ tháng 9 đến nay, được đơn vị nấu cơm và chia sẻ thức ăn, các cháu không bỏ học nữa”. Để 

ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn, giúp dân yên tâm làm ăn, tránh xa các tệ nạn xã hội, Đồn 

BPCK Lóng Sập luôn tham mưu cho địa phương tìm nhiều giải pháp phát triển kinh tế; trồng cây 

ngô, cây chè, chăn nuôi gia súc. Hiện trên địa bàn không còn diện tích tái trồng cây thuốc phiện. 

Nhiều hộ đã giàu lên từ việc trồng ngô, trồng chè, có hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Từ 

đầu năm 2013 đến nay, đồn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện Mộc Châu, 03 xã và Hiệp hội 

Doanh nghiệp Sơn La trao 08 nhà đại đoàn kết trị giá 160 triệu đồng cho dân; phối hợp với đơn vị 

quân y khám chữa bệnh; cấp thuốc miễn phí cho 361 người. Năm nay là năm đầu tiên phải trực Tết 

đơn vị, dù rất nhớ nhà nhưng chiến sĩ Lê Mạnh Cường, quê ở Hà Nội, đã xác định rõ tư tưởng, 

cũng như trách nhiệm của một người lính biên phòng. Anh nói: “Mặc dù xa nhà và rất nhớ nhà 

nhưng nhận thức được rằng bảo vệ biên giới là nhiệm vụ cần thiết nên tôi đã xác định được tư 

tưởng. Trực Tết, tôi xác định là phải đảm bảo an toàn cho cả đơn vị, nhân dân, bà con ở khu vực 

đóng quân được ăn Tết vui vẻ; nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ, giữ vững vùng biên cương”. 

Thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lóng Sập đã tăng cường tham mưu cấp ủy, 

chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội. Trước đây, bà con sống 

chủ yếu là trồng ngô một vụ, lúc nhàn rỗi đất để không vì thời tiết rất khắc nghiệt không trồng được 

hoa màu, có những năm không có mưa, ngô trồng xuống lại chết hết. Với phương châm cầm tay chỉ 

việc, các anh trực tiếp hướng dẫn bà con thực hiện các mô hình sản xuất, thâm canh tăng vụ. Chỉ 

trong năm qua, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã đóng góp hàng nghìn ngày công giúp dân gieo cấy, thu 

hoạch lúa, ngô; mở mang các công trình thủy lợi, đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà cửa, 

trường học; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân... Xuân này, bà con Lóng Sập vui 

hơn bao giờ hết vì toàn xã giảm số hộ nghèo rõ rệt so với các năm trước. Các chương trình đầu tư 

của Nhà nước, phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội của bộ đội biên phòng đã giúp xã 

có thêm nhiều gia đình có nhà mới vui xuân đón Tết. Với hộ gia đình chị Vì Thị Nhung ở bản Phát, 

niềm vui còn nhân lên bội phần vì không chỉ được trao tặng nhà tình nghĩa ngay dịp Tết này, mà 

gia đình còn được trao tặng danh hiệu gia đình văn hóa, được thưởng vì thành tích bảo vệ đường 

biên mốc giới. Vui xuân đón Tết cùng bà con, cũng đầy đủ cành đào, bánh chưng xanh, gạo dưới 

ruộng, cá dưới nước, cán bộ, chiến sĩ ở đồn đã chuẩn bị thực phẩm tươi sống từ chăn nuôi lợn gà 

kết hợp với khai thác nguồn thực phẩm tại chỗ để đón xuân thật đầm ấm. Vui xuân mới không quên 

nhiệm vụ việc xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới cũng được đồn và bà con triển khai, có thể đối 

phó các tình huống đột xuất xảy ra. Trung tá Đỗ Văn Đông cho biết thêm: “Đảm bảo Tết cho cán 
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bộ, chiến sĩ, cấp ủy đã chỉ huy đơn vị lo thực phẩm, bánh kẹo, hàng hóa khác đầy đủ theo chế độ, 

tiêu chuẩn của Nhà nước. Ngoài ra trong công tác tăng gia, chúng tôi trích quỹ để cán bộ, chiến sĩ 

ăn Tết. Thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong quản lý bảo vệ biên giới, đảm 

bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn trong dịp Tết”. Để ngăn chặn thực trạng ma túy 

xảy ra trên địa bàn, giúp bà con yên tâm sản xuất, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã cũng kết hợp với 

đồn biên phòng tìm nhiều biện pháp giúp đỡ chị em phụ nữ. Cả xã có 103 phụ nữ là chủ hộ và là trụ 

cột kinh tế, đây là đặc điểm khác biệt nhất của phụ nữ xã Lóng Sập so với các chi hội phụ nữ khác 

ở Sơn La. Hội Phụ nữ thành lập Câu lạc bộ phòng, chống ma túy ở bản Bó Sập với 37 hội viên do 

bà Vì Thị Dua làm chủ nhiệm, và Câu lạc bộ Gia đình không có người thân nghiện ma túy và vi 

phạm pháp luật (đặt tại bản Phát) với 42 hội viên do bà Sùng Thị Dở - Phó Chủ tịch Hội liên hiệp 

phụ nữ xã làm chủ nhiệm câu lạc bộ mục đích là tuyên truyền cho chị em vận động chồng con 

không vi phạm pháp luật, không sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ khi hai câu lạc bộ 

này được thành lập, tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn xã giảm hẳn, có nhiều đối tượng mới 

dính vào ma túy được ngăn chặn, động viên kịp thời nên đã nhanh chóng ý thức được việc làm sai 

trái của mình và từ bỏ ma túy hoặc vào các trung tâm cai nghiện. Hai câu lạc bộ hoạt động theo quy 

chế, sinh hoạt định kỳ 3 tháng một lần, mỗi nhóm phụ trách giúp đỡ một số gia đình cụ thể, đến kỳ 

sẽ họp và báo cáo tình hình hoạt động. Năm qua, bà Vì Thị Vương - Chi hội Phụ nữ bản Phát đã 

giúp đỡ thành công chồng là ông Vì Văn Viêng đi cai nghiện về, giúp không tái nghiện và yên tâm 

làm ăn phát triển kinh tế, gia đình hiện có một đàn lợn và một ao cá, mỗi năm thu nhập hơn 20 triệu 

đồng. Trưởng bản Phát - ông Lò Minh Hun đã làm công việc này được 4 năm. Ông Phát kể, bản có 

90 hộ với 349 nhân khẩu. Hiện tại còn 3 người đang nghi nghiện và có 9 đối tượng đang đi cai và 5 

người đi tù. Công việc của trưởng bản là công việc không tên, quyền rơm vạ đá. Có khi ruộng 

nương bị trâu bò phá, dân cũng gọi; tranh chấp, cãi nhau cũng gọi... Có những hôm trưởng bản phải 

đi đường rừng cả một buổi mới đến được bản để giải quyết tranh chấp đất đai của bản mình với bản 

của xã khác, đơn cử như các bản A Má, bản Hin Pén... Công việc vất vả nhưng ông Hun cũng chỉ 

được hưởng thù lao 430.000 đồng/tháng.  
KỶ NIỆM TẾT CỦA MỘT CỰU LÍNH BIÊN PHÒNG  

Anh Đồng Quang Khanh, cán bộ Ban chỉ đạo 50 (có nhiệm vụ tăng cường công tác phòng 

chống ma túy, vận động toàn dân tố giác tội phạm ma túy) cho biết, Ban chỉ đạo đã có nhiều biện 

pháp ngăn chặn tình trạng nghiện hút của xã, tổ chức nhiều đợt truy quét quyết liệt các trường hợp 

sử dụng ma túy và các trường hợp nghiện trốn. Cũng theo anh Khanh, việc thu gom đối tượng 

nghiện rất khó khăn và nguy hiểm; đường sá xa xôi, tổ đội công tác trang thiết bị yếu, số lượng 

người đi thu gom ít. Như vừa qua, trong quá trình thu gom đối tượng Tráng A Dếnh, anh Khanh 

phải quần nhau quyết liệt với Dếnh mới bắt được anh ta. Khi chở Dếnh trên xe, đang đi dọc đường, 

anh ta xin anh Khanh xuống đi vệ sinh. Không được chấp thuận, Dếnh đã đẩy anh Khanh ngã và 

nhảy ra khỏi xe. Vật lộn với đối tượng trẻ khỏe này, bị Dếnh chống trả quyết liệt và đánh lại nhưng 

cuối cùng anh Khanh cũng giải Dếnh được về đồn. Ngày 29 tháng Chạp năm 2012, nhận được tin 

báo của quần chúng vào 12 giờ đêm, anh Khanh cũng phải đi thu gom đối tượng nghiện ở trên đồi. 

Vận động mãi, đối tượng đã chấp thuận ngồi lên xe để anh Khanh chở về, nhưng khi về đến xã, anh 

rể của đối tượng lại cầm dao ra dọa tổ công tác. Các anh khi làm nhiệm vụ thường tổ chức thu gom 

vào buổi tối và sáng sớm; với những trường hợp đột xuất, khi cơ sở thông tin về là phải đi. Khi thu 

gom đối tượng, phần lớn gia đình đối tượng không ủng hộ tổ công tác. Cuối năm 2009, anh Khanh 

phải bắt đối tượng Vi Văn Hồng. Hôm đó anh đến nhà Hồng, người nhà cho biết Hồng đi nương, 

Khanh quay lên nương tìm Hồng và nói: “Hồng ơi, em có quyết định đi cai không?”. Hồng chống 

đối luôn: “Không, em không đi đâu”. Anh Khanh định khóa tay Hồng nhưng Hồng chống cự, giật 

tay lại, rút dao ra. Anh Khanh túm lấy dao và vứt ra xa rồi nói: “Nếu còn chống đối, tôi đánh ngay”. 
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Sau đó, Hồng mới đồng ý cho anh Khanh khóa tay. Lúc đó, người nhà Hồng cũng xông vào định 

giải thoát cho Hồng. Nhưng sau những lời thuyết phục có tình có lý của anh Khanh thì người nhà 

Hồng mới chịu im lặng ra về, Hồng ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8 và ngồi sau xe anh Khanh về 

xã. Trên đường đi, anh Khanh cũng cố gắng động viên, thuyết phục Hồng yên tâm đi cai. Một 

trường hợp khác là đối tượng Vì Văn Bắc nghiện lâu năm và rất nguy hiểm. Hôm anh Khanh và 

đồng nghiệp đến tìm, thấy Bắc đang nấu ăn ở nhà bên cạnh. Anh Khanh bảo: “Bắc, anh có quyết 

định đi cai không? Đề nghị anh theo tôi về trụ sở UBND xã”. Bắc hô hoán ầm ĩ, đồng thời rút xi 

lanh ra. Dù không bị nhiễm HIV nhưng Bắc luôn dọa mọi người là bị dính “hát”, khi có ai đến gần, 

hắn bèn giơ xi lanh ra và dọa chích. Nhanh như chớp, anh Khanh và đồng nghiệp đã ôm lấy Bắc và 

nhanh chóng nhét tay anh ta vào khóa. Giằng co mãi, Bắc vẫn không muốn đi, đòi gọi gia đình về 

nhưng anh Khanh kiên quyết dẫn giải Bắc đi đến trụ sở xã. Hiện nay, Bắc đang cai nghiện ở Sơn 

La, sức khỏe tiến triển tốt. Theo anh Khanh, đối với những đối tượng liều lĩnh, nguy hiểm, khi đưa 

vào trung tâm cai nghiện phải nói rõ tình hình với trung tâm, để trung tâm có phương pháp hợp lý. 

Với những đối tượng đi tù về tái nghiện lại, chúng càng hung hãn, manh động, nhiều mánh khóe. 

Như trường hợp Vì Văn Thuận, 34 tuổi nhưng đã có 18 năm tuổi tù, người xăm trổ đen sì, rất đáng 

sợ, ngủ cũng có dao ở cạnh người, gậy gộc sẵn sàng ở trong nhà. Tuyên truyền vận động anh ta 

cũng không nghe, còn nói đời anh ta chả còn gì để mất: Vợ con bỏ, bố mẹ chết, anh em thì nghiện, 

đi tù, không ai quan tâm. Thuận sống bằng nghề ăn trộm, trộm được gì thì ăn nấy, khi không trộm 

được thì sẵn sàng cướp. Thuận như một con thú, lúc ẩn lúc hiện, chủ yếu sống trong rừng, rất ít khi 

ở bản. Theo dõi Thuận đã khó, bắt càng khó hơn. Một ngày Thuận phải có 300.000 đồng vừa ăn 

vừa hít ma túy. Ai cũng sợ Thuận, dù nhìn thấy anh ta ăn cắp nhưng không ai dám nói gì, cứ phải 

làm lơ, Thuận lúc nào cũng có dao trong người và sẵn sàng đâm bất cứ ai. Nhưng với nỗ lực của 

các chiến sĩ biên phòng Đồn BPCK Lóng Sập, Thuận đã bị bắt vào ngày 12/1/2012. Hiện nay 

Thuận đang ở Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La. Nói về những nguy hiểm trong nghề, anh 

Khanh kể bản thân anh xuất thân từ lính biên phòng, thời gian trong quân ngũ cũng đã có nhiều 

kinh nghiệm, về xã là cũng tham gia nhiều phong trào phòng chống tệ nạn xã hội. Khi tham gia vào 

công việc phòng chống ma túy của Ban Chỉ đạo 50, anh Khanh cũng chỉ được hưởng một phần phụ 

cấp rất nhỏ (1,5 triệu đồng/tháng), đi làm cách nhà 17 cây số nhưng chưa bao giờ anh đi muộn, nửa 

đêm, gần sáng, mùa hè nóng nực, mùa đông rét mướt hay những lúc mưa bão, có việc là anh sẵn 

sàng lên đường bất chấp khó khăn, nguy hiểm. Bắt đối tượng nghiện đã khó, nhưng dẫn giải chúng 

đi đến trung tâm cai cũng vô cùng gian nan, vất vả. Năm 2011, thu gom được 63 đối tượng thì anh 

Khanh phải 63 lần có mặt đưa bọn chúng đi cai. Năm 2012, bắt được 32 đối tượng thì 29 lần anh 

Khanh phải đưa đối tượng về trung tâm cai nghiện. Đưa vào Trung tâm Giáo dục Lao động huyện 

Mộc Châu (đặt tại bản Cóc) vào mùa mưa thì mới thấm thía hết những nỗi khổ mà các anh đang 

gắng vượt qua. Con đường vào bản Cóc chỉ dài gần 10km nhưng phải đi bộ hết 1,5 tiếng đồng hồ. 

Xe máy phải vứt dọc đường, vừa đi vừa dẫn giải đối tượng, nhiều đoạn đối tượng thì ngồi trên xe, 

cán bộ thì dắt xe vì đường trơn, lầy lội, không thể đi xe máy được. Từ năm 2012 đến nay, anh 

Khanh đã đưa chừng hơn 100 đối tượng đi cai nghiện nhưng chưa có trường hợp nào bỏ trốn, 

không có trường hợp nào manh động, dọa dẫm, chây ì giữa đường mà không đến được trại cai 

nghiện. Các biện pháp đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng cùng với sự vào cuộc tích 

cực của các cơ quan chức năng địa phương, Đồn BPCK Lóng Sập đang từng bước ngăn chặn và 

đẩy lùi hoạt động của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh 

trật tự, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mùa xuân đang trải mình khắp nẻo biên giới 

Lóng Sập. Thấp thoáng trong những cánh rừng xanh bạt ngàn, hoa mơ, hoa mận đã điểm màu 

trắng, chúng ta lại thấy màu áo xanh của các chiến sĩ biên phòng thấp thoáng nơi biên giới vì cuộc 

sống ấm no của đồng bào các dân tộc, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.    
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23. PV. TRUY QUÉT TỘI PHẠM MA TÚY / PV // Nhân dân.- Ngày 21/01/2014  
  

 Ngày 20/1, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, Phòng 

PC47 Công an tỉnh đã bắt Vàng Bá Ly, SN 1984, trú bản Huổi Mươi, xã Mường Cai (Sông Mã, 

Sơn La) về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy. Thu giữ: Ba bánh heroin (1.125 g), hai điện 

thoại di động. Mở rộng điều tra, bắt khẩn cấp Mùa A Thái, SN 1990, trú bản Bó Hụn, xã Nậm Ty 

(Sông Mã) cùng hành vi trên. 6 giờ 30 phút ngày 19/1, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) và Cục 

C47 - Bộ Công an bắt quả tang Mùa A Thái, 19 tuổi và Mùa A Lứ, 32 tuổi, cả hai cùng trú xã 

Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu. Thu giữ: Năm bánh heroin (1.850 g), hai xe máy, hai điện thoại di 

động.       
 

24. Đức Tuấn. MÁI ẤM BIÊN CƯƠNG / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 22/01/2014   
   

Chủ trương của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BÐBP) thành lập các đội công tác củng cố 

cơ sở chính trị ở các xã, bản vùng biên giới đã giúp đồng bào các dân tộc dọc tuyến biên giới tỉnh 

Sơn La đổi thay cuộc sống. Ðặc biệt chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” càng 

khẳng định mối tình quân - dân cảm động. Ðại tá Nguyễn Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị BÐBP 

tỉnh Sơn La nhớ lại, khi còn làm Ðội trưởng đội công tác cơ sở tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ 

giúp bà con dựng nhà, phát triển sản xuất, câu chuyện về hai vợ chồng ông bà Mùa A Dao và Giàng 

Thị Dí, ở bản Bún, xã Tân Xuân là kỷ niệm không thể nào quên. Nhờ chương trình “Mái ấm cho 

người nghèo nơi biên giới” phối hợp giữa BÐBP với MTTQ tỉnh Sơn La, hôm bàn giao nhà, hai 

ông bà ôm lấy đồng chí Việt khóc như trẻ con. Người con gái đi lấy chồng xa về thăm, thấy ngôi 

nhà đẹp, cảm động quá cũng khóc theo. Tỉnh Sơn La có 250km đường biên giới giáp nước bạn Lào, 

trải dài trên sáu huyện, 17 xã, 69 bản dọc tuyến biên giới. Hầu hết bà con nhân dân các xã, bản khu 

vực biên giới đều thuộc diện nghèo đặc biệt khó khăn. Từ cách đây bảy năm, thực hiện chủ trương 

của Bộ Tư lệnh BÐBP, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Sơn La đã thành lập đội công tác cơ sở, có nhiệm 

vụ củng cố cơ sở chính trị, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Trong số nhiều chương trình đã và đang triển khai, 

chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới” đã đem niềm vui lớn đến cho nhiều gia đình 

nghèo. Từ năm 2008 đến nay, BÐBP Sơn La đã làm được 225 ngôi nhà đại đoàn kết. Trong đó, xã 

Tân Xuân là xã biên giới đặc biệt khó khăn, khi đó chưa có điện lưới quốc gia, chưa có đường ô tô, 

nhà cửa của đồng bào sơ sài đã được ưu tiên “cứng hóa” mái nhà với gần 100 ngôi nhà đại đoàn 

kết. Khó khăn, vất vả nhất phải kể đến chuyện giúp bà con đồng bào Mông bản Sa Lai, xã Tân 

Xuân. Từ trung tâm xã về bản phải đi bộ 18km đường rừng, vì thế BÐBP Sơn La đã đề xuất mua 

tấm lợp prôximăng ở bên huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) rồi huy động sức dân “cõng” tấm lợp về. 

Bình quân mỗi nhà cần từ 70 - 100 tấm lợp, tính ra số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ không thấm vào 

đâu với công sức bỏ ra. Ðánh giá về chương trình này, càng thấy thấm thía câu nói của các lãnh đạo 

BÐBP Sơn La rằng: “Nếu tất cả tính ra tiền, nếu không phải là bộ đội biên phòng thì không thể làm 

được những ngôi nhà cho bà con như thế...!”. Năm 2013, BÐBP tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp với 

Hội Người cao tuổi tỉnh thực hiện chương trình “Ước mơ tuổi vàng” hỗ trợ làm nhà cho đối tượng 

là các gia đình người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày giáp Tết Giáp Ngọ này, gia đình 

ông Lù Văn Bỏ, dân tộc Thái ở bản Ít; ông Lò Văn Phương, dân tộc Thái ở bản Púng và bà Thào 



Sơn La qua báo chí Trung ương.- Số 02 + 03 năm 2014 37 

Bả Súa, dân tộc Mông ở bản Co Phương, xã Mường Cai, huyện Sông Mã, cùng nhiều gia đình đồng 

bào các dân tộc ở Sơn La vui mừng đón xuân trong những căn nhà mới khang trang. Ðồn Biên 

phòng 459 Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn tuy mới thành lập, còn nhiều khó khăn, nhưng cũng đã giúp 

hai hộ người cao tuổi khó khăn là ông Lò Văn Bánh và Vì Văn Còng, dân tộc Xinh Mun, ở bản Kết 

Hay dựng được ngôi nhà “Ước mơ tuổi vàng”. Theo Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh Sơn La, cả 10 đồn biên 

phòng đều tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mái ấm cho 

người nghèo nơi biên giới. Hai chương trình hỗ trợ người nghèo, mái ấm biên cương đến nay 

không những không ngừng phát triển mà còn có thêm nhiều chương trình mới, với những tên gọi 

khác nhau. Chương trình mái ấm cho người nghèo nơi biên giới nay đã không còn bó hẹp mà trở 

thành cuộc vận động lớn, với ý nghĩa đúng như tên gọi của nó: “Mái ấm biên cương”.         
 

25. Ngọc Sơ. KÝ KẾT NGHĨA HAI HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA VÀ THÀNH 

PHỐ HẢI PHÒNG / Ngọc Sơ // Cựu chiến binh.- Ngày 23/01/2014.- Số 1003  
 

Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Ngọ 2014, vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La và 

Hội Cựu chiến binh TP. Hải Phòng đã tổ chức lễ ký kết nghĩa nhằm xây dựng mối quan hệ, tình 

đoàn kết, giao lưu, học hỏi trong công tác giữa hai tổ chức hội, các hoạt động xã hội, ôn lại truyền 

thống cách mạng, hỗ trợ các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau thực hiện 

tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển hội, thực hiện tốt phong trào “cựu chiến binh gương mẫu”… 

Nhân dịp này, Hội Cựu chiến binh TP. Hải Phòng đã trao tặng Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La 90 

triệu đồng giúp xóa nhà dột nát cho hội viên nghèo trong tỉnh.        
 

26. Lê Sỹ Tứ. XUÂN VỀ VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CHIỀNG SƠN / Lê Sỹ Tứ // Người cao tuổi 

cuối tuần.- Ngày 24/01/2014.- Số 15   
 

Những ngày áp Tết Giáp Ngọ - 2014, trời còn rất lạnh, vẫn không cản được bước chân các 

thầy cô giáo Hội Giáo chức phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, TP. Hà Nội ngược Quốc lộ 6 lên 

“Miền Tây vời vợi ngàn trùng”. Đúng như thi sĩ Quang Dũng miêu tả trong thi phẩm “Tây Tiến” 

nổi tiếng “Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm/ Heo hút cồn mây súng ngửi trời/ Ngàn thước lên 

cao, ngàn thước xuống/ Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”. Hai bên đường hoa đào, hoa ban bung nở. 

Xa xa thấp thoáng bóng nhà sàn ẩn hiện trong khói lam chiều như thực, như mơ: “Nhớ ôi Tây Tiến 

cơm lên khói/ Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”. Dừng chân trước thành phố trẻ Sơn La, tham quan 

Nhà máy Thủy điện Sơn La - “bản hùng ca Tây Bắc” làm mê mẩn trái tim “khách phương xa đến lạ 

lùng tìm xem”. Khi được nghe giới thiệu, vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, hàng vạn hộ dân 

nằm trong vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La thuộc các huyện Mường La, Quỳnh Nhai, Thuận Châu 

(tỉnh Sơn La) đã phải hi sinh nhà cửa, ruộng vườn, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn gây dựng bao đời nay 

di chuyển đến nơi ở mới, bắt đầu một cuộc sống mới cực nhọc, đoàn “phát sinh” một ý tưởng mới, 

đi thăm một vùng tái định cư xem bà con dân tộc miền biên cương phía Tây Bắc Tổ quốc đón Xuân 

như thế nào. Từ trung tâm thị trấn Mộc Châu, đi lên phía Bắc chừng 30 cây số, xe chạy trên con 

đường vào khu tái định cư được trải nhựa đang dần hoàn thiện, gặp đông đảo bà con mặc những bộ 

áo quần sặc sỡ đi sắm Tết trên chợ huyện trở về. Họ đi từng đoàn, bằng đủ mọi phương tiện xe 

máy, xe đạp, xe ngựa, ngựa thồ, cả đi bộ. Tất cả đều rất vui như đi trẩy hội vậy. Những chiếc cát - 
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sét đeo bên hông các chàng trai rộn ràng phát ra những bản tình ca “Chiếc khăn piêu”, “Bài ca trên 

núi”: “Bầu trời có sao chiều sao sớm/ Đầu núi kia chỉ có hai người”… phá đi cái yên tĩnh của một 

vùng sơn cước biên cương trong buổi chiều tà. Chúng tôi đến bản Bó Ban, cùng với Nậm Dên, Lả 

Mường, Lắc Phương là những bản mới của xã Chiềng Sơn tập trung 147 hộ gia đình (1.044 khẩu) 

người dân tộc Thái Đen, từ xã Mường Trai, huyện Mường La mới định cư về đây sinh sống. Con 

đường vào trung tâm xã đã được bê tông hóa sạch đẹp. Hai bên đường những ngôi nhà sàn nguyên 

bản đưa từ nơi ở cũ về, trên nóc treo cờ Tổ quốc, cổng ngõ nhà nào cũng treo đèn kết hoa, trong 

vườn xanh mướt cây ăn quả như đào, mận, dứa… Nhà ai cũng có những vạt rau xanh như cải, cúc, 

húng mùi, ớt… Trong nhà các êm (mẹ) địu con chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Trai bản đang cùng 

các anh công nhân thấm đẫm mồ hôi, vất vả trong cái lạnh của vùng cao, đang khẩn trương hoàn 

thành công đoạn rải nhựa cuối cùng con đường vào bản Chiềng Sơn, xa nhất xã, kịp khánh thành 

vào chiều 30 Tết. Đoàn chúng tôi được bố trí tá túc tại ngôi nhà sàn truyền thống của Trưởng bản 

Bó Ban Cà Văn Phương, mới 25 tuổi, vừa có bằng kĩ sư tại chức khoa Nông - Lâm. Đêm mùa đông 

ở miền núi thật lạnh. Chủ khách ngồi quây quần bên bếp lửa giữa nhà, chuyền tay nhau bát rượu 

ngô nhâm nhi với lạp xường làm bằng thịt trâu treo trên dàn bếp, xâu vào chiếc đũa tre tùy nghi tự 

nướng trên lò than đỏ rực, thơm lừng, vừa nhai vừa thổi, chấm với tương ớt cay xé lưỡi. Anh 

Phương hào hứng nói về kế hoạch phát triển kinh tế trong tương lai của khu tái định cư, nào là 

trồng giống ngô mới, trồng cây măng kinh tế, trồng lúa, trồng chè. Ông trưởng bản trẻ tuổi nói: 

“Người Thái Mường Trai vốn sống gần sông suối, nên văn hóa cộng đồng của họ thường diễn ra 

gần sông suối. Hiện nay chuẩn bị đón Tết, thanh niên dân bản chuẩn bị các trò chơi quen thuộc như 

trò chơi tó má lẹ, ném còn, các tiết mục văn nghệ hát bằng cả tiếng Kinh và tiếng dân tộc”. Một 

đoàn các bạn trẻ lao xao, tay cầm đuốc đến nhà trưởng bản tập văn nghệ. Chúng tôi cùng họ quây 

lại “nối vòng tay lớn” hát vang bài ca “Kết đoàn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.         
 

27. Lê Sỹ Tứ. XUÂN VỀ VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CHIỀNG SƠN / Lê Sỹ Tứ // Người cao tuổi 

cuối tuần.- Ngày 24/01/2014.- Số 15   
 

28. PV. CỦNG CỐ, TẠO NGUỒN CÁN BỘ CƠ SỞ VÙNG CAO TÂY BẮC / PV // Nhân 

dân.- Ngày 24/01/2014 
 

Để khắc phục tình trạng yếu và thiếu cán bộ ở các xã và thôn, bản vùng cao, các tỉnh 

khu vực Tây Bắc triển khai nhiều biện pháp để nâng cao trình độ, năng lực cán bộ cơ sở. Một 

số cách làm hay đã cho kết quả ban đầu.  

HIỆU QUẢ TỪ LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ  

...Ðến với vùng tái định cư Thủy điện Sơn La, chúng tôi có dịp gặp gỡ đồng chí Ngô Quý 

Ngự, cán bộ được luân chuyển từ Huyện ủy Quỳnh Nhai về làm Chủ tịch UBND xã Chiềng Bằng. 

Ðây là một trong những cán bộ trẻ có năng lực, được đào tạo bài bản từ trường học đến thực tiễn. 

Ðồng chí Ngự đã cùng cấp ủy, chính quyền xã hoàn thành nhiệm vụ bàn giao đất sản xuất, ổn định 

đời sống, sản xuất cho bà con nhân dân trong vùng di dân Thủy điện Sơn La. Sau 5 năm vất vả, 
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nước da đen hơn, gương mặt già dặn hẳn, nhưng anh rất phấn khởi vì theo anh, nhờ được điều 

động, luân chuyển công tác, anh đã học được nhiều điều từ cơ sở, trưởng thành và tự tin hơn...  

THU HÚT ĐI ĐÔI VỚI ĐÀO TẠO  

...Sơn La là tỉnh xúc tiến nhanh các giải pháp chuẩn hóa trình độ cán bộ. Có xã cùng lúc cử 

năm, sáu cán bộ đi học, dẫn đến thiếu người làm việc. Ðể lấp những khoảng trống này, tỉnh chủ 

trương tăng cường cán bộ từ huyện xuống xã, đồng thời thí điểm triển khai mô hình “chi bộ cụm 

bản” để tăng cường sức mạnh cho các thôn, bản thưa dân, ít đảng viên. Hằng năm, tỉnh trích từ 

ngân sách địa phương hơn 120 tỷ đồng chi trả phụ cấp đối với 16 chức danh không chuyên trách ở 

bản, tiểu khu, tổ dân phố…       
 

29. Xuân Hưng. TÂY BẮC BỪNG XUÂN / Xuân Hưng // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 

24/01/2014.- Số 07   
 

Vào mùa xuân, Tây Bắc bừng lên với đủ màu xanh đỏ của cỏ cây, hoa lá, đặc biệt là 

màu phớt hồng của hoa đào, màu trắng tinh khiết của hoa mận. Cứ nở đẹp và hết mình... rực 

rỡ, nồng nàn như chính con người và mảnh đất nơi đây vậy.  

Trên cung đường 6 chạy dọc theo sườn Tây của vùng Tây Bắc Việt Nam, thị trấn Mộc Châu 

không còn là cái tên lạ lẫm đối với khách du lịch. Đường Lóng Sập, bắt đầu từ một ngã ba cuối thị 

trấn Mộc Châu mà dân du lịch vẫn quen gọi là “Ngã ba Lóng Sập” rồi kéo dài tới tận cửa khẩu 

Lóng Sập, huyện Mộc Châu, thông với huyện Sầm Nưa của nước bạn Lào. Cung đường tuyệt mỹ 

này đi xuyên qua các xã Mường Sang, Đông Sang, Chiềng Ve, Bó Sập, Pa Háng và chạy cắt ngang 

qua thác Dải Yếm, một điểm đến hấp dẫn với thác nước cao và mềm mại y như cái tên của nó. 

Đường Lóng Sập cũng mê hoặc khách du lịch bởi vẻ đẹp của một cung đường hẹp mà uốn lượn 

quanh co, nhiều đoạn bám vào sườn núi với vách cao một bên và bên kia là những suối nước trong 

veo róc rách bốn mùa. Đi trên đường Lóng Sập vào những ngày cuối năm này, suốt chặng đường từ 

thị trấn tới cửa khẩu là những cánh đồng hoa cải vàng hòa vào sắc xanh bát ngát của núi rừng Tây 

Bắc. Những cánh đồng hoa cải rộng mênh mông nối từ mép đường tới tận chân núi phía xa, đôi chỗ 

cải “leo” cả lên những sườn núi dốc, nhuộm một màu vàng rực rỡ lên những triền xanh. Những 

người yêu du lịch thường chọn mùa hoa cải trắng để đến Mộc Châu, để được hòa mình vào không 

gian đẹp đến mộng mị mỗi buổi sớm mai khi màn sương trắng dập dờn, lững lờ những cánh đồng 

hoa cải. Nhìn bóng những đứa trẻ ríu rít nối nhau đi qua cánh đồng hoa cải để tới trường, những cô 

gái Mông tung xòe váy áo trên bờ ruộng khô mới thấy bức tranh vùng cao đẹp đến lạ lùng. Nơi nào 

cũng chỉ thấy hoa ban, trắng trời, trắng đất. Ban không nằm trong sân nhà, không che ngang mái 

hiên, gần gũi, dung dị như đào, mận, mà thênh thang giữa đất trời lồng lộng. Từng chùm ban trắng 

ùa xuống ngập thung sâu, rồi lại leo vút lên cao bồng bềnh như mây vắt ngang đỉnh núi. Khúc cua 

vòng tay áo giữa con đèo dốc ngược chênh chao, một cây ban mảnh mai, từng chùm hoa xòe cánh 

điểm những chấm trắng muốt lên nền trời xanh thẳm ban trưa. Vượt qua khúc cua, con đèo cheo leo 

vi vút gió mất hút vào giữa một rừng ban trắng dưới thung sâu. Những nụ hoa thon thon như búp 

tay người con gái dắt lối những kẻ tò mò lạc sâu vào giữa rừng hoa. Dưới chân, ban rụng lớp lớp 
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xuống thảm cỏ xanh, tỏa hương ngan ngát. Trên đầu, ngàn vạn cánh hoa rung rinh như ngàn vạn 

cánh bướm. Vẻ đẹp của hoa ban được ví như người con gái Thái: “Hoa ban nở thành người con gái 

Thái”. Ban là thế, đẹp như người sơn nữ, viên mãn, rực rỡ mà mộc mạc, khiêm nhường. Chả biết có 

phải vì đắm đuối mơ hoa hay không, mà ngay cả việc làm ăn kinh tế trên nhiều vùng của Tây Bắc, 

người ta cũng... nhìn vào hoa. Đơn cử như việc bây giờ họ ào ạt trồng cây cao su ở khắp Điện Biên, 

Lai Châu, Sơn La kéo sang tận Yên Bái - Cao Bằng bởi một lý do rất đơn giản: “Như trong Tây 

Nguyên, chỗ nào có dã quỳ, chỗ ấy trồng được cao su!”... Mình thì mình chả tin cái lý do ấy, bởi 

làm ăn kinh tế, đổ của đổ tiền khác với chuyện mơ mộng hão huyền và lại càng không tin khi bao 

dự án “mơ hoa” như cà phê, bò sữa cũng đã từng “chết” ở Tây Bắc cách đây nhiều năm, khiến đồng 

bào đã khốn khó lại càng khốn khổ, bao nhiêu đời chả... tiến kịp miền xuôi. Mình chỉ tin: Mỗi mùa 

hoa cải trắng, dã quỳ vàng, trạng nguyên đỏ, mận trắng, đào hồng, hoa ban phớt tím... Tây Bắc lại 

càng được người ta biết đến và tìm đến, để cảm nhận một Tây Bắc dung dị, thật thà từ màu hoa, sắc 

lá, ánh mắt, môi cười.         
 

30. Kiều Thiện. GIÚP NÔNG DÂN KHƠI NGUỒN NỘI LỰC  / Kiều Thiện // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 25/01/2014.- Số 22  
 

“Nội lực của nông dân vùng cao nếu khơi thông, kích thích được thì sẽ là một mũi xoá 

đói nghèo rất quan trọng” - ông Lò Văn Quý - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thuận Châu 

(Sơn La), chia sẻ.  

Thuận Châu là địa bàn còn tỷ lệ đói nghèo khá cao trong nông dân và nhiều khó khăn, thách 

thức trong hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.  

ĐÓN TẾT VUI 

Ông Quý cho biết: Tuy nghề nông là truyền thống nhưng những hoạt động canh tác, sản xuất 

ở nhiều địa bàn vẫn còn chậm tiến bộ, năng suất thấp, sản lượng chưa cao. Hội đã thấy rõ điều đó, 

một mặt tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền để có chính sách thúc đẩy người dân vươn lên; 

mặt khác, phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp để chỉ rõ những nguồn nội lực chưa được khơi 

thông trong nông dân, giúp nông dân tự tin phát triển lợi thế, tạo việc làm, tăng thu nhập: Vùng nào 

thuận lợi làm trang trại thì đầu tư nâng cao chất lượng, phát triển mới. Vùng nào thuận lợi với lúa, 

ngô, khoai, sắn... thì đầu tư thâm canh. Hộ nào có năng lực vốn và kinh nghiệm chăn nuôi tốt thì 

nhân đàn gia súc, gia cầm hàng hóa... Đến Noong Lay - xã vùng xa của huyện Thuận Châu những 

ngày giáp Tết Ngọ, chúng tôi thấy bà con đang thu hoạch dong riềng, sắn, khoai sọ, củ từ... Anh Lò 

Văn Hôm, bản Bó Mạ, bảo: “Trước đây, chúng tôi cũng làm nương trên dãy núi Bó Mạ này, năng 

suất cây trồng kém nên thiếu đói nhiều lắm. Bây giờ, vẫn đất nương ấy nhưng được Hội Nông dân 

chỉ cho cách làm ăn mới, mùa nào cây trồng ấy, lại lấy cái giống tốt thay vào nên năng suất cao hơn 

từ 1,5 - 2 lần so với trước đây. Tết này nhà mình mổ hẳn một con lợn ăn Tết. Hết đói nghèo là cái 

Tết vui ngay...”.  

LÀM THEO CÁN BỘ THÌ HẾT NGHÈO  

“Tạo được mô hình đã khó nhưng nhân rộng được mô hình, điển hình còn khó hơn. Bà con 

vùng cao vốn chậm thích ứng với tiến bộ xã hội, lại nghèo vốn và kinh nghiệm sản xuất, thiếu 
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thông tin nên hội chúng tôi coi việc nhân rộng các mô hình, điển hình là một nhiệm vụ quan trọng 

giúp nông dân xóa đói nghèo, làm giàu” - ông Quý tâm sự. Từ việc xác định rõ những bất cập trong 

đời sống cũng như nội lực nông dân, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, 

doanh nghiệp xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có thu nhập cao: Trang trại cây công nghiệp, 

cây ăn quả gắn với chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản ở các xã: Chiềng Pha, Chiềng Pấc, Tông 

Lạnh, Ninh Thuận; mô hình thâm canh lúa gắn với nuôi cá ruộng, làm rau xanh vụ 3 tại các xã: 

Chiềng Ly, Thôm Mòn; thâm canh cây sắn, cây ngô, dong riềng ở Noong Lay, Chiềng Ngàm... 

Những mô hình ấy đã được chứng minh hiệu quả bằng thực tiễn và được hội tích cực tuyên truyền, 

hướng dẫn để ngày càng có nhiều hộ nông dân hưởng ứng, áp dụng. Năm 2013 vừa qua, tuy gặp 

nhiều khó khăn về thời tiết, giá cả, dịch bệnh nhưng diện tích và sản lượng lúa nương, lúa nước, 

ngô, sắn đều tăng so với kế hoạch. Những vật nuôi phù hợp với hộ nghèo như: Dê, gà, vịt, lợn bản 

giống cũ... cũng tăng rất nhanh. Chị Là Thị Pánh, bản Bó, xã Chiềng Ly, bảo: “Hai năm nay, tôi 

làm theo cán bộ Hội Nông dân bản hướng dẫn. Tôi nuôi mấy mái gà, vịt đẻ và 2 con lợn nái. Tuy 

vốn ban đầu gần 2 triệu đồng nhưng đến bây giờ, cộng lại đã lãi hơn chục triệu rồi đấy. 4 con lợn 

cắp nách còn lại kia, để 1 con ăn Tết, 3 con bán cũng thừa tiền sắm Tết. Mỗi cân lợn cắp nách loại 

ngon như thế này bây giờ ngót trăm ngàn đồng. Mà đấy là họ đến tận nhà hỏi mua, không phải 

mang ra tận chợ bán, đỡ vất vả”. Chúng tôi coi việc nhân rộng các mô hình, điển hình là một nhiệm 

vụ quan trọng giúp nông dân xóa đói nghèo, làm giàu”. Ông Lò Văn Quý.    

 

31. Phạm Tuấn. NGƯỢC ĐÀ GIANG THĂM CÔNG TRÌNH THẾ KỶ / Phạm Tuấn // Lao 

động và xã hội.- Tháng 01/2014.- Số xuân   
 

Từ trên cao nhìn xuống, dòng Đà giang uốn khúc lượn quanh co qua các triền núi xanh 

rì. Bảng lảng giữa màn sương, đập Thủy điện Sơn La hiện lên như một trái núi kiêu hãnh 

nằm chắn ngang con sông, kìm hãm những đợt sóng hung dữ đang cuồn cuộn đổ về xuôi, bắt 

con sông phải phục tùng ý chí của con người để làm nên dòng điện sáng ngời cho Tổ quốc.  

Tôi đã nhiều lần lang bang ngược sông Đà lên Tây Bắc, vậy mà mỗi chuyến đi vẫn có thêm 

cảm xúc kỳ lạ. Trên đường đi vào địa phận xã Ít Ong (Mường La, Sơn La), từ xa nhìn lại, ít ai biết 

rằng gần 10 năm trước, dưới hẻm núi bản Pá Vinh, nơi con sông Đà chảy qua, chỉ có vài ba chục 

nóc nhà của đồng bào Thái. Hôm nay, ở vùng đất này đã sừng sững dáng hình của một công trình 

mang tầm thế kỷ. Đó là Nhà máy Thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. 

Lần này trở lại, đứng bên công trình tầm cỡ, mới thấy sự kì vĩ ấy là sự kết tinh của ý chí, của bàn 

tay khối óc và sức mạnh dân tộc Việt Nam. Với cảm xúc của người nhiều năm gắn bó với dòng 

sông Đà, ông Lường Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Mường La (Sơn La) tâm sự: “Từ khi Nhà 

máy Thủy điện Sơn La đi vào hoạt động, mọi thứ ở nơi đây như được tỏa sáng, ánh sáng mộc mạc 

và bình dị. Những công trình kiến trúc kỳ vĩ của vùng núi phía Bắc do những nông dân vô danh đã 

tạc vào sườn đồi từ hàng trăm năm, và hôm nay, những người công nhân thủy điện lại tiếp tục tạo 

nên cho Tây Bắc sự kỳ vĩ từ công trình thế kỷ”. Theo lời ông Lường Văn Thịnh, mỗi mùa xuân về, 

chính quyền và những người thợ trên công trình Thủy điện Sơn La không bao giờ quên hàng nghìn 
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đồng bào đã chẳng quản khó khăn, rời nơi chôn nhau cắt rốn để về nơi ở mới. Chính quyền đang 

làm hết sức nhằm giúp đỡ người dân có cuộc sống phải tốt hơn nơi ở cũ. Chúng tôi đến khu tái định 

cư Phiên Luông, Mường Bú (Sơn La), chỉ một vài năm mà đời sống hàng trăm hộ dân đã khác xưa 

rất nhiều. Khu tái định cư đã có trường học, nhà mẫu giáo, trạm y tế, gia đình nào cũng có điện và 

nước sạch... …Với những con người đã gắn bó với “nhịp thở sông Đà” trong gần 10 năm qua, đây 

chính là thời khắc vui sướng và hạnh phúc nhất. Bởi để xây dựng công trình kỳ vĩ này, hơn 20.000 

hộ đồng bào các dân tộc ở 3 tỉnh (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu) đã tự nguyện chuyển đến nơi ở 

mới, nhường đất cho việc xây dựng thủy điện, cùng hàng vạn công nhân, kỹ sư đã lăn lộn, bám sát 

với công trường trong suốt 7 năm trời để thi công, bất chấp điều kiện cuộc sống và thời tiết khó 

khăn khắc nghiệt. Có mặt trên công trình Thủy điện Sơn La những ngày cận Tết, những người thợ 

vẫn hối hả làm việc theo dòng chảy của thời gian. Dẫn chúng tôi đi thăm nhà máy, anh Nguyễn Đắc 

Cường - phụ trách công tác truyền thông, cho biết: “Thủy điện Sơn La nay đã khác nhiều so với 

ngày khánh thành cuối năm 2012, khuôn viên cây xanh đã được phủ xanh, vỉa hè được lát gọn 

gàng, bãi đỗ xe đã bê tông hóa, khu tưởng niệm, bảo tàng được đầu tư khang trang... Là công trình 

an ninh trọng điểm quốc gia, thế nên ngay từ cổng chào đã được kiểm soát an ninh chặt chẽ”. Vào 

bên trong nhà máy, tôi thật bất ngờ khi ở chính nơi sản xuất ra nguồn điện lớn nhất cả nước này lại 

rất có ý thức tiết kiệm điện: Hành lang bóng thắp so le, chỉ đảm bảo đủ sáng để đi lại; các phòng 

điều khiển trung tâm, phòng giao ban, hội chẩn... tất cả đều tiết kiệm tối đa. Anh Cường bảo: “Anh 

em ở đây ý thức tiết kiệm ghê lắm, ra khỏi phòng là tắt hết thiết bị điện, nề nếp đó được duy trì 

thường xuyên tới ngày hôm nay là nhờ lãnh đạo nhà máy quán triệt thông suốt”. Cán bộ, kỹ sư làm 

việc ở Nhà máy Thủy điện Sơn La tuổi đời hầu hết còn rất trẻ. Hồng Văn Việt (sinh 1989), quê Bắc 

Giang, hiện làm ở phân xưởng vận hành máy. Việt chưa có vợ, học Đại học Điện lực xong, vào làm 

tại nhà máy từ năm 2011 đến nay, năm 2013 Việt đã nhận nhiệm vụ trực Tết, đó cũng là năm đầu 

tiên Việt phải ăn Tết xa nhà. Khác với Việt, Tạ Xuân Dương (sinh 1986, quê Hà Nội), làm việc tại 

phân xưởng tự động, Dương vừa lập gia đình đầu năm 2013, vợ Dương làm việc tận Bắc Giang, 

hàng ngày hai vợ chồng chỉ liên lạc qua điện thoại và Internet. Khoảng cách địa lý gần 500km, xa 

nhà hàng tháng ròng, song do thường xuyên động viên nhau nên tình cảm hai vợ chồng ngày càng 

thắm thiết. Đặc biệt, đến nhà máy hỏi đến Đỗ Việt Bách, ai nấy đều thán phục Trưởng ca - Phòng 

điều khiển trung tâm. Sinh 1988, Bách đã trải qua tất cả các vị trí vận hành, tự động… rồi mới được 

chuyển lên phòng điều khiển. Bách bảo: “Trực ở phòng điều khiển không được khuyết vị trí, một 

ca trực có 12 người, chia làm 5 kíp trực phân ra 3 ca, cứ một tiếng phải cập nhật số liệu, thông số 

của các tổ máy để điều tiết, đôi khi phát hiện bất thường để xử lí kịp thời, tránh thiệt hại cho nhà 

máy”. Tết này, 50% số lượng công nhân trực máy phải ở lại trực Tết. Đỗ Việt Bách tình nguyện ở 

lại trực, vậy là sẽ có một trong số danh sách trực Tết năm nay được về vui xuân với gia đình. Bách 

tâm sự: “Thật sự em rất hứng thú, mong muốn ở lại để trực thay cho anh em, tiếc là em không thể 

trực thay cho nhiều người”. Trong khi đó, Tạ Xuân Dương mặc dù biết lịch trực Tết nhưng vẫn 

chưa dám báo tin về cho vợ và gia đình. Qua trang báo Tết Lao động và xã hội, Dương nhờ tôi 

nhắn: “Tết này con không về, con chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, dồi dào sức khỏe, các cháu ở nhà 
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ngoan và học giỏi”. Tôi nhắc tới vợ Dương anh nghẹn ngào: “Vợ! Mong em hãy hiểu cho công việc 

của anh, chia sẻ với anh, để anh hoàn thành nhiệm vụ. Ra giêng, anh sẽ về với em và gia đình”. 

Còn nhiều cán bộ, kỹ sư phải trực Tết, có người báo tin ngay cho gia đình, nhưng cũng có người 

đợi tới giờ “G”, họ sợ gia đình buồn, sợ mang lại nỗi vất vả cho ai đó Tết đến lại lặn lội vượt hàng 

trăm cây số lên nhà máy để thăm con, thăm chồng, thăm người yêu. Ông Nguyễn Thanh Sơn, 

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Nhà máy Thủy điện Sơn La cho biết: “Năm nào cũng vậy, 

chúng tôi đều tổ chức mổ lợn, gói bánh chưng... cho cán bộ, công nhân viên đón Tết, động viên, 

khích lệ tinh thần họ và chuẩn bị thêm nhiều khẩu phần ăn để đón tiếp người nhà của anh em lên 

thăm, tuy giản dị nhưng ấm cúng và chu đáo”.    

 

32. Minh Ngọc. NHỊP TRỐNG XUÂN TÂY BẮC / Minh Ngọc // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

27/01/2014.- Số tất niên   
 

Khi cái nắng hanh vàng nhàn nhạt cùng những lớp sương trắng mỏng tang đan xen với 

gió heo may đùa giỡn trên những dãy núi bao la, thúc giục hoa đào bung cánh, hoa ban trỗi 

mầm…, cũng là lúc nhà nông vùng Tây Bắc tạm thu xếp dụng cụ lao động để bước vào một 

kỳ nghỉ Tết. Không khí đón xuân ngập tràn khắp các bản làng...! Với hơn 30 dân tộc anh em 

chung sống, vùng cao Tây Bắc vào xuân với những nét riêng đầy quyến rũ.  

TẤP NẬP ĐÓN TẾT 

 Đến với các bản đồng bào Mông vùng Mộc Châu (Sơn La) ngày này, thoảng nghe trong gió 

rậm rịch những nhịp chày đôi của tục giã bánh giầy, tiếng khèn bè réo rắt trên sườn núi. Ông Giàng 

A Pàng, dân tộc Mông ở bản Săn Cài, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) bảo: “Ngày xưa, 

thấy Tết đến là lo lắm. Bởi người Mông ăn tết rất dài ngày (từ Tết dương lịch qua Tết âm lịch) nên 

ai cũng lo lấy cái gì mà ăn, lấy cái gì mà chơi? Quần áo đẹp ở đâu mà mặc? Nhà nghèo lấy đâu ra 

Tết lợn, Tết gà?... Vì thế, với ông Pàng Tết đến thêm buồn. Người nghèo muốn tránh xa làng bản 

vào dịp Tết, tìm đến khói thuốc phiện là để quên lãng, tránh xa cái nỗi cơ cực, cái tủi hổ nghèo khó 

của mình. Còn bây giờ Tết đến vui lắm. Người nghèo Tết đến có Nhà nước lo cho, có cộng đồng hỗ 

trợ, bản nào cũng có nhà văn hóa bản, có loa đài, sân bóng, điểm vui chơi. Người Mông thì đẩy 

gậy, kéo co; người Thái, người Mường, người Khơ Mú, Xinh Mun thì ném còn, chơi tó măklẹ... 

“Nhà tôi cũng đã cho cái cuốc, cái xẻng nghỉ Tết từ mấy hôm nay rồi, bởi theo phong tục đồng bào 

Mông, Tết đến những dụng cụ lao động cũng được nghỉ Tết, được rửa sạch và dán một mảnh giấy 

rồi dựng bên góc nhà” - ông Pàng nói Bên căn nhà sàn trước bản Hua Nong, xã Cò Nòi, huyện Mai 

Sơn (Sơn La), chị Lò Thị Thanh đang lúi húi trải những tấm chăn, đệm, gối thổ cẩm rực rỡ sắc màu 

ra phơi. Chị bảo: “Nắng xuân ở vùng cao hiếm lắm nên phải tranh thủ phơi đồ đón Tết. Tết của 

người Thái, Mường, Xinh Mun chúng tôi trùng với Tết âm lịch của người Kinh nên rất vui. Bây giờ 

không rượu chè dai dẳng ngày này sang ngày khác như xưa nữa, nhưng bản làng nào cũng tổ chức 

những trò chơi dân gian, vui xuân tập thể, giao lưu văn hóa xã, bản nên không khí tấp nập lắm”.  

RỘN RÀNG TIẾNG TRỐNG VUI XUÂN 

Trong không khí tấp nập của ngày Tết, chào đón mùa xuân Tây Bắc, cùng với những âm 

thanh đặc trưng trong văn hóa lễ hội của đồng bào các dân tộc vùng cao, với tiếng khèn bè réo rắt 
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của người Mông, tiếng pí pặp, phí thao đong đưa của người Thái, tiếng đàn tính tẩu tưng tửng mà 

sâu lắng của bà con Khơ Mú, Xinh Mun, khúc đang quyến luyến tình người của đồng bào Mường... 

thì nhịp trống lễ hội là âm thanh sôi động nhất. Ai đã từng dự một cái Tết ở vùng cao thì tiếng trống 

vui xuân sẽ đi theo suốt cuộc đời. Chẳng biết tự bao giờ, đồng bào vùng cao đưa trống vào sử dụng 

trong văn hóa lễ hội nhưng cứ tầm 25 - 28 tháng Chạp là khắp các bản, làng vùng cao, trống được 

đưa ra nhà văn hóa (trước đây là nhà già bản, trưởng bản) và được già bản khai trống đón xuân. Kể 

từ sau phát khai trống của già bản, tiếng trống hầu như không ngừng nghỉ trong suốt dịp Tết. Tùng. 

Tùng. Tùng. Tùng... nhịp trống 4 tiếng một như mời gọi, thúc giục vang lên, dội khắp không gian 

như thông điệp vào xuân của Tây Bắc. Anh Lù Văn Xuân, dân bản Panh, xã Chiềng Xôm (TP. Sơn 

La) bảo: “Tôi đã gần 50 tuổi rồi nhưng cứ nghe tiếng trống vui xuân là dù đang cầm chén rượu hay 

đang nằm trong chăn ấm cũng phải nhổm dậy ra ngoài tìm đến hội xuân”. Ở nơi có tiếng trống là 

nơi vui nhất của bản làng, có văn nghệ, ném còn, đẩy gậy, hát giao duyên, bắn nỏ, uống rượu cần 

tập thể... Bây giờ, trong cuộc sống hiện đại, khó để thấy được những chàng trai Mông cưỡi ngựa 

thổi khèn bè gọi bạn như trước đây, nhưng hình ảnh vui xuân cộng đồng cùng nhịp trống là một nét 

đẹp lưu giữ nhiều năm của bà con các dân tộc vùng Tây Bắc. Sau nhiều trò vui, cuối cùng của mỗi 

ngày sẽ kết thúc bởi những vòng xoò hừng hực chất sống… Đấy là lúc nhịp trống vui xuân cất lên 

giòn giã nhất, nhanh nhất, cuốn hút nhất. Những bàn chân trần với bắp chân căng tròn tràn sức sống 

của người vùng cao đam mê nhảy nhót quanh ngọn lửa hồng theo nhịp trống khua mỗi lúc một 

thêm dồn dập. Không kể già, trẻ, gái trai, người trong bản hay khách lạ đã đến vui xuân với bản là 

được mời vào tham dự vòng xoè. Vòng xoè ấy, nhịp trống ấy có thể nghỉ vào 12 giờ đêm nhưng 

cũng có thể chỉ chịu ngưng khi đã 3 - 4 giờ sáng để rồi một sớm mai, tiếng trống ấy lại vang lên, 

gọi mời, giục giã...! Giữa mênh mông đất trời Tây Bắc, tiếng trống vang lên đập vào vách núi, lan 

tỏa trong những cánh rừng, nhắc nhở người đang đi xa, thúc giục những người ở gần hãy nhanh 

chân về vui xuân với bản.         

BẢN NGƯỜI MÔNG ĐÓN TẾT   

Đức Tuấn  xã hội  Nhân dân.- Ngày 29/01/2014  Háng Ðồng A, B, C là tên gọi của ba bản 

người Mông sinh sống trong vùng lõi rừng đặc dụng Tà Xùa, thuộc huyện vùng cao Bắc Yên (Sơn 

La). Tháng 4/2008, thực hiện Nghị định số 47 của Chính phủ, xã Háng Ðồng được thành lập mới. 

Sau nhiều nỗ lực, đến nay đường nhựa đã về đến trung tâm xã, điện thắp sáng đã về đến bản, với bà 

con nơi đây đó là điều chưa bao giờ có... Tết của đồng bào dân tộc Mông, thường trùng vào Tết 

dương lịch, là dịp vụ mùa thu hoạch vừa xong, cái cuốc, con dao, vật dụng lao động được “nghỉ 

ngơi”, con người cũng vậy, được vui chơi, ăn Tết. Tết này đến với vùng cao Háng Ðồng, chúng tôi 

may mắn đi cùng đoàn công tác của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La thăm, chúc Tết đồng bào. 

Trên xe vừa đi vừa nói chuyện, đồng chí Trịnh Hùng, Giám đốc Sở cho biết: “UBND tỉnh vừa có 

quyết định giao nhiệm vụ cho sở đỡ đầu giúp xã vùng cao Háng Ðồng. Chuyến đi này còn ý nghĩa 

là để ra mắt, nhận kết nghĩa anh em...”. Xã Háng Ðồng có sáu bản, 345 hộ dân, với hơn 2.486 nhân 

khẩu, diện tích tự nhiên 13.108ha, trong đó rừng đặc dụng 5.578ha, rừng phòng hộ 1.662ha, độ che 

phủ đạt 65%. Ðặc điểm dễ nhận thấy là nơi đây toàn những ngọn núi cao trên dưới 2.000m, trùng 
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trùng điệp điệp nằm trong dãy Hoàng Liên hùng vĩ. Phía Đông của Háng Ðồng giáp với bản Mù 

của huyện Văn Chấn (Yên Bái). Ðặc điểm địa lý, khí hậu có sự khác biệt ấy hình thành nên rừng 

nguyên sinh rộng lớn với giá trị bảo tồn sinh học cao, động thực vật quý hiếm, như: Sa mu, pơ mu, 

thông nàng, thiết sam, có cây to ba đến bốn người ôm chưa hết. Sinh sống giữa thiên nhiên phong 

phú, nhưng đời sống của đồng bào ở đây còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 50%. 

Ðảng bộ huyện Bắc Yên xác định, khâu đột phá để giúp đỡ vùng cao quan trọng nhất vẫn là đường 

giao thông và thủy lợi. Vì thế, từ năm 2008, tuyến đường Tà Xùa - Háng Ðồng dài 21,7km, tổng 

vốn đầu tư 110 tỷ đồng do huyện Bắc Yên làm chủ đầu tư đã được khởi công. Nhớ lại chuyện cũ, 

năm 1963 Bác Hồ tặng đồng bào huyện Bắc Yên một chiếc máy ủi, một máy kéo để mở đường lên 

vùng cao, nhưng cũng chỉ được vài km thì phải dừng lại, vì độ dốc quá lớn. Mãi đến năm 2001 

tuyến đường nhựa dài 15km từ trung tâm huyện lên đến xã Tà Xùa mới hoàn thành, từ đấy đường 

tiếp tục mở hơn 50km lên đến các xã Làng Chếu, Xím Vàng, Hang Chú. Háng Ðồng là xã cuối 

cùng của huyện đến nay được tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng. Chỉ cách trung tâm huyện 

chưa đầy chín km theo đường chim bay, nhưng đường bộ phải vượt trên những dông núi hơn 40km 

mới đến được Háng Ðồng. Mùa đông năm trước Ðài Truyền hình Việt Nam đưa tin các cháu vùng 

cao Háng Ðồng gặp đói, rét. Trong khi đó, dự án mở đường lên Háng Ðồng chậm tiến độ, kéo điện 

lưới quốc gia về đây cũng gặp nhiều khó khăn. Ðó là lý do trong năm 2013 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Sơn La Trương Quang Nghĩa hai lần lên Háng Ðồng kiểm tra công việc. Ðồng chí Ðặng Hùng, Bí 

thư Huyện ủy Bắc Yên, cho biết: Huyện đã mở cuộc vận động kêu gọi cán bộ, đảng viên cùng các 

doanh nghiệp trong huyện hỗ trợ xã làm được hai ngôi nhà lắp ghép cho 128 học sinh tiểu học và 

90 học sinh THCS ở các bản xa về học tập, ăn nghỉ ngay tại trường. Hiện nay nhà công vụ cho giáo 

viên, trường lớp học, nhà bán trú cho học sinh đã quy hoạch, đầu tư xây dựng. Dù chưa phải là 

những ngôi nhà khang trang nhưng như thế đã là quá tốt. Hiệu trưởng Trường THCS bán trú Háng 

Ðồng Dương Duy Tấn phải thốt lên: “Với Háng Ðồng, đó là một giấc mơ!”. Ðến thăm bản Háng 

Ðồng B, ông Mùa Vàng Trống, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Háng Ðồng, kể câu chuyện xúc 

động: Cụ Sùng A BLa là người cao tuổi nhất Háng Ðồng, vừa mất cách đây hơn một tháng, thọ 102 

tuổi. Trước khi mất, cụ còn kịp nhìn thấy điện sáng. Lúc ấy yếu lắm rồi, nằm trên chiếc sập gỗ cũ 

kỹ, cụ cố với tay chỉ vào cái bóng điện, đưa mắt ngắm nhìn ánh sáng tràn khắp căn nhà vốn tăm tối, 

ngạc nhiên và sung sướng. Cụ bảo: “Người Mông không bao giờ nghĩ có điện sáng. Bây giờ thì 

thấy rồi, cảm ơn Ðảng, Nhà nước nhiều lắm...”! Trong câu chuyện đón năm mới, chúng tôi được 

nghe kể, xa xưa mấy chục hộ đồng bào Mông trèo núi, vượt rừng, đi mỏi cái chân mới dừng lại 

vùng đất này. Xã Háng Ðồng hôm nay được hình thành từ sáu bản, gồm: Háng Ðồng A, B, C, Háng 

BLa, Chống Tra và Làng Sáng. Trong đó, từ trung tâm xã còn phải đi bộ gần một ngày đường nữa 

mới đến hai bản xa nhất hiện chưa có điện, đường ô tô là Háng Ðồng C và Làng Sáng. Việc đi lại 

của người dân gặp rất nhiều khó khăn, nên cuộc sống gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, giao 

thương với vùng thấp chủ yếu chỉ gùi ít dầu, muối. Bây giờ có đường ô tô, bà con Háng Ðồng sẽ 

bán được ngô, thóc, trâu, bò, cuộc sống sẽ bớt khó khăn. Ðồng chí Hờ Lao Cang, cán bộ lãnh đạo 

có kinh nghiệm ở xã Hang Chú được cử sang làm Bí thư Đảng ủy xã Háng Ðồng hai năm nay, tâm 
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sự: Với vùng cao Bắc Yên, muốn thoát nghèo phải khai thác tiềm năng, làm ruộng bậc thang kết 

hợp với chăn nuôi gia súc, bảo vệ rừng. Trong hai năm 2012 - 2013 Chương trình 30a của Chính 

phủ hỗ trợ 10 triệu đồng/ha khai hoang ruộng. Nhờ thế, người dân bản Háng Ðồng A khai hoang 

được 16,2ha, còn bản Háng BLa được 10ha. Nếu đầu tư thủy lợi xã Háng Ðồng có thể khai hoang 

được hơn 350ha ruộng bậc thang, bình quân mỗi hộ có một ha ruộng sẽ không lo đói. Làm ăn kinh 

tế, ở đây còn được Khuyến nông huyện hướng dẫn kỹ thuật về chọn giống, mô hình trồng thảo quả, 

chăn nuôi gia cầm,... Những việc làm thiết thực đó đang mở hướng giúp cho Háng Ðồng nhanh 

chóng thoát đói nghèo. Chuyện về vùng cao này còn dài, điều gì cũng mới lạ, nhưng sau cùng đọng 

lại vẫn là tấm lòng người Mông ơn Ðảng, Bác Hồ. Tết năm nay, mặc cho cái giá lạnh, nước đóng 

băng, gặp ai chúng tôi cũng nhận được những nụ cười, ánh mắt vui sướng, thân thiện. Ðây đó dọc 

đường lên Háng Ðồng, hoa đào đã kịp nở, báo hiệu một mùa xuân mới đang về...         
 

33. PV. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA: KHÔNG NGỪNG ĐỔI MỚI CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH / PV // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 31/01/2014.- Số 09   
 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI “Đẩy mạnh việc thực hiện 

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, xây dựng hệ thống tư pháp trong sạch, vững 

mạnh, bảo vệ công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Sơn La lần thứ XIII “Thực hiện có hiệu quả chủ trương về cải cách tổ chức và đổi mới 

hoạt động, nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt dộng của các cơ quan tư pháp”. Hơn 2 

năm qua, ngành Kiểm sát Sơn La đã phấn đấu thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công 

tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. 

NHỮNG BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÓ Ý NGHĨA QUYẾT ĐỊNH  

Ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện 

nghiêm túc các nghị quyết, trong đó xác định công tác “Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng thực 

hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp” là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng 

đầu, có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ 

Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Bằng các biện pháp chỉ đạo cụ thể như: 

Đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ. Tập trung cho công tác tuyển dụng, luân chuyển, 

quy hoạch, đào tạo, đào tạo lại. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo sát sao việc quản lý và rèn luyện 

cán bộ, sắp xếp, bố trí đúng người, đúng việc, uốn nắn và xử lý kịp thời những vi phạm, thiếu sót, 

nhằm tăng cường trách nhiệm và làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Tăng cường phối hợp với cơ quan 

tiến hành tố tụng và các cơ quan hữu quan; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy đảng để thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về sự 

lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác xử lý các vụ án và công tác bảo 

vệ Đảng. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ 

án hình sự “Gắn công tố với hoạt động điều tra”, bảo đảm việc khởi tố, điều tra, truy tố, áp dụng 

biện pháp ngăn chặn phải có căn cứ và đúng người, đúng tội; bảo đảm việc tranh tụng công khai, 

dân chủ, chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm; yêu cầu 

mỗi kiểm sát viên phải tự học hỏi, nghiên cứu bổ sung kiến thức và đạo đức nghề nghiệp nhằm 
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nâng cao năng lực, trách nhiệm khi thực hành quyền công tố và xét xử hình sự. Tăng cường kiểm 

sát hoạt động tư pháp trong các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, hành chính; kiểm sát việc tạm giữ, tạm 

giam và thi hành án. Để phát hiện và kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, bảo đảm 

sự tuân thủ các quy định của pháp luật, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động tư pháp. Tích cực chỉ đạo 

việc nghiên cứu đề xuất phương án, kinh phí để triển khai đầu tư nâng cấp, xây dựng trụ sở Viện 

kiểm sát nhân tỉnh và các huyện; tham gia xây dựng đề án “Thành lập Viện Kiểm sát khu vực”; 

“Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2013 - 2016”, 

đề án “đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách trong ngành Kiểm sát nhân dân, đáp ứng yêu cầu cải cách 

tư pháp”; tham mưu, đề xuất về chế độ, cơ chế tài chính, tổ chức của các đơn vị sử dụng ngân sách 

trong ngành.  

NHỮNG CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC SAU 8 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 49  

Trong công tác tổ chức cán bộ: Đã cử được 268 lượt cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ, hoàn chỉnh kiến thức cử nhân luật, lý luận chính trị, cao học... 93% cán bộ, công chức làm công 

tác nghiệp vụ có bằng cử nhân Luật (trong đó có 3 thạc sĩ); 27% có trình độ trung, cao cấp và cử 

nhân chính trị; biên chế được tăng 37 người. (So với năm 2005, biên chế được tăng 25%; số cán bộ 

có trình độ đại học và trên đại học tăng 77%; số có trình độ trung, cao cấp chính trị tăng 18%). 

Nhìn chung, trình độ chuyên môn của cán bộ, kiểm sát viên được nâng lên, chất lượng, uy tín của 

đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên ngày càng được khẳng định. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Đã thực 

hiện có hiệu quả hai chủ trương lớn của ngành gắn với mục tiêu nội dung của Nghị quyết 49 là 

“Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” và 

“Nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa”. Viện kiểm sát hai cấp phối hợp 

tốt với cơ quan điều tra, Tòa án đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử. 

Xác định nhiều vụ án điểm, phối hợp đưa ra xét xử lưu động và án rút kinh nghiệm theo tinh thần 

cải cách tư pháp. Các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, án ma 

túy lớn được giải quyết đúng thời hạn, đảm bảo chính xác, nghiêm minh. 100% các vụ án được 

điều tra, truy tố, xét xử đúng thời hạn; chất lượng bắt giữ, đưa vào khởi tố được nâng cao hơn (từ 

75% lên 97,5%); số vụ án hình sự phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung giảm còn dưới 3%. Không có 

vụ án nào, Viện Kiểm sát truy tố, Tòa tuyên không phạm tội. Trong lĩnh vực kiểm sát các hoạt 

động tư pháp: Ngành Kiểm sát đã thực hiện tốt hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ kiểm sát việc giải 

quyết các vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại; kiểm sát giam, giữ, thi hành án hình 

sự, dân sự. Ban hành được nhiều kiến nghị, kháng nghị, giúp các cơ quan Công an, Tòa án, Thi 

hành án khắc phục được nhiều tồn tại trong hoạt động tư pháp. Về kết quả thực hiện đầu tư cơ sở 

vật chất theo các đề án cải cách tư pháp: Từ năm 2005 đến nay, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) 

tỉnh Sơn La thực hiện 6 dự án xây mới; 5 dự án sửa chữa, nâng cấp trụ sở VKSND tỉnh và huyện 

(đang làm thủ tục chuyển địa điểm và xây mới trụ sở làm việc VKSND huyện Mường La; đề nghị 

VKSND tối cao quyết định thành lập VKSND huyện Vân Hồ, ghi vốn xây dựng cơ bản trụ sở làm 

việc, nhà công vụ năm 2014). Phương tiện làm việc từng bước được trang bị hiện đại. Kết quả, 

100% Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được cấp máy vi tính, nối mạng nội bộ và internet; VKSND 
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tỉnh được lắp đặt hệ thống truyền hình trực tuyến; 11/11 đơn vị cấp huyện được cấp ô tô chuyên 

dụng.    
 

34. Lê Hồng. QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH SƠN LA: SAU NĂM NĂM THỰC 

HIỆN CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG / Lê Hồng // Bảo vệ pháp luật.- 

Ngày 31/01/2014.- Số 09   
 

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (BVPTR) tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 

1535/QĐ-UBND ngày 08/06/2009 của UBND tỉnh Sơn La. Sau khi kết thúc và tổ chức tổng kết thí 

điểm theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Quỹ BVPTR 

Sơn La được UBND tỉnh cho phép kiện toàn chuyển sang chế độ chuyên trách theo Quyết định số 

14/2012/QĐ-UBND ngày 14/09/2012 của UBND tỉnh Sơn La và thành lập 10 chi nhánh quỹ tại các 

huyện theo Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 14/9/2012. Năm 2013, UBND tỉnh Sơn La cho 

phép thành lập thêm chi nhánh Quỹ BVPTR huyện Vân Hồ.  

CHÍNH SÁCH ĐÚNG ĐẮN VÀ PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN  

Trao đổi với ông Lương Thái Hùng - Giám đốc Quỹ BVPTR tỉnh Sơn La cho biết: Qua triển 

khai thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) với những thuận lợi và khó 

khăn, song thấy đây là chính sách đúng đắn và phù hợp với thực tiễn công tác quản lý bảo vệ và 

phát triển rừng bền vững trên địa bàn Sơn La nói riêng và các tỉnh Tây Bắc nói chung. Chính sách 

đã giải quyết nhiều vấn đề cơ bản, trong đó trọng tâm là 03 vấn đề về: Môi trường, kinh tế và xã 

hội cụ thể. Thông qua chính sách đã lượng hóa giá trị môi trường rừng như về vai trò điều tiết 

nguồn nước, chống bồi lắng lòng hồ, giảm thiểu mất rừng, suy thoái rừng và nâng cao chất lượng 

rừng, đảm bảo sự phát triển rừng bền vững của các thủy điện, tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện 

đời sống người làm nghề rừng với mức chi trả cho công tác bảo vệ rừng theo chính sách đã tăng 

gấp 2 đến 3 lần so với các chương trình chính sách trước đây. Thông qua chính sách cũng đã góp 

phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng của Đảng và Nhà nước, 

đồng thời huy động hình thành một nguồn tài chính mới ổn định bền vững cho công tác bảo vệ 

rừng. Trong 5 năm, tỉnh Sơn La đã thu được 319 tỷ đồng để chi trả cho gần 40.000 chủ rừng trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. Sau 05 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 

theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song 

trong quá trình triển khai thực hiện quỹ luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của UBND 

tỉnh, các bộ, ngành Trung ương, Tổng cục Lâm nghiệp và các cấp, các ngành, UBND các huyện, 

thành phố và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sơn La. Quỹ BVPTR tỉnh Sơn La luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ, kết quả thực hiện của quỹ đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong công tác quản lý 

và bảo vệ rừng, người dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng, có sự phối hợp chặt chẽ hơn 

với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng. Các cấp ở cơ sở đã có chuyển biến sâu hơn 

về nhận thức, có nhiều cố gắng trong công tác vận động tuyên truyền tổ chức thực hiện công tác 

quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng.  

VẪN CÒN NHỮNG KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC  
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Thực tiễn cho thấy, việc quy định chi trả DVMTR theo lưu vực có rất nhiều bất cập, tạo ra 

nhiều mức chi trả khác nhau trên cùng một địa bàn tỉnh, huyện, xã hoặc các chủ rừng cùng bảo vệ 

như nhau nhưng một bên được chi trả, một bên không được chi trả do mức chi trả phụ thuộc và số 

lượng các đơn vị sử dụng dịch vụ trên mỗi lưu vực rất chênh lệch. Thực tế, hiện nay các chủ rừng 

thuộc lưu vực sông Đà trên địa bàn tỉnh được chi trả DVMTR năm 2011, 2012 với đơn giá là 

220.000 đồng/ha/năm, còn lưu vực sông Mã chưa có nguồn thu và có thu được thì số thu sẽ rất thấp 

do ít các đơn vị sử dụng dịch vụ. Mặt khác, nguồn thu 20 đồng/kWh điện hay 40 đồng/m3 nước 

thương phẩm đã được tính vào giá thành thì chính là do hộ gia đình cá nhân sử dụng chi trả hàng 

tháng nhưng công ty thủy điện, nhà máy nước sạch chỉ thu và nộp hộ. Việc quy định cố định về 

mức chi trả DVMTR đối với các cơ sở sử dụng DVMTR (cụ thể như 20 đồng/kWh điện thương 

phẩm đối với các cơ sở sản xuất thủy điện, 40 đồng/m3 nước thương phẩm đối với cơ sở sản xuất 

và cung cấp nước sạch) là chưa phù hợp với nền kinh tế thị trường. Nguyên nhân là do trượt giá 

đồng tiền và mức chi trả DVMTR giữ nguyên chưa tỷ lệ thuận với tỷ lệ tăng giá của các sản phẩm 

có sử dụng DVMTR như giá điện, giá nước... Vì vậy dẫn đến thu nhập của người dân làm nghề 

rừng vẫn rất thấp, chưa đảm bảo cho người dân thu nhập và sống được bằng nghề rừng. Một thực 

trạng đang tồn tại hiện nay là hầu hết các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên tỉnh Sơn La chưa thực 

hiện nghĩa vụ nộp tiền DVMTR năm 2011, 2012, 2013 về Quỹ BVPTR tỉnh Sơn La theo Nghị định 

99/2010/NĐ-CP của Chính phủ (số tiền các đơn vị hiện đang còn nợ khoảng 36,826 tỷ đồng), do 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ của các bộ, ngành Trung ương 

chưa cụ thể, chưa áp dụng các chế tài đủ mạnh buộc các doanh nghiệp này phải thực hiện nghĩa vụ 

nộp tiền chi trả DVMTR theo quy định của Nhà nước. Thiết nghĩ cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát 

sao hơn nữa của các cấp, các ngành Trung ương, địa phương để chính sách đạt kết quả tốt hơn.         
 

35. Đỗ Xuân Đức. KINH NGHIỆM CANH TÁC TRÊN ĐẤT DỐC CỦA NGƯỜI THÁI VEN 

HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA / Đỗ Xuân Đức // Tạp chí Tài nguyên môi trường.- Tháng 

01/2014.- Số  01+02 
 

Người Thái ở bản Nhạp vốn là cư dân nông nghiệp canh tác ruộng nước và canh tác nương 

rẫy. Khi môi trường thung lũng và canh tác lúa nước truyền thống không còn, nay điều kiện tự 

nhiên thay đổi, địa hình đồi núi cao, đất đai có độ dốc lớn. Nhằm thích ứng với điều kiện canh tác 

trên đất dốc khu vực ven hồ, người Thái ở bản Nhạp đã vận dụng những tri thức dân gian và kinh 

nghiệm truyền thống vào quá trình canh tác trên đất dốc ven hồ.  

CANH TÁC TRÊN ĐẤT DỐC DỰA VÀO TRI THỨC BẢN ĐỊA  

Kết quả điều tra và phỏng vấn một số hộ dân ở bản Nhạp xã Chiềng Lao cho thấy, canh tác 

nương rẫy đóng vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày của họ, có tới 86 hộ gia đình ở bản 

Nhạp gắn bó với canh tác nương rẫy ven hồ. Một số hộ gia đình khác kết hợp đánh cá, thả đó tôm 

với canh tác nương rẫy ven hồ. Với tất cả các loại nương, người Thái ở bản Nhạp sử dụng biện 

pháp canh tác liên hoàn theo chu trình : Chọn đất, dọn xới đất, không cuốc đất, trồng tỉa, chăm sóc 

thu hoạch, luân canh trong 1 năm, hệ thống canh tác nương rẫy truyền thống của người Thái bản 

Nhạp có nhiều mặt tích cực trong quản lý bảo vệ tài nguyên đất dốc ven hồ Thủy điện Sơn La. Lịch 
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canh tác trên đất nương của người Thái ở bản Nhạp - Chiềng Lao - Mường La: Tháng dương lịch: 1 

- 2: Phát nương, gieo ngô sớm; 3: Đốt nương, gieo ngô sớm; 4: Làm cỏ nương ngô sớm, tra lúa 

nương; 5: Làm cỏ, chăm sóc cây trồng trên nương; 6: Làm cỏ nương ngô, nương sắn; 7: Làm cỏ lúa 

nương; 8: Chăm sóc làm cỏ nương, thu ngô trên nương; 9: Thu hoạch lúa nương. Tháng âm lịch: 1: 

Phát nương, gieo ngô sớm; 2: Đốt nương, gieo ngô sớm; 3: Làm cỏ nương ngô sớm, tra lúa nương; 

4: Làm cỏ, chăm sóc cây trồng trên nương; 5: Làm cỏ nương ngô, nương sắn; 6: Làm cỏ lúa nương; 

7: Chăm sóc làm cỏ nương, thu ngô trên nương; 8: Thu hoạch lúa nương. Lịch Thái: 7: Phát nương, 

gieo ngô sớm; 8: Đốt nương, gieo ngô sớm; 9: Làm cỏ nương ngô sớm, tra lúa nương; 10: Làm cỏ, 

chăm sóc cây trồng trên nương; 11: Làm cỏ nương ngô, nương sắn; 12: Làm cỏ lúa nương; 1: Chăm 

sóc làm cỏ nương, thu ngô trên nương; 2: Thu hoạch lúa nương. Công cụ lao động đơn giản như 

cuốc bướm, dao quắm, thuổng, cuốc chim, liềm, nhíp, gậy chọc lỗ, rìu, néo... Trong đó, dao quắm 

có vai trò quan trọng hàng đầu có thể thay thế các công cụ khác trong quá trình làm nương. Người 

Thái nhận thức được nhiều loại đất khác nhau dựa vào các biểu hiện của thực vật, mầu sắc, độ ẩm 

của đất. Theo thông tin thu được điều tra và phỏng vấn người dân được biết, họ thường chọn đất 

canh tác dưới những khu rừng, đất không quá dốc đứng, phía trên đất nương là khu rừng nhiều cây, 

tốt hơn cả là có nhiều cây to, phía trên dốc đứng để mưa chảy trôi đất ở trên xuống nương, giúp 

nương thêm mầu mỡ. Họ sẽ tránh những khoảng đất có nhiều cỏ tranh, vì nơi đây đất sẽ xấu, chọn 

đất có mầu đen, đất có nhiều đá sẽ không chọn. Người chọn đất làm nương thường là đàn ông. Chu 

trình sử dụng đất nương của người Thái ở bản Nhạp - Chiềng Lao - Mường La: Phát nương - đốt, 

dọn nương - gieo hạt - chăm sóc - thu hoạch - cho đất nghỉ (rồi chu trình lại quay ngược trở lại). 

Thời điểm bắt đầu phát nương vào khoảng tháng 2 dương lịch (tháng 7 lịch Thái), phát nương 

xong, nương được ủ trong vòng 1 tháng cho cây, cỏ khô, sau khi ủ vào tháng 3 dương lịch (tháng 8 

lịch Thái), trời khô nóng người dân bắt đầu đốt cây cỏ và dọn nương. Người Thái có kinh nghiệm 

chống cháy lan ra các khu vực xung quanh bằng cách tạo mảng nương không có cây cỏ khô gần 

khu vực bên cạnh khi đốt. Sau khi đốt tro than được vãi đều khắp nương. Đến tháng 4, tháng 5 

dương lịch bắt đầu vào mùa mưa Tây Bắc, người Thái bắt đầu gieo hạt. Một số hộ gia đình cho 

biết, 90% gieo hạt vào cuối tháng 4 dương lịch, kỹ thuật gieo hạt là chọc lỗ, tra hạt. Nam giới đi 

trước tra lỗ, phụ nữ, trẻ con đi sau tra hạt, lấp đất. Bà con giải thích rằng cách làm như trên chống 

lãng phí đất, tránh chim chóc ăn hạt, tiết kiệm lao động, không mất công tỉa bớt đi cây con, cây đủ 

khoảng cách sinh trưởng. Thông thường mật độ chọc lỗ, tra hạt 25 - 30 lỗ trên m2. Mỗi lỗ 3 - 5 hạt, 

cây được trồng theo hàng ngang có vai trò cản nước, chống rửa trôi khi mưa xuống. Khi cây cao 20 

cm, các hộ gia đình bắt đầu làm cỏ, cuốc xới nhẹ. Trong điều kiện canh tác trên thế đất dốc ven hồ 

như vậy được xem là biện pháp bảo vệ mầu đất không bị rửa trôi khi mưa lớn. Tùy theo nương mà 

làm cỏ 2 - 3 lần. Bà con làm cỏ vào lúc trời nắng cây cỏ bị tiêu diệt triệt để, đất chóng khô và 

thoáng khí, khi mưa xuống cây trồng lớn nhanh hơn. Người Thái ở bản Nhạp không sử dụng phân 

bón, thuốc trừ sâu trong quá trình canh tác nương rẫy ven hồ để tránh muông thú, chim chóc phá 

hoại cây khi còn nhỏ và bắp, lúa nương, củ, quả khi sắp chín, họ sử dụng hàng rào bằng cây gỗ bảo 

vệ xung quanh, sử dụng các hình nộm người. Công cụ thu hoạch lúa trên nương rẫy là dao, nhíp, 



Sơn La qua báo chí Trung ương.- Số 02 + 03 năm 2014 51 

liềm, néo, thậm chí là một ống tre, nứa làm nhọn, chéo một đầu, việc thu hoạch chỉ tập trung vào 

các sản phẩm chính như: Hạt lúa, bắp ngô, hạt đỗ, đậu, quả bí, bầu, dưa. Các phần phụ còn lại bao 

gồm tất cả rơm, ra, thân, rễ, lá, bẹ ngô để lại nương rẫy, một phần do nương rẫy xa nhà, di chuyển 

bằng thuyền nên không thể mang về nhà được. Mặt khác họ để lại phần rễ, thân, lá, cây đã thu 

hoạch nhằm bảo vệ đất khỏi bị trôi mầu khi mưa lũ về, kinh nghiệm thu hoạch truyền thống như 

vậy cho thấy đất sẽ được bảo vệ tốt hơn cho mùa sau, đất được giữ ẩm, tăng độ mùn, tránh mất 

nước đến vụ sau. Đây là cách giữ đất khá hiệu quả của người Thái trong điều kiện canh tác trên đất 

dốc khu vực ven hồ phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, điều kiện tự nhiên. Trong quá trình canh tác 

trên đất dốc ven hồ, người Thái ở bản Nhạp có nhiều cách xen canh và luân canh. Mục đích là 

không lãng phí đất, tăng các sản phẩm thu được và tận dụng đất, nếu đất xấu không trồng lúa 

nương được thì trồng ngô, trồng sắn. Họ luân canh cây trồng theo hướng: Lúa, ngô, sắn, bông... 

Nghĩa là, đất trồng lúa bao giờ cũng là loại tốt nhất, khoảng nương mới phát, mới đốt ưu tiên trồng 

lúa nương (vụ 1), một số đất trồng ngô nếu đất kém hơn. Sau đó, nếu đất đã giảm chất dinh dưỡng 

do mưa, xói mòn, do đất không được bổ sung dinh dưỡng, nương sẽ được chuyển sang trồng ngô, 

sắn, bông, chàm. Trong quá trình canh tác nếu cây trồng chính như lúa nương, ngô, sắn mọc quá 

thưa không đều, các loại cây khác sẽ được trồng xen vào chỗ trống. Họ chú ý đến đặc tính của cây 

trồng để chọn cây xen canh thích hợp, cây lúa, ngô khi lớn sẽ vươn cao được trồng xen dưa, bầu, 

bí, đậu sống bò ngang mặt đất. Xen canh bảo đảm đất dốc được che phủ kỹ hơn giảm xói mòn do 

mưa lũ, đồng thời có thể cải tạo đất tạo thêm nguồn thức ăn cho người, gia súc trong mùa khô.  

NHỮNG ƯU ĐIỂM TỪ PHƯƠNG PHÁP CANH TÁC TRÊN ĐẤT DỐC VEN HỒ  

Truyền thống canh tác trên đất dốc của người Thái ở bản Nhạp phù hợp với điều kiện tự 

nhiên và địa hình, môi trường khu vực ven hồ Thủy điện Sơn La, cách làm nương rẫy trên đất dốc 

không phát đốt trên đỉnh vừa có tác dụng giữ nước, giữ ẩm cho đất hạn chế tối đa đất bị xói mòn, 

rửa trôi xuống lòng hồ thủy điện đồng thời giữ được rừng phòng hộ cho hồ Thủy điện Sơn La. Việc 

duy trì các khu rừng thiêng, rừng cộng đồng, rừng ma ven hồ thủy điện bảo đảm cho không gian 

sống của cộng đồng cư dân tái định cư ven hồ luôn được che phủ an toàn, tránh lũ ống, lũ quét qua 

bản làng ở khu vực các sườn núi, sườn đồi ven hồ. Sau thời gian thu hoạch, đất được nghỉ và tạo 

mùn từ chính thân, rễ, lá, bẹ, rơm của cây lúa nương, cây ngô, cây sắn, đậu, đỗ, lá cây rừng... đất sẽ 

được bổ sung chất dinh dưỡng khả năng phục hồi cho năm sau canh tác. Luân canh, xen canh cũng 

là biện pháp sử dụng hợp lý đất dốc ven hồ của người Thái. Trong điều kiện đất ven hồ có độ dốc 

lớn, dưới sự che chắn của rừng, đất và nguồn nước hồ cũng được bảo vệ, hạn chế được bồi lắng 

lòng hồ. Để bảo vệ và sử dụng hợp lý, hiệu quả canh tác trên đất dốc vùng ven lòng hồ Thủy điện 

Sơn La cần kết hợp và lồng ghép các biện pháp kỹ thuật tiên tiến với những tri thức dân gian, kinh 

nghiệm truyền thống của người Thái vào những chương trình phát triển cải thiện sinh kế cho cộng 

đồng cư dân ven hồ. Hướng đến mục tiêu bảo vệ tài nguyên đất dốc, đất và rừng, môi trường nước 

và ĐDSH bền vững vùng ven lòng hồ Thủy điện Sơn La.        
 

36. Lò Văn Inh. TẾT XÍP XÍ CỦA NGƯỜI THÁI TRẮNG TÂY BẮC / Lò Văn Inh // An 

ninh biên giới.- Ngày 02/02/2014.- Số 05   
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“Xíp xí” tiếng Thái nghĩa là 14. Tết Xíp xí của người Thái Trắng được tổ chức vào ngày 

14/7 (âm lịch). Xíp xí chỉ diễn ra trong 1 ngày duy nhất, thậm chí là một bữa duy nhất vào trưa 

ngày 14/7 (âm lịch) hàng năm. Theo quan niệm của người Thái Trắng, Tết Xíp xí là ngày con cháu 

hướng về tổ tiên. Đồng thời, là dịp người lớn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến thế hệ trẻ. 

Vì vậy, ở nhiều nơi, đồng bào còn gọi Xíp xí là Tết trẻ con. Vào ngày này, trẻ em được ông bà, cha 

mẹ may cho những bộ quần áo rực rỡ sắc màu để mặc đi chơi Tết. Bà Hà Thị Diêu, xã Quang Huy, 

huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: “Tết Xíp xí còn được gọi là Tết trẻ con. Trẻ con thường đi 

chăn trâu, nên ngày đấy phải gói xôi, gói thịt, gói bánh ít cho chúng mang đi để ăn. Quần áo mới thì 

có thể tự may lấy hoặc đi mua về mặc cũng được. Hôm Xíp xí, ăn trưa xong, thanh niên, trẻ em rủ 

nhau đi chơi Tết, vui lắm”. Tết Xíp xí có 2 phần, đó là phần “mo” - tức thờ cúng tổ tiên, nhớ công 

ơn người khai phá tạo mường, lập bản và phần ăn uống, vui chơi văn hóa, văn nghệ. Phần “mo’, đồ 

vật cúng có nhiều thứ, như rượu, thịt, “khẩu cắm” - tức cơm nếp nhuộm màu... Song có 2 thứ 

không thể thiếu là thịt vịt và bánh ít - loại bánh được làm từ bột gạo nếp, gói lá chuối theo cặp và 

đồ xôi cho chín. Người ta giải thích rằng, con vịt gắn bó với đồng ruộng, sông suối, đời sống sản 

xuất của con người. Xíp xí cúng thịt vịt là muốn con vịt ăn hết sâu bọ hại lúa; con vịt mang điều 

không may mắn, điềm xấu trôi theo dòng nước. Còn bánh ít gói theo cặp tượng trưng cho đôi lứa 

hạnh phúc... Tết Xíp xí được tổ chức theo từng gia đình, có nơi theo dòng họ và tùy từng hoàn cảnh 

gia đình mà tổ chức to, nhỏ khác nhau. Sau khi cúng, các thành viên trong gia đình sẽ cùng ngồi 

quây quần bên mâm cỗ. Con cháu chúc người già sống lâu trăm tuổi; người lớn cầu mong lớp trẻ 

yên vui, khỏe mạnh. Với người Thái Trắng, Xíp xí cũng là dịp đồng bào thể hiện lòng mến khách 

của mình. Khách thân quen được mời từ trước đó mấy ngày. Khách lạ cũng như khách quen đến 

nhà đều được đón tiếp nồng hậu, chu đáo, được thưởng thức những món ăn đặc trưng chỉ có trong 

ngày Tết Xíp xí. Dịp này, gia đình nào càng mời được nhiều bà con, khách khứa đến dự càng may 

mắn. Vui vẻ là vậy, song bà con không quên nhắc nhau ăn uống phải chừng mực để Tết Xíp xí đảm 

bảo linh thiêng, an toàn và lành mạnh. Anh Hà Hồ Bắc, xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 

nói: Xíp xí theo phong tục tập quán là phải vui chơi lành mạnh, tiết kiệm, nhất là uống rượu phải có 

tầm, uống để đủ vui chứ không uống quá chén để hạn chế tai nạn giao thông. Xíp xí không chỉ có 

ăn uống, vui chơi mà gắn với hoạt động ấy là “khắp chúc muôn”, nghĩa là hát chúc mừng; “khắp 

sòn côn” - hát dạy làm người và “khắp báo sao” - tức hát giao duyên lúc ăn uống và lúc thăm nhau. 

Ngày nay, buổi chiều ngày Xíp xí, chính quyền nhiều địa phương còn tổ chức hội vui chung. Ấy là 

tổ chức cho bà con vui chơi các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, múa, hát các bài dân ca 

mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để rồi, những ai từng được tham gia, chứng kiến không khí Tết 

Xíp xí cùng đồng bào, dù một lần cũng nhớ mãi.       

   

37. Lê Đồng. RỘN RÃ SA LAI / Lê Đồng // An ninh biên giới.- Ngày 02/02/2014.- Số 05   

Khi lúa, ngô đã chất đầy trên gác bếp, công việc nương rẫy đã hoàn tất, sắc đào vừa hé 

nụ trong cái se se lạnh, người Mông ở bản Sa Lai, xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 
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La lại nhộn nhịp chuẩn bị đón mừng năm mới trong niềm vui và mong ước về một cuộc sống 

mới ấm no, đầy đủ hơn.  

NHỮNG BẢN LÀNG YÊN ẤM  

Trong không khí nhộn nhịp của những ngày cuối năm, chúng tôi đặt chân đến bản Sa Lai, xã 

Tân Xuân. Dọc theo những cánh rừng, trên từng vách núi đang bừng lên màu hồng rực rỡ của hoa 

đào. Dưới thung lũng nở rộ sắc trắng, tinh khiết của hoa mận, hoa mơ… Đây cũng là lúc bản Sa Lai 

đang rộn ràng chuẩn bị vui xuân đón Tết. Những ngôi nhà kiên cố, những nếp nhà sàn to đẹp, vững 

chãi của đồng bào Mông ở bản Sa Lai nhấp nhô bên những sườn núi như thi nhau vươn mình đón 

nắng xuân, mới thấy gương mặt mảnh đất vùng cao này đã thực sự khởi sắc. Đến thăm gia đình chị 

Lò Thị Giàng, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi được biết, trước đó, gia đình chị vẫn là một 

trong những hộ nghèo của bản. Nhìn ngôi nhà sàn 3 gian to đẹp còn thơm mùi gỗ mới, chứng kiến 

cảnh cả gia đình vui vẻ, tất bật dọn dẹp, sửa soạn nhà cửa để đón Tết, ai cũng cảm nhận được sự 

thay đổi hằng ngày trong mỗi gia đình của bà con nơi đây. Thật khó mà tin rằng, mới chỉ cách đây 

nửa năm, trên nền khu đất của gia đình chị chỉ có duy nhất một ngôi nhà tranh vách đất, dột nát và 

xiêu vẹo, là nơi trú ngụ của 5 thành viên trong gia đình. 5 miệng ăn trông vào 1 sào nương, lấy gì 

tính chuyện dựng nhà, dựng cửa. Niềm vui đến bất ngờ khi được cán bộ biên phòng thông báo gia 

đình anh chị được hỗ trợ làm nhà theo chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”. Niềm 

vui xen lẫn với giọt nước mắt hạnh phúc, chị Giàng bộc bạch: “Vợ chồng mình đã nhiều năm tích 

góp nhưng không đủ tiền dựng nhà. Nhiều lúc trộm nghĩ, không biết bao giờ mình mới thực hiện 

được mong muốn ấy… Khi nhận được tin, cả đêm hôm ấy mình thao thức vì vui mừng. Cả đời có 

lẽ mình chưa bao giờ vui đến thế!”. Có được sự hỗ trợ từ chương trình “Mái ấm cho người nghèo 

nơi biên giới”, sau gần 5 tháng, ngôi nhà được hoàn thành trong niềm vui khôn xiết của gia đình chị 

Giàng. Vậy là, Tết năm nay, nhà chị đã có nơi ở ổn định, có chỗ thờ cúng ông bà tổ tiên và đón bạn 

bè, người thân đến vui xuân, chúc Tết mà không lo chật chội hay bất tiện như trước nữa. Với 

phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, mấy năm qua, bản Sa Lai đã huy động hàng ngàn 

ngày công lao động tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông vào bản. Từ đó, phong 

trào phát triển kinh tế gia đình ngày càng mạnh mẽ; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ đường 

biên, mốc giới được nhiều người tích cực tham gia hưởng ứng; các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan 

dần được loại bỏ, người dân thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, vào bộ đội 

biên phòng (BĐBP), phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, 

xây dựng bản làng no ấm.  

ĂN TẾT TO  

Mỗi mùa xuân đến, cán bộ, chiến sĩ biên phòng lại có dịp thêm gần gũi, chia ngọt sẻ bùi 

cùng bà con các dân tộc trên tuyến biên giới. Hình ảnh những người lính “quân hàm xanh” giúp bà 

con dân tộc Mông ở Sa Lai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm đường, phát triển kinh tế - xã hội, xóa 

đói giảm nghèo, xóa mù chữ, tham gia xây dựng nông thôn mới… đã trở nên thân thiết, gần gũi từ 

nhiều năm nay. Trung úy Nguyễn Văn Hưởng, Đội phó Đội Công tác cơ sở Tân Xuân, BĐBP Sơn 

La cho biết: “Nhiều năm gắn bó với người dân, chúng tôi hiểu bà con ở đây nhiều lắm. Những nếp 

nghĩ, cách làm cũ ăn sâu bao đời nay, muốn bà con thay đổi phải miệng nói, tay làm. Cứ làm tốt, 
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dân bản sẽ tin và làm theo. Năm nay được mùa, gia đình nào cũng rất phấn khởi”. Nói về việc thay 

đổi tư duy sản xuất, ông Lý A Sênh, Trưởng bản Sa Lai cho biết: “Bản Sa Lai có 73 hộ/448 nhân 

khẩu với 100% là đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, người Mông chúng tôi sống tản mát trên núi, 

hay phá rừng, đốt nương, trồng cây thuốc phiện. Nhưng nay, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 

chính quyền và BĐBP, bà con đã từ bỏ được tập tục làm ăn cũ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào 

trồng trọt, chăn nuôi nên đời sống ngày càng nâng cao, trẻ em được đến lớp học cái chữ, người ốm 

được uống thuốc và khám chữa bệnh. Tết đến, nhà nào cũng có chum rượu lớn để uống, có đủ lợn 

để mổ, đủ gà để ăn rồi…”. Để chứng minh cho lời nói của mình, ông Sênh dẫn chúng tôi vào trong 

bản ghé thăm gia đình chị Vàng Thị Sử. Trong nhà, mọi người đang tất bật sửa sang nhà cửa, chồng 

chị Sử, anh Vàng A Thao đang chăm chút cành đào, bên trong ngôi nhà sàn chất đầy ngô, thóc. Hỏi 

ra được biết, đó là kết quả của những vụ mùa thắng lợi nhờ việc ứng dụng gieo trồng giống lúa lai 

năng suất cao, giống ngô cao sản. “Năm nay, gia đình mình thoát nghèo rồi, tất cả cũng nhờ cán bộ 

biên phòng cả đấy. Được cán bộ hướng dẫn cách gieo trồng lúa nước, đưa giống ngô mới về trồng, 

lại được Nhà nước hỗ trợ về giống cây, con. Vì vậy, nhà nào cũng trồng ngô giống mới. Vụ ngô 

này, nhà mình thu được hơn 10 tấn, bán được hơn 50 triệu đồng. Vẫn còn nhiều ngô để làm thức ăn 

chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tết năm nay, gia đình mình đã chuẩn bị khá chu đáo, sắm được nhiều 

thứ lắm, lũ trẻ rất vui” - Chị Sử bày tỏ. Bên bếp than hồng, anh Lý Cà Phu hồ hởi chỉ tay vào nồi 

bánh chưng đang sôi phấn khởi: “Những năm về trước, gia đình mình không có nồi bánh chưng to 

như vậy đâu. Từ ngày được cán bộ biên phòng hướng dẫn cách trồng lúa nước, đem giống ngô lai 

về trồng trên nương, áp dụng quy trình kỹ thuật vào sản xuất nên kinh tế gia đình mình đổi thay từ 

đấy. Giờ con cái được cắp sách đến lớp, thóc ngô đầy bồ, vừa rồi mình lại mua được cả xe máy 

nữa. Hết khổ rồi cán bộ ạ, năm nay, gia đình mình nhất định sẽ ăn Tết to”.  

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Xuân Thuyền, Phó chủ tịch UBND xã Tân Xuân cho biết: 

“Tết năm nay, bản Sa Lai nhà nào cũng có lợn, có rượu để ăn Tết… Tất cả là nhờ cán bộ bộ đội 

biên phòng giúp dân thay đổi tư duy sản xuất đấy”.   
 

38. Hồng Loan. HOA NÚI TRONG LÒNG PHỐ / Hồng Loan // Đại biểu nhân dân.- Ngày 

28/01 - 05/02/2014.- Số 28 - 36 
 

Chiều cuối năm. Những tầng mây dày theo gió lạnh phủ xám lưng dãy núi nằm ngay ngã ba 

đường cũ - đường mới của thị trấn Nông trường Mộc Châu, Sơn La. Thị trấn Nông trường bây giờ 

là nơi gặp nhau của hai con đường có chung một cái tên: Quốc lộ 6. Ấy vậy nhưng từ cô bé lễ tân 

khách sạn, anh lái taxi cho tới những người dân chúng tôi gặp đều gọi điểm giao nhau ấy bằng cái 

tên ngã ba đường cũ - đường mới, như để phân biệt quá khứ với hiện tại. 

Đêm trước, Mộc Châu mưa rơi đều. 

Anh Công, lái xe của Công ty cổ phần Hoa Nhiệt đới, đón chúng tôi ở ngã ba đường cũ - 

đường mới lúc 4 giờ chiều để cùng về Hà Nội. Vừa mở cabin chiếc xe tải hai tấn rưỡi, anh vừa trêu: 

Ngồi đây hay ngồi với mấy chục nghìn cành ly trong thùng xe kia! Chớm tuổi bốn mươi, từ dăm 

năm nay, đều đặn mỗi tháng chừng 15 - 20 đêm bất kể mùa đông hay mùa hè; bất kể trời mưa hay 
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nắng, một mình anh với chiếc xe tải vượt đèo Thung, dốc Cun, dốc Kẽm... chở hoa của công ty về 

chợ hoa Quảng Bá, Hà Nội rồi ngược lên Mộc Châu ngay trong đêm. 

Tính cả 15 phút nghỉ ăn qua loa bát phở ở mạn gần Hòa Bình, quãng đường 180km bữa nay 

chúng tôi đi ngót 6 tiếng. Bởi có nhiều đoạn đang làm, lầy lội và trơn trượt trong cơn mưa của một 

đợt gió mùa đông bắc tăng cường, xe hai chiều phải chờ nhau lần lượt qua. Đoạn khác thì người và 

xe bồng bềnh trong sương căng mắt cũng không thấy đường. Anh Công bật hết dàn đèn sương mù 

của xe, tay vê vô lăng đúng chất một người đã nằm lòng từng khúc cua, ngả rẽ nhưng vẫn giữ tốc 

độ chậm và trò chuyện luôn. Trung bình mỗi ngày, 25 nghìn cành ly mang nhãn Hoa Nhiệt đới Mộc 

Châu được đưa về Hà Nội. Cận Tết có thêm hoa tulip và lan hồ điệp. Theo lời anh Công, hoa Mộc 

Châu cạnh tranh được với hoa Đà Lạt tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận bởi lợi thế gần. Hoa 

cắt ở vườn lưng chừng buổi sáng, tối muộn một chút là về tới Hà Nội. Khách mua hoa sớm coi như 

được chơi hoa mới tinh thay vì hoa ngất (hoa ướp lạnh), anh cười và bảo, từ giờ tới Tết, hai xe tải 

của công ty phải chạy hết công suất mới kịp mang hoa về phố. 

Hồi sáng, ghé thăm đại bản doanh của Công ty cổ phần Hoa Nhiệt đới tại bản Áng, xã Đông 

Sang, Mộc Châu chúng tôi đã thấy tràn ngập bầu không khí hối hả chuẩn bị vụ hoa Tết. Cuộc trò 

chuyện của chúng tôi với Phó giám đốc tuổi 30 có đôi mắt to, sáng, khuôn mặt hiền hậu Nguyễn 

Thúy Hà liên tục ngắt quãng bởi các cuộc điện thoại. Bên em không có ai học nông nghiệp cả, Hà 

nói lúc trước, thế mà chúng tôi thấy cô hướng dẫn kỹ thuật qua điện thoại rành rẽ như chuyên gia. 

Ở khoảng sân rộng giữa khu văn phòng, các chị em đang nhanh tay phân loại và đóng gói những 

cành ly tươi rói vừa cắt và về điểm tập kết bằng xe chuyên dụng. Kề đó, bộ phận trồng hoa tulip 

đang dỡ từng thùng củ giống được nhập thẳng từ Hà Lan để chuẩn bị đưa ra vườn. Bên khu lan hồ 

điệp, hàng chục công nhân thoăn thoắt cắm giá đỡ ngồng lan. Một nhóm khách quen vào vườn lan 

chọn mua sớm rộn rã cả góc nhà kính. Vị khách nữ chừng bốn nhăm tuổi đã chọn được chục chậu 

lan hồ điệp cho biết chị vừa mang tặng, vừa để nhà dùng. Theo lời chị, lan ở đây màu đẹp và bền, 

bông nhiều, cánh to lại tươi lâu. Hoa ly và tulip cũng vậy. 

Học kế toán nhưng sau nhiều năm tự mày mò sách vở, Hà giờ là chân kỹ thuật cứng của 

công ty. Cô say mê nói về cách thức trồng từng loại hoa, về hệ thống nhà kính, nhà lưới, hệ thống 

sưởi cho hoa khi mùa đông tới, làm mát trong mùa hè, lưới cắt nhiệt, quạt đảo thông gió… Trên 

diện tích 23ha, chia làm ba khu chính tại bản Búa, bản Áng và bản Bun, hàng triệu triệu củ hoa ly, 

hàng chục vạn chậu lan hồ điệp và tulip của Công ty cổ phần Hoa Nhiệt đới được chăm sóc với kỹ 

thuật cao và quy mô công nghiệp. Một điều thú vị, 140 lao động thường xuyên ở đây chủ yếu là 

người Mường, Thái, Dao. Hà kể, khi tuyển lao động, nhiều người không biết chữ, ký nhận lương 

bằng dấu vân tay. Sau một thời gian ngắn tập huấn, họ đã làm chủ được công nghệ trồng, chăm sóc, 

thu hoạch sản phẩm. 

Nhiều đổi thay lớn đã đến kể từ năm 2009, thời điểm công ty triển khai Dự án ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất hoa chất lượng cao với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công 

nghệ. Sau hai năm, trừ cả chi phí, mô hình 3.000m2 trồng ly cho thu nhập 320 triệu đồng/năm, 
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6.000m2 trồng tulip cho thu nhập hơn 257 triệu đồng/năm; 2.000m2 trồng lan hồ điệp cho thu nhập 

khoảng 440 triệu đồng/năm. Những con số này qua thời gian càng lớn hơn, đẹp hơn. Đến giờ, theo 

lời Phó giám đốc Nguyễn Thúy Hà, diện tích trồng lan, ly và tulip đều tăng mạnh, riêng lan hồ điệp 

chiếm 6.00m2. Quan trọng hơn, Dự án đã chọn ra được bộ giống hoa có năng suất cao, chất lượng 

tốt, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và thích hợp với điều kiện sinh thái của cao nguyên Mộc 

Châu.  

Công ty ăn nên làm ra, đời sống người trồng hoa cũng tốt hơn nhiều. Chị Ðinh Thị Chuyên, 

dân tộc Mường, làm việc tại công ty từ ngày đầu thành lập. Trước đây chị làm ruộng, muốn nuôi bò 

sữa nhưng không có vốn nên cuộc sống rất khó khăn. Bây giờ, thu nhập của chị chừng 5 - 6 triệu 

đồng/tháng, chưa kể tiền thưởng hàng quý. Chị bảo, công ty còn trồng hoa thì chị còn gắn bó. Mỗi 

vụ hoa Tết, chị Chuyên cũng như tất cả cán bộ, công nhân đều được góp vốn với công ty để chia lợi 

nhuận. Vụ hoa Tết năm nay, người góp nhiều nhất lên tới 150 triệu đồng, thấp nhất 10 triệu đồng. 

Trong trường hợp rủi ro, công ty sẽ hoàn lại toàn bộ tiền góp cho họ. “Nhưng ơn trời, chuyện này 

chưa bao giờ xảy ra”, Hà cười. Thường thì kết thúc vụ hoa Tết, mỗi công nhân sẽ có thêm dăm bảy 

triệu, thậm chí vài chục triệu đồng tùy mức góp vốn. Làm tại công ty tròn 3 năm, chị Trần Thị 

Miền, nhà ở bản Áng cũng góp 20 triệu cho vụ hoa Tết năm nay. Chị hy vọng cái Tết sẽ tươm tất 

hơn và chị có điều kiện sắm sửa nhiều hơn cho cậu con trai lớn đang học lớp bảy và cô con gái học 

lớp bốn. 

Chuyến xe của chúng tôi về tới chợ hoa Quảng Bá, Hà Nội chừng 10 giờ đêm. Chủ hàng đã 

chờ sẵn. Từng thùng hoa được chuyển xuống cẩn thận. Chị Hà, chủ một cửa hàng hoa tại chợ cho 

biết đã nhập hoa của Mộc Châu từ ba năm nay. Hoa ly Mộc Châu màu đẹp và bền hơn cả ly Ðà Lạt, 

chị nhận xét. Nhiều khách khó tính, trót mê hoa Mộc Châu, nếu không phải hoa Mộc Châu nhất 

định không mua! “Dịp Tết, chúng tôi chỉ dám nhập tulip Mộc Châu vì từ Đà Lạt chuyển ra mất 

nhiều thời gian nên hoa không tươi bằng. Tulip Mộc Châu đẹp không kém tulip Hà Lan đâu”, chị 

nói. Giám đốc Công ty Hoa Nhiệt đới Phạm Ngọc Tuấn cũng rất tự hào vì hoa ly Mộc Châu đang 

chiếm ưu thế tại Hà Nội do chất lượng tốt lại trồng được quanh năm. Còn tulip, cứ 10 bông có mặt 

tại thị trường Hà Nội thì 8 bông xuất xứ từ Mộc Châu. Công ty cũng đang cung cấp giống hoa ly - 

nhập trực tiếp từ Hà Lan - cho toàn miền Bắc.     

Trở về từ cao nguyên Mộc Châu, hòa vào nhịp điệu vội vã của ngày cuối năm, chúng tôi 

vương vấn mãi hình ảnh những chuyến xe đêm chở mùa xuân về phố. Để sớm xuân nay, lại thương 

thêm những cánh hoa núi mờ sương... 
 

39. Thảo Nguyên. XUÂN VỀ BIÊN GIỚI CHIỀNG ON / Thảo Nguyên // Đại biểu nhân dân.- 

Ngày 28/01 - 05/02/2014.- Số 28 - 36 
 

Trong nhiều năm qua, Đồn Biên phòng 461 thuộc Chiềng On, Yên Châu, Sơn La luôn 

là điểm sáng về phong trào bảo vệ đường biên mốc giới. Tình quân dân gắn bó keo sơn, cùng 

với tình đoàn kết Việt - Lào được giữ vững là sợi dây bền chặt, giúp cho dải biên cương 

Chiềng On mãi thắm xanh - một màu xanh bình yên. 
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Vượt chặng đường gần 100km đồi dốc quanh co khúc khuỷu từ thành phố Sơn La, qua dốc 5 

tầng và nhiều khúc cua tay áo, nhiều đoạn 1 bên là vách núi dựng đứng, 1 bên là vực sâu thăm thẳm 

với sương trắng như những dải lụa mềm mại vắt hững hờ trên vai núi, chúng tôi đến với Đồn Biên 

phòng 461 Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Cái lạnh của đợt rét đậm, rét hại đầu đông 

chợt xua tan khi chúng tôi nhận được sự đón tiếp nồng ấm và chân tình của Đồn trưởng, Thượng tá 

Vũ Chí Dũng và các cán bộ chiến sỹ ở đây. Đồn Biên phòng 461 - Chiềng On được giao quản lý 

địa bàn 2 xã Phiêng Khoài - Chiềng On và bảo vệ gần 30km đường biên giới, giáp với huyện Xiềng 

Khọ tỉnh Hủa Phăn nước bạn Lào. Theo chân các chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng On, chúng tôi 

vượt tiếp gần 10km dốc núi đến trạm kiểm soát Nà Cài - đây là khu vực cửa khẩu và là nơi thông 

thương, qua lại buôn bán thăm thân của nhân dân 2 nước Việt - Lào vùng giáp biên. Đội phó Đội 

Kiểm soát hành chính Nà Cài, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trung bình mỗi ngày, có vài 

chục đến hàng trăm lượt người dân hai nước qua lại khu vực này, để buôn bán, trao đổi hàng hóa, 

đi lại thăm thân. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân, vừa giữ gìn an ninh trật tự, bảo 

đảm không xảy ra những sự cố hoặc tình huống xấu như vượt biên, săn bắn trái phép, xâm canh 

xâm cư, buôn lậu và gian lận thương mại, buôn bán ma túy… các chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần 

cảnh giác, sẵn sàng túc trực và thực hiện nhiệm vụ. Nhờ chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại 

biên, nhất là các hoạt động liên quan đến tình hình 2 bên biên giới, chủ quyền lãnh thổ, an ninh 

biên giới quốc gia, tích cực tuần tra kiểm soát, đấu tranh với các hoạt động tội phạm, nên tình hình 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. 

Thăm cột mốc tại cửa khẩu Nà Cài, chứng kiến những hình ảnh đầy xúc động giữa đoàn phối 

hợp tuần tra kiểm soát Bộ đội Biên phòng - Hải quan Sơn La với đoàn chiến sỹ Bộ đội, Công an 

của trạm Sốp Đung, huyện Xiềng Khọ nước bạn Lào. Những cái bắt tay và nụ cười chân tình bên 

cột mốc vùng biên khiến chúng tôi thấy ấm lòng, dường như không có khoảng cách giữa những cán 

bộ - chiến sỹ hai nước khi đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Thiếu tá Cường cũng 

cho biết thêm: Hoạt động phối hợp tuần tra như thế này được hai bên duy trì thường xuyên, nhằm 

bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới và khu vực cửa khẩu, trạm kiểm soát Nà Cài và Keo 

Muông. Với gương mặt cương nghị, sạm đen đầy rắn rỏi, Thượng úy Súc Săn Bua Xon Pheng, 

Trạm trưởng trạm Sốp Đung, huyện Xiềng Khọ tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào tươi cười trò 

chuyện với chúng tôi bằng tiếng Việt khá dễ nghe. Anh cho biết: Đường biên giới Việt - Lào ở đây 

rất khó khăn, nhất là về mùa mưa, đi lại trao đổi hàng hóa, thăm người thân của bà con và công tác 

tuần tra kiểm soát cũng vô cùng vất vả, nhưng chúng tôi không bao giờ lơ là nhiệm vụ. Để bảo đảm 

an ninh vùng biên giới này, trạm kiểm soát hai bên thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát, hàng 

tháng, hàng quý, giao ban 1 năm 2 lần. Nhờ đó, tình hình an ninh được giữ gìn, đường biên mốc 

giới được bảo vệ. 

Để giữ gìn bình yên biên giới, các cán bộ, chiến sỹ ở đây luôn xác định lấy dân làm gốc, 

phương châm “bốn cùng” luôn là sợi chỉ đỏ để các anh gắn bó với nhân dân. Gia đình ông Vì Văn 

Hặc ở bản Nà Đít xã Chiềng On vốn thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn của bản, các cán bộ 

chiến sỹ Đồn Biên phòng 461 đã vận động, hướng dẫn gia đình ông chuyển đổi cơ cấu cây trồng 
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vật nuôi, từng bước vươn lên làm giàu. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà xây 2 tầng rộng rãi và khang 

trang, ông vui vẻ nói: Được các anh bộ đội biên phòng Đồn 461 giúp đỡ gia đình đã đổi sang các 

giống ngô mới năng suất cao như giống ngô K54, giống ngô 666, đến nay kinh tế gia đình cải thiện 

rất nhiều, không còn đói nữa. Giờ mỗi năm thu về trung bình khoảng 40 - 50 tấn ngô, cùng với 

chăn nuôi trâu bò, lợn gà nữa, cũng thu về mỗi năm khoảng 200 triệu, trừ chi phí đi, gia đình còn 

được khoảng 100 triệu. Ở xã Chiềng On và Phiêng Khoài huyện Yên Châu, còn rất nhiều mô hình 

thoát nghèo vươn lên khá giả như gia đình ông Hặc nhờ sự tuyên truyền vận động của cán bộ, chiến 

sỹ ở đây. Câu chuyện nào cũng là một câu chuyện đời thường ấm áp, nhưng cũng rất thực tế và 

hiệu quả. Các chiến sỹ ở đây luôn được nhân dân mến phục, tin yêu. 

Trên dải đất biên cương Chiềng On - Phiêng Khoài huyện Yên Châu, cái khắc  nghiệt của 

nắng, của gió, của sương mù và giá rét vẫn không ngăn được bước chân và ý chí kiên cường của 

các cán bộ, chiến sỹ đồn biên phòng. Ở đây, có những ngày rét đậm, rét hại, cái lạnh xuống đến 2 - 

3 độ C, nhưng các chiến sỹ vẫn thường xuyên duy trì đều đặn tuần tra kiểm soát từng cột mốc biên 

giới, bảo đảm cho bà con hai bên qua lại an toàn, ngăn chặn và phát hiện kịp thời tình trạng trộm 

cắp, buôn lậu, buôn bán hàng cấm… 

Đêm biên giới lạnh và lất phất mưa xuân. Buổi giao lưu văn nghệ ấm tình biên giới với 

những bài ca ca ngợi tình quân dân, tình yêu quê hương và tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa hai 

nước Việt - Lào như xua tan đi cái giá buốt của mùa đông. Trong cái lạnh se sắt của vùng biên, 

nghe mùa xuân đang về trên từng lộc non chồi biếc, xuân ấm áp đang đến gần theo từng bước chân 

tuần tra đêm của những chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng On. Một mùa xuân mới bình yên đang về. 
 

40. Minh Phong. CÔNG AN SƠN LA: PHÁ THÀNH CÔNG VỤ TRỌNG ÁN SAU 48 GIỜ / 

Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 04/02/2014.- Số 3114 
 

Ngày 2/2 (tức mùng 3 Tết Giáp Ngọ), Công an tỉnh Sơn La đã phá thành công Chuyên án 

114GTC, bắt khẩn cấp 2 đối tượng Phá A Tủa, SN 1981, trú tại bản Pá Chả A, xã Co Tòng, huyện 

Thuận Châu, Sơn La và Quàng Văn Kẹo, SN 1958, trú tại bản Hát Siến, xã Co Mạ, huyện Thuận 

Châu, Sơn La về hành vi giết người. Như vậy, sau 2 ngày kiên trì điều tra, xác minh, truy tìm hung 

thủ, Công an tỉnh Sơn La đã bắt được hung thủ, phá thành công vụ án giết người một cách dã man, 

được dư luận nhân dân hết sức khen ngợi. 

Hồi 14h ngày 31/1 (tức mồng 1 Tết Giáp Ngọ), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự 

xã hội, Công an tỉnh Sơn La nhận được điện báo cáo từ Công an huyện Thuận Châu về việc quần 

chúng nhân dân và Đồn Công an Co Mạ phát hiện một xác chết là nữ giới ở khe suối Nậm Hóa, bản 

Hát Pang, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, Sơn La đang trong quá trình phân hủy. 

Căn cứ kết quả khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và điều tra ban đầu, xác định 

đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chưa rõ thủ phạm. Nạn nhân bị 2 đoạn dây siết vào cổ gây tử 

vong. Qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng công an đã xác định được danh tính nạn nhân là 

Vừ Thị Súa, SN 1979, trú tại bản Nậm Dắt, xã Phỏng Lái, huyện Thuận Châu. Xác minh các mối 
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quan hệ của nạn nhân, sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Ban Chuyên án thấy nổi lên đối tượng Phá 

A Tủa, người tình của nạn nhân có một số bất minh về thời gian và có biểu hiện tâm lý bất thường. 

Theo người nhà của nạn nhân cho biết từ lâu Súa có quan hệ yêu đương với Phá A Tủa. Ngày 3/1, 

Phá A Tủa có đến nhà đón Súa đi và từ đó không thấy Súa về nhà nữa. Ngay lập tức, Phá A Tủa 

được triệu tập đến cơ quan công an. Tại đây, Phá A Tủa tỏ ra rất bình thản, hắn chối bay về mối 

quan hệ bất chính với nạn nhân và việc giết chết nạn nhân. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ của các 

điều tra viên, vừa cảm hóa, giáo dục, vừa sử dụng chứng cứ để đấu tranh, cuối cùng Phá A Tủa đã 

bắt đầu khai nhỏ giọt và cúi đầu nhận tội. Và cùng thực hiện hành vi giết người với Tủa còn có đối 

tượng Quàng Văn Kẹo, SN 1958, trú ở bản Hát Siến, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu. Cả hai đối 

tượng đều thừa nhận hành vi đã cùng nhau giết chết Vừ Thị Súa. 

Từ năm 2010, mặc dù đã có vợ nhưng Phá A Tủa vẫn có quan hệ tình cảm với Vừ Thị Súa. 

Đến tháng 9/2013, Súa báo với Tủa là mình đã có thai nên Tủa rất lo lắng, không biết giải quyết thế 

nào vì nếu mọi chuyện vỡ lở thì vợ Tủa và gia đình sẽ biết, còn xấu hổ với nhân dân trong bản 

nữa... Tủa nảy ra ý định giết chết Súa với suy nghĩ, nếu Súa chết đi thì Tủa sẽ giải quyết được cái 

thai trong bụng Súa và cũng không ai biết về mối quan hệ bất chính này. Tủa tìm đến nhà Quàng 

Văn Kẹo nhờ Kẹo giúp mình giải quyết Súa. 

Ngay sau khi phá án thành công, đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh 

ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La và Ban giám đốc Công an tỉnh đã đến động viên, khen thưởng các 

đơn vị tham gia phá án. 
 

41. Công Luật. ẤM ÁP BẢN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA / Công Luật // Quân đội 

nhân dân.- Ngày 05/02/2014 
 

Nằm cách trung tâm huyện Thuận Châu (Sơn La) khoảng 8km, con đường đến bản Trai 

Chanh xã Tông Lạnh giờ đây được mở rộng hơn trước, xe ô tô đã vào được tận bản để vận chuyển 

vật liệu xây dựng, hàng hóa. Năm 2009, 50 hộ dân ở bản Trai, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai 

di cư đến đây để nhường đất cho dự án thủy điện lớn nhất cả nước. Những hy sinh của người dân 

nơi đây cho dòng điện quốc gia là rất lớn, họ phải rời bỏ nơi “chôn rau cắt rốn” của mình đến nơi ở 

mới, bắt đầu một cuộc sống mới với nhiều khó khăn thử thách.  

Ông Lù Văn Ớm, trưởng bản Trai Chanh, nhớ lại: Khi mới chuyển đến đây việc ổn định đời 

sống của người dân thật sự gặp rất nhiều khó khăn vì quỹ đất dành cho sản xuất rất eo hẹp và người 

dân chưa quen với điều kiện địa hình, khí hậu nên việc trồng trọt và chăn nuôi gia súc, gia cầm 

cũng bị hạn chế. Tuy nhiên, được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà nước, đến nay bà con đã cơ bản 

làm chủ được vùng đất mới, các loại cây trồng, vật nuôi trước ở quê nhà đã được trồng và nhân 

giống thành công. Cuộc sống của người dân đang có những đổi thay từng ngày.  

Em Lò Văn Tuấn, sinh năm 2001 cho biết: Đây là năm thứ 6 em đón xuân trên vùng đất này, 

Tết ở đây cũng vui không kém gì ở quê cũ vì cũng có nhiều bạn chuyển lên trên này.  
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Gia đình chị Lù Thị Sương cũng như bao gia đình khác trước khi chuyển về vùng đất mới rất 

lo lắng bởi không biết sẽ làm ăn sinh sống ra sao, nhưng đến giờ gia đình chị đã dần quen với cuộc 

sống trên quê hương mới. Chị Sương tâm sự, chuyển đến đây cuộc sống có nhiều tiện lợi, giao 

thông đi lại rất thuận tiện chứ không như ở quê cũ, trường học rất gần bản, bọn trẻ đi học đỡ vất vả 

hơn và đặc biệt là dịch vụ y tế ở đây rất tốt, đau ốm lúc nào là có thể khám được ngay.  

Ông Lù Văn Lo, Bí thư Chi bộ bản Trai Chanh cho biết, được sự quan tâm của Đảng và Nhà 

nước, đời sống của bà con nơi đây được nâng lên rõ rệt, hiện tất cả các hộ ở bản khu tái định cư đều 

được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch hợp vệ sinh. Hệ thống trạm y tế rất thuận lợi đáp ứng 

nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, gần 100% số hộ mua sắm ti vi, xe máy. Tỷ lệ học sinh đến 

trường đạt 100%, tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm…  

Cũng như bản Trai Chanh, cuộc sống của người dân bản tái định cư Quỳnh Phố, xã Chiềng 

Đen Thành phố Sơn La cũng có nhiều khởi sắc.  

Ông Điêu Văn Hơn, Trưởng bản cho biết: Năm 2007, 52 hộ dân ở bản Pắc Ma, xã Pắc Ma, 

huyện Quỳnh Nhai chuyển về đây sinh sống để nhường đất cho dự án thủy điện. Sau khi chuyển 

đến nơi ở mới, được sự quan tâm giúp đỡ của Nhà nước, đến nay đời sống của người dân bản tái 

định cư đã cơ bản ổn định, thậm chí nhiều hộ đã tận dụng được lợi thế để phát triển trồng trọt, chăn 

nuôi vươn lên làm giàu không chỉ cho gia đình mà còn góp phần thay đổi diện mạo của bản làng 

miền núi.  

Anh Lò Văn Nảo, người dân trong bản cho rằng, chuyển về nơi ở mới quỹ đất dành cho sản 

xuất bị hạn chế nhưng bù lại giao thông đi lại thuận tiện, người dân được sử dụng điện lưới quốc 

gia, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trường học và trạm y tế đều ngay gần bản.  

Nói về phong tục đón Tết, anh Nảo chia sẻ: Tết ở đây cũng vui lắm, những phong tục thờ 

cúng tổ tiên, ông bà hay tục lễ gội đầu vào ngày đầu năm vẫn được người dân duy trì. Tuy đã xa 

quê nhưng phong tục cũ vẫn phải lưu truyền để cho con cháu đời sau biết đến.  

Chia tay các bản tái định cư Thủy điện Sơn La trong không khí tràn đầy sức xuân, dù vẫn 

biết còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được niềm vui của bà con trên 

quê hương mới. Một mùa xuân ấm áp về với bản làng tái định cư Thủy điện Sơn La. 
 

42. Nguyễn Hồng. TRẮNG TẾT CHỐNG DỊCH / Nguyễn Hồng // Sức khỏe và đời sống.- 

Ngày 06/02/2014.- Số 21; Đại biểu nhân dân.- Ngày 07/02/2014.- Số 38; Pháp luật Việt Nam.- 

Ngày 07/02/2014.- Số 38 
Trong những ngày nghỉ Tết, dịch sởi đã xuất hiện tại một số tỉnh miền núi phía Bắc là 

Yên Bái, Sơn La và Lào Cai. Đáng lưu ý trong đó đã có trường hợp tử vong. Để có một cái 

Tết an lành cho nhân dân, các cán bộ y tế dự phòng không chỉ trắng đêm chống dịch mà 

trong đúng dịp Tết này nhiều người trong số họ còn trắng Tết để ngăn chặn bao vây khống 

chế dịch bệnh. 

…Tại Sơn La, dịch sốt phát ban nghi sởi xảy ra ở 2 xã Chiềng Ân và Ngọc Chiến (huyện 

Mường La) với 80 trường hợp mắc được ghi nhận. Đến ngày 30 Tết, số ca mắc cơ bản được khống 

chế với 78 trường hợp đã khỏi bệnh, không có tử vong. Lãnh đạo ngành y tế Sơn La đã chỉ đạo các 
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đơn vị thành lập các đội thường trực dịch, đội cơ động phòng chống dịch, chuẩn bị trang thiết bị, 

vật tư, hóa chất và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có dịch xảy ra… 
 

43. Vũ Thanh. CẦU MÙA NO ẤM / Vũ Thanh // An ninh thủ đô.- Ngày 06/02/2014.- Số 4024 
  

Lễ hội Cầu mùa là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong đời sống văn hóa, 

tinh thần của người dân tộc Dao Tiền ở bản Suối Lìn, huyện Vân Hồ, Sơn La. Lễ hội gắn liền 

với những ngày Tết bởi nó diễn ra đúng vào thời điểm Tết Nguyên đán của người dân tộc 

Dao Tiền nơi đây.  

MONG ƯỚC MỘT VỤ MÙA BỘI THU 

Lễ hội Cầu mùa của người Dao nói chung đều có mục đích cầu mong một năm mới mưa 

thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, bội thu. Lễ hội được tổ chức không cầu kỳ song mang nhiều yếu 

tố tâm linh sâu sắc của cả cộng đồng dân tộc, thể hiện sự tôn kính của đồng bào đối với thần rừng, 

thần núi, thần đất và trời. Lễ hội cũng là một hoạt động văn hóa, tâm linh, tinh thần độc đáo thể 

hiện bản tính ngay thẳng, thật thà và tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, thôn 

bản và sự biết ơn đối với tổ tiên, dòng tộc. Các lễ vật sử dụng trong lễ hội đều nhằm dâng lên các 

thần núi, thần rừng, thần nước, thần đất và trời. Đồng thời thể hiện sự sung túc của con cháu và 

những điều mong ước cho những vụ mùa tiếp theo.  

Cùng chung mục đích mang tính tâm linh như vậy nhưng lễ hội Cầu mùa ngày Tết của người 

Dao Tiền ở Vân Hồ, Sơn La cũng có nhiều điểm khác biệt và độc đáo, ngay cả đối với cộng đồng 

người Dao Tây Bắc. Không giống như lễ hội Cầu mùa của người Dao Tuyển ở Lào Cai được tổ 

chức vào ngày Tý đầu tiên của tháng Giêng hàng năm, người Dao Đỏ ở Lào Cai, ở Hà Giang thì 

vào ngày Tỵ bất kỳ của tháng Giêng âm lịch. Người Dao Lô Gang (Dao quần chẹt) ở Tuyên Quang 

từ ngày 10 - 15 âm lịch và cứ 3 năm lại tổ chức một lần… Người Dao Tiền ở bản Suối Lìn, huyện 

Vân Hồ, Sơn La lại tổ chức lễ cầu mùa vào đúng Tết bắt đầu từ ngày 30 Tết âm lịch, bởi vậy nên 

thường gọi là Lễ hội Cầu mùa ngày Tết. Tuy nhiên, việc tổ chức hàng năm hay theo chu kỳ 3 năm 

hoặc 5 năm một lần lại tùy vào từng dòng họ chứ không có quy ước chung trong thôn bản. 

Cũng không như lễ cầu mùa của người Dao ở những địa phương khác, thường được tổ chức 

thành lễ hội chung cho thôn bản. Lễ hội Cầu mùa của người Dao Tiền ở Mộc Châu được tổ chức 

riêng cho từng dòng họ. Thời gian bắt đầu lễ hội đều vào ngày 30 Tết nhưng lại vào các năm khác 

nhau. Lễ hội Cầu mùa được tổ chức tại nhà của trưởng họ và có sự tham gia của tất cả các thành 

viên họ tộc. Dân bản là khách mời đến chúc mừng, chung vui cùng họ tộc và cùng cầu chúc cho họ 

tộc và gia chủ. 

ĐIỆU XÒE CẦU MÙA 

Chiều 29 Tết, trưởng họ sẽ thông báo cho thanh niên trong họ chuẩn bị đồ lễ như kiếm gỗ, 

cây trúc, cây mía, một con sóc khô, lợn, 2 con gà, dán lại ảnh thờ, đồ thờ cúng… Những người già 

trong họ sẽ hướng dẫn thanh niên làm một bàn thờ. Cột bàn thờ được làm bằng 4 cây gỗ, xung 

quanh đan bằng nan nứa, phía bên trong đặt 3 ống bầu to dùng làm bát hương. Ba bát hương đó thể 

hiện có trời có đất có con người. Tối 29 Tết các thành viên trong họ sẽ có trách nhiệm đi mời tất cả 



Sơn La qua báo chí Trung ương.- Số 02 + 03 năm 2014 62 

bà con trong bản đến dự lễ cầu mùa vào sáng 30 Tết. Rạng sáng ngày 30, các nam nữ thanh niên 

trong họ sẽ đến nhà trưởng họ giã và nặn những chiếc bánh giống như bánh trôi không có nhân. 

Những chiếc bánh tròn này sẽ được đính lên trên cây trúc để tượng trưng sự đâm hoa kết trái. Tất 

cả sẽ được dựng hai bên bàn thờ, một bên là cây tre đơm hoa kết trái, một bên là cây mía thể hiện 

sự ngay thẳng, một đức tính tốt đẹp của người dân tộc Dao Tiền. Tất cả cùng với lợn, gà, rượu, sóc 

khô, bánh chưng, bánh mật, tiền vàng mã, giấy bản… đều được bày lên bàn thờ. 

Khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, trưởng họ và thầy cúng sẽ làm lễ xin gia tiên cho làm lễ cầu 

mùa. Thầy cúng và trưởng họ dùng chuông lắc, kiếm chém, rung lục lạc, âm dương đi vòng quanh 

nhà theo hai hướng khác nhau cùng khấn thần linh. Sau đó sẽ hái một cành lộc ở ngoài vườn mang 

về để lên ban thờ. Thầy cúng tiếp tục cúng xin phép tổ tiên, thần linh phù hộ cho gia tộc có một 

năm mùa màng bội thu, gia súc đầy chuồng... Sau lễ cúng, dân bản và gia tộc sẽ cùng xòe, từng tốp 

4 hoặc 5 người trở lên sẽ cùng xòe điệu xòe cầu mùa trước ban thờ, mỗi khi có khách vào làm lễ, 

khách sẽ mang quà mừng lễ cầu mùa vào trong nhà và cùng xòe điệu cầu mùa với gia tộc. Vừa xòe 

vừa giao lưu ăn uống như vậy cho đến thời khắc giao thừa. 

Sau thời khắc giao thừa, trưởng họ sẽ mời hai vị khách là người có uy tín trong bản và là 

người ngoài họ làm lễ xua đuổi tà ma. Hai người này sẽ cầm kiếm cùng chủ nhà cầm biểu tượng âm 

dương cùng đi quanh nhà vung kiếm chém, kiếm phải chém sao cho lưỡi kiếm bị sứt mẻ mới thôi 

và khấn xua đuổi tà ma quanh nhà. Sau đó cùng đi hái lộc đầu xuân mang về kính cáo gia đình tổ 

tiên, cầu cho gia đình no ấm, con đàn cháu đống, mùa màng tươi tốt, súc vật khỏe mạnh đầy 

chuồng. Kết thúc lễ cầu, dân bản và gia tộc lại cùng nhau vui vẻ, xòe, hát cho đến hết đêm. 

Tới ngày hết lễ, gia tộc sẽ thịt một con lợn to để mời tất cả người dân trong bản cùng chung 

vui. Trưởng họ và thầy cúng lại làm một lễ cúng đơn giản kính cáo tổ tiên, xin tổ tiên hạ lễ cầu 

mùa. Sau khi hạ lễ, gia tộc và người dân trong bản sẽ cùng vui hội xòe và chơi các trò chơi dân gian 

như đẩy gậy, leo dây, ném còn… và liên hoan cho đến khi nào rượu đã say, trời đã tối mới thôi. 
 

44. Lù Văn Que. BẢO TỒN VĂN HÓA LÀ CÒN DÂN TỘC / Lù Văn Que // Đại đoàn kết.- 

Ngày 06/02/2014.- Số 37 
 

Đảng và Nhà nước đang tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 

VIII) “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” 

(Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16/7/1998). Sau khi gặp gỡ đồng bào dân tộc, tôi thấy rằng, 

trong lòng đồng bào còn nhiều tâm tư, kiến nghị. 

...SỚM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT CHI NHÁNH BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH TẠI SƠN LA 

Qua các chuyến đi khảo sát, nghiên cứu, tôi biết cán bộ và đồng bào các dân tộc ở vùng Tây 

Bắc có tâm tư và nguyện vọng chính đáng, đó là đề nghị Đảng và Nhà nước sớm đầu tư xây dựng 

một Chi nhánh Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Sơn La, để cán bộ đảng viên và đồng bào các dân tộc Tây 

Bắc có điều kiện đến thăm quan học tập và làm theo Bác Hồ. Đây là việc làm cần thiết, hợp lòng 

dân, là xây tư tưởng và đạo đức Bác Hồ trong lòng đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc...  
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45. Hồng Minh. “ĐƯỜNG HOA” KÝ / Hồng Minh // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 06/02/2014.- 

Số 37 
 

Năm con ngựa, còn gì đẹp hơn hình ảnh những chú ngựa sải vó, tung bờm trên thảo 

nguyên xanh. Vì thế, cao nguyên Mộc Châu nằm trong sự lựa chọn của nhiều người... 

Qua địa phận Mai Châu - Hòa Bình, tỉnh Sơn La đón khách bằng những rừng hoa mận nở 

trắng triền núi nhấp nhô, trải dài như tấm khăn lụa trắng của nàng tiên ham chơi bỏ quên nơi địa 

giới. Tháng 2, 3 là tháng bung hoa của loại mận tam hoa - một thứ quả đặc sản của mảnh đất Sơn 

La. Xen giữa những rừng mận trắng là những cánh đào lửng phớt hồng vươn cao trên thân mốc 

khẳng khiu. Rồi những ruộng hoa cải trắng muốt, hoa xuyến chi phớt tím... Gọi cung đường từ 

thung lũng Mai Châu đến cao nguyên Mộc Châu là “đường hoa” kể cũng không có gì là quá. Hơn 

chục năm trước, khi người thành phố, đặc biệt là người Hà Nội chưa có thói quen chơi đào rừng thì 

ven đường lên cao nguyên Mộc Châu đẹp lắm với những rừng đào. Nhưng giờ, cứ tầm qua Tết ông 

Táo, lũ lượt xe ô tô biển số thành phố, thậm chí cả xe biển xanh kĩu kịt chở đào rừng về, để lại 

những gốc đào mốc bị cưa sát gốc, để lại những triền núi ngác ngơ vì vắng bóng hoa đào. 

Sáng 30 ở chợ Tết gần nhà, bắt gặp một cành đào trắng muốt được bán lẫn với đào phai, đào 

bích. Màu trắng của cánh đào thật tinh khôi, thật tương phản với lá xanh, thân xám gầy. Bận việc 

cúng bái tất niên nên tôi cũng chỉ kịp ghé nhìn để rồi ngẩn ngơ tiếc mãi vì không được ngắm lâu. 

Nào ngờ giữa cao nguyên Mộc Châu lộng gió tôi đã được gặp lại những cây đào trắng tuyệt đẹp. 

Tuy không vươn cao như đào rừng, dày hoa như đào thường, nhưng đào trắng có vẻ đẹp đã nhìn 

một lần khó có thể quên. Hỏi thêm “bác Gúc gờ” mới hay đào trắng có rải rác ở Nhật Tân do khách 

không có nhu cầu nhiều nên ít người trồng, thường hoa đào trắng chỉ có trong các cây đào ghép với 

đào bích, đào phai. Hóa ra ở đời có rất nhiều thứ ở gần ta mà có khi cả đời ta chẳng biết đến, nếu 

chẳng có duyên... 

Năm nay kinh tế khó khăn nên người Mộc Châu ngay từ đầu năm đã lắm tâm sự. Bà Nguyễn 

Thị Nga bán nước ven đường Trần Huy Liệu, thị trấn Mộc Châu cho biết, mọi năm cứ mùng 2 Tết 

là bà đã mở hàng bán cho khách du lịch, nhưng năm nay vì vắng khách quá nên mùng 4 Tết bà mới 

lục tục dọn quán ra…  

Nhân nhắc tới quán nước ở Mộc Châu cũng nói thêm rằng, có lẽ đây là vùng đất duy nhất 

trên cả nước có bán sữa tươi roi rói. Cũng dễ hiểu thôi vì đây là Mộc Châu - lãnh thổ của bò sữa và 

thảo nguyên xanh. Gì chứ sữa là thứ “nhà trồng được”. Người Mộc Châu, nếu ai không hiểu sẽ 

đánh giá họ ít hiếu khách, kể cả những dịp lễ tết thế này. Dọc cung đường của thị trấn Nông trường 

(cao nguyên Mộc Châu có hai thị trấn là thị trấn Mộc Châu và thị trấn Nông trường) những chuồng 

bò san sát. Nhìn các chú bò sữa đen trắng cao lớn, nhiều người thích nhưng cứ thử đến gần mà 

xem, ông chủ nhà sẽ tiến ra xua tay, lắc đầu quầy quậy. Không dám đuổi khách, nhưng cũng không 

muốn người lạ đến xem bò vì lo sợ dịch bệnh vô hình trung theo vào qua quần áo, giày dép của 

khách. Một con bò mắc dịch là cả nhà, cả đàn, cả thị trấn khổ, thiệt hại kinh tế nhìn thấy ngay. Chả 

thế mà ở Mộc Châu, cửa cổng hộ nuôi bò nào cũng rải trắng vôi để tiệt trùng. 
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Ở thị trấn Nông trường, mấy ngày Tết chỗ nhộn nhịp nhất có lẽ là các trạm thu mua sữa. 

Người nghỉ Tết chứ bò đâu biết nghỉ, sữa vẫn chảy đều chờ vắt. Thế nên, bất kể 30 hay mùng 1, 2, 

3 Tết, cứ tầm 5 - 6 giờ chiều là trạm thu mua sữa nhộn nhịp người. Các hộ chăn bò kìn kìn chở sữa 

đến giao, nhà ít 2 thùng, nhà nhiều 5 - 6 thùng... 

Người nào lang thang ở miền núi nhiều sẽ biết phụ nữ H’Mông không nói giỏi tiếng Kinh 

bằng đàn ông H’Mông. Thế nên họ đi xuống chợ mua bán cứ phải có chồng đi cùng làm phiên 

dịch, để rồi sau đó “phiên dịch viên” sẽ được trả công bằng bữa rượu ngô cay, thắng cố nóng say 

túy lúy đến mức phải trở về nhà trong tư thế vắt vẻo như... bao ngô trên lưng ngựa. Vậy mà ở Mộc 

Châu tôi đã gặp người phụ nữ H’Mông đang lúi húi viết một câu tiếng Kinh vào tấm bìa để treo ở 

cửa vườn cải nhà mình. Dòng chữ bình thường thôi, nhưng cũng đủ xao lòng những người biết suy 

nghĩ, có ý thức: “Cấm chụp ảnh vườn cải”. Nhất là khi họ đã từng được biết đến bức tâm thư của 

người Mộc Châu gửi du khách được đăng tải trên mạng năm ngoái, đề nghị khách đừng vì những 

tấm ảnh cá nhân mà phá nát thành quả lao động của người nông dân. Tết này ở Mộc Châu vẫn thấy 

những ruộng cải bị giẫm nát cả vạt, thân cải bầm giập dưới dấu giày, vẫn thấy những luống chè 

rụng tả tơi vì không chịu nổi những thân người trèo lên tạo dáng... 

Bản Pa Khen, huyện Mộc Châu có 13 nóc nhà với hai họ đặc trưng của người H’Mông là họ 

Giàng và họ Tráng sinh sống. Thu nhập chủ yếu của dân bản chỉ phụ thuộc vào rừng mận tam hoa 

và vạt cải mà người Kinh vẫn gọi là cải mèo. Thế nên, nhìn những luống cải bị du khách phá nát, 

họ xót xa cũng là điều dễ hiểu. Ngay đến những đứa trẻ H’Mông, con em họ nghỉ Tết rỗi việc chạy 

chơi trong vườn cải, leo trèo cành mận cũng bị nhắc. Bởi hoa mận rụng, cây cải gẫy sẽ kéo theo 

ngay cái đói, cái nghèo ở đằng sau...  
 

46. Anh Hiếu. “XÔNG ĐẤT” CÔNG AN PHƯỜNG MIỀN NÚI / Anh Hiếu, Huy Thắng // 

Công an nhân dân.- Ngày 06/02/2014.- Số 3116 
 

Chợ Hoa xuân 2014 thành phố (TP) Sơn La, tỉnh Sơn La còn chưa đến ngày khai trương, 

mới ngày mùng 2 Tết Giáp Ngọ nhưng đã tấp nập người qua lại. Khách mua thì chưa có, chủ yếu 

người dân chỉ dạo qua xem, ngắm hoa, cây cảnh, thú vui tao nhã mới trong ngày Tết ở phố thị miền 

núi trong những năm gần đây khi thành phố mở chợ Hoa xuân. Chỉ từ sáng đến chiều, hàng nghìn 

chậu hoa, cây cảnh từ nhiều nơi đã được tập kết về điểm tổ 1 phường Tô Hiệu. Theo chân tổ công 

tác Công an phường Tô Hiệu, TP. Sơn La xuống địa bàn, chúng tôi mới cảm nhận được sự tận tụy 

với công việc, sự bận rộn của cán bộ, chiến sỹ công an miền núi những ngày Tết và tình cảm ấm áp 

của người dân dành cho các anh qua cái bắt tay thật chặt, qua nụ cười và những lời chúc tốt đẹp đầu 

xuân mới. 

Trụ sở Công an phường Tô Hiệu hôm nay tràn đầy không khí mùa xuân qua cành đào phai 

nở bung từng chùm hoa kép được cắm trong lọ ở một góc phòng trực ban. Vừa may khi chúng tôi 

xông đất Công an phường cũng là lúc Trung tá Lê Hữu Hải, Phó trưởng Công an phường đang 

chuẩn bị cùng tổ công tác và Ban bảo vệ dân phố xuống địa bàn chợ Hoa xuân đảm bảo công tác an 

ninh, trật tự cho những ngày trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động phục vụ chợ Hoa xuân. 
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Đã có thâm niên 36 năm gắn bó với nghề, Trung tá Lê Hữu Hải, người con xứ Thanh cho biết, 

những cái Tết trọn vẹn với gia đình với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những ngày Tết là những 

ngày anh em Công an phường bận rộn, vất vả, lo lắng hơn. Thượng úy Đinh Văn Hà, trực ban cho 

biết, phường Tô Hiệu là phường trọng điểm của TP. Sơn La với 2.124 hộ, hơn 7.780 nhân khẩu với 

đặc điểm riêng của phường địa bàn miền núi là có cả tổ dân cư và bản. Tổng cộng, phường có 10 

tổ, bản với nhiều dân tộc sinh sống, chủ yếu là người Thái, Kinh, Mông... Cùng ca trực với Trung 

tá Hải, Thượng úy Hà còn có Thượng úy Bùi Trọng Phúc, Trung úy Phan Chí Thanh. Hỏi ra mới 

hay, ở miền núi, Công an phường những ngày Tết cũng ứng trực như ở miền xuôi, ứng trực tới 80% 

quân số và giải quyết đủ các việc phát sinh trong ngày Tết như hòa giải xích mích trong gia đình, 

xử lý các vụ say rượu gây rối trật tự công cộng, say rượu đi không đúng làn đường, không đội mũ 

bảo hiểm... 

Tự hào là công an phường được mang tên người cộng sản trung kiên, người con ưu tú của 

dân tộc đã từng bị giam giữ, tù đày tại nhà tù Sơn La, ươm cây đào mầm giống cách mạng ngay 

trong nhà tù, năm 2013 và những ngày đầu năm 2014, Công an phường Tô Hiệu đã nỗ lực vượt 

khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đợt ra quân bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, 

công an phường đã làm tốt công tác bảo vệ các cơ quan đầu não của tỉnh, các mục tiêu trên địa bàn 

như trụ sở Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân; Trạm phát sóng Truyền hình tỉnh, chợ 

Trung tâm, chợ Hoa xuân... Trong chiến công đầu xuân phải kể tới việc sau 6h đồng hồ khi bị hại 

trình báo, ngày 9/1/2014, Công an phường đã đấu tranh, làm rõ hành vi của đối tượng Lường Thị 

Huyền, SN 1983, trú tại bản Nà Ngùa, phường Chiềng An, TP. Sơn La lợi dụng sơ hở của người 

bán vé số đã lấy trộm 3,6 triệu đồng và các anh đã trao trả tiền lại cho bị hại trước thềm năm mới. 

Hay điển hình là ngày 27/12/2013, Công  an phường phối hợp với Công an TP. Sơn La đã xác 

minh, bắt giữ đối tượng Quàng Văn Thương, SN 1997, trú tại bản Chậu, phường Chiềng Cơi, TP. 

Sơn La trộm cắp xe máy Honda Dream của chị Phạm Thị Hoa, trú tại tổ 6, phường Tô Hiệu... 

Chợ Hoa xuân cách trụ sở Công an phường Tô Hiệu khoảng 500m, vừa rảo bước thoăn thoắt 

về phía chợ, Trung tá Lê Hữu Hải vừa kể cho chúng tôi nghe về các hoạt động tại chợ. Do mới chỉ 

là chợ tạm nên hoa, cây cảnh được tập kết, bày bán ở bãi đất trống gần đầu cầu Trắng. Lưu lượng 

người qua lại trong những ngày giáp Tết có khi đến cả nghìn người. Việc bảo vệ an toàn cho các 

hoạt động mua bán tại chợ hoa, bảo vệ tài sản cho khách và cho cả người bán hàng đặt ra hết sức 

nặng nề cho lực lượng công an phường vốn đã mỏng về quân số lại căng mình tuần tra, kiểm soát 

trên nhiều tuyến đường và các khu vực trọng điểm về an ninh trật tự. Cùng tham gia tổ tuần tra tại 

chợ hoa có bác Bùi Minh Đức, Trưởng Ban bảo vệ dân phố và bác Vũ Đình Cung, Phó trưởng Ban 

bảo vệ dân phố phường Tô Hiệu. Bác Đức cho biết, 48 thành viên ban bảo vệ từ 28 Tết đến nay 

chưa được ngơi nghỉ ngày, đêm nào. Các bác tích cực phối hợp với công an phường và các lực 

lượng thường xuyên đi tuần tra tại các địa bàn trọng điểm như chợ Hoa xuân, tuyến phố Chu Văn 

Thịnh, Tô Hiệu, Nguyễn Văn Linh; khu vực ngã ba cầu Trắng... Trong đêm giao thừa, Ban bảo vệ 

dân phố đã tích cực tham gia và làm công tác bảo vệ cho hoạt động góp gạo nấu bánh chưng ở các 
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tổ, bản. Hiện nay, phường Tô Hiệu có 110 nhóm liên gia tự quản hoạt động có hiệu quả cả ở 10 tổ, 

bản. 

Không khí chợ Hoa xuân dường như sôi động hơn khi thấy sự xuất hiện của Tổ tuần tra. Bác 

Trần Văn Nguyệt, 72 tuổi, trú tại phường Tô Hiệu, TP. Sơn La cùng khoảng 5, 6 cụ hồ hởi đón tổ 

công tác như người thân trong nhà. Những lời chúc mừng năm mới, những cái bắt tay thật chặt, nụ 

cười ấm áp đã xua tan cái lạnh giá của ngày Tết miền núi. Ngay trong lòng chợ hoa, chiếc bàn nước 

được kê giữa khoảnh đất trống cạnh khu nhà tạm dành cho những thành viên thuộc Hội ngành nghề 

TP. Sơn La, xung quanh được điểm tô hàng trăm cành đào, hàng nghìn chậu hoa cúc, hoa ly, hoa 

tuylip khoe sắc thắm. Chị Lò Thị Sươi, hợp tác xã bản Panh, xã Chiềng Xôm, TP. Sơn La cho biết, 

từ sáng đến giờ, các chị đã vận chuyển khoảng 1.000 chậu hoa, cây cảnh các loại tập kết về chợ, 

chuẩn bị cho chợ hoa xuân sắp khai trương ngay trong những ngày đầu năm mới. Trị giá số hoa, 

cây cảnh là rất lớn nhưng chị Sươi cho biết rất yên tâm về tài sản khi thấy sự có mặt của lực lượng 

Công an phường, Ban bảo vệ dân phố và các thành viên của Hội ngành nghề thành phố... đã không 

quản ngày đêm, không quản rét mướt, thức để tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh trật tự cho chợ 

hoa.  

Chúng tôi rời chợ Hoa xuân khi thành phố đã lên đèn, khi hàng nghìn chậu hoa, cây cảnh 

vẫn đang được vận chuyển về trung tâm thành phố. Khi ấy, các chiến sỹ Công an phường Tô Hiệu 

và lực lượng bảo vệ dân phố lại chuẩn bị bước vào một đợt tuần tra mới, góp phần mang lại bình 

yên cho các dân tộc tỉnh Sơn La đón một mùa xuân trọn vẹn. 
 

47. Thúy Hà. NẬM LẠNH ẤM TÌNH QUÂN DÂN / Thúy Hà // Đại biểu nhân dân.- Ngày 

07/02/2014.- Số 38 
 

Không chỉ bảo vệ sự bình yên vùng biên của Tổ quốc, các chiến sỹ Đồn Biên phòng 

Nậm Lạnh 449, huyện Sốp Cộp, Sơn La còn góp sức trẻ chia sẻ những vất vả, nhọc nhằn với 

đồng bào… 

Những ngày đầu xuân, huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La tưng bừng chuẩn bị kỷ niệm 10 

năm thành lập. Huyện nhỏ vùng biên giới hiện ra với màu xanh của những cánh rừng xuân, cờ hoa 

đỏ rực các ngõ phố. Năm 2004, sau khi được thành lập, Sốp Cộp đã tranh thủ thời cơ, tập trung đẩy 

nhanh phát triển kinh tế, rút ngắn khoảng cách so với các huyện, phát triển nông lâm nghiệp, bảo 

đảm an ninh lương thực, bảo đảm nguồn lực xây dựng trung tâm hành chính huyện, các công trình 

kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, điện, đường, trường, trạm. Đến nay, tốc độ kinh tế của huyện 

đạt khá, năm 2013 đạt 14%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2012 - 2013 đạt hơn 

1.400 tỷ đồng… “10 năm thành lập, Sốp Cộp đã có bước chuyển quan trọng và trong từng bước 

chuyển ấy, có những đóng góp thầm lặng nhưng rất đáng trân trọng của những người lính áo xanh 

biên phòng” - Phó chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp Đinh Lăng Biên khẳng định. 

Tới Trạm Y tế quân dân y kết hợp nằm kề UBND xã, Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh Vì Văn 

Định kể cho chúng tôi nghe về những đóng góp thầm lặng của các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên 

phòng nơi đây. Ông cho biết, trước đây bà con có bệnh thì hoặc là để tự khỏi, hoặc cúng ma. 
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Nhưng rồi trạm quân dân y kết hợp được xây dựng, những chiến sỹ mang quân hàm xanh khoác blu 

trắng đã kiên trì, tuyên truyền vận động bà con từ bỏ hủ tục lạc hậu. Nhờ những viên thuốc của bộ 

đội biên phòng, cái bệnh đã bị đẩy lùi, bà con cũng biết ăn ở vệ sinh hơn để phòng tránh bệnh dịch. 

Giờ, ai cũng tin các bác sĩ quân y lắm, ông Định cho biết. Ngoài việc chăm sóc sức khỏe cho đồng 

bào, các chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, 

tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới, phong trào bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. Phổ biến tới người dân Luật Biên giới quốc gia, Hiệp định biên giới, Quy chế 

biên giới, Luật Phòng, chống ma túy, các chủ trương phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, 

địa phương... Tình quân, dân càng trở nên gắn bó hơn khi các cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng 

xuống từng bản, đến từng nhà uốn từng nét chữ, giúp bà con biết đọc, biết viết; hướng dẫn đồng 

bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mà vui nhất là công trình nước sạch sinh hoạt do bộ đội 

biên phòng xây dựng đã mang nguồn nước sạch vệ sinh cho hơn 350 hộ dân ở 5 bản: Lộng Tòng, 

Cang, Lạnh, Phổng, Púng Tòng. 

Cuộc sống của nhân dân xã Nậm Lạnh dần đổi thay, khấm khá hơn nhờ những mô hình phát 

triển kinh tế điểm do các cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh xây dựng. Trung úy Nguyễn 

Phú Phương - Đội trưởng đội vận động quần chúng tâm sự: Nói thôi thì dân chưa tin đâu, mà phải 

cùng với bà con bắt tay vào làm thực sự. Nói để dân nghe, làm để dân tin, các chiến sỹ đã trực tiếp 

cầm tay chỉ việc, thực hiện phương châm “bốn cùng” với nhân dân: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, 

cùng nói tiếng dân tộc. Đứng dưới những vòm quýt chín vàng rực, trĩu cành của gia đình anh Tòng 

Văn Cung, bản Lộng Tòng, chúng tôi thực sự tin và thầm cảm phục cách nói, cách làm của những 

chiến sỹ biên phòng Nậm Lạnh. Anh Cung kể: Mấy năm trước, hơn 1ha đất nương của gia đình đều 

trồng nhãn và cây màu khác, nhưng đất bạc màu, nhãn thoái hóa cho quả nhỏ, không năng suất. 

Được các chiến sỹ biên phòng tuyên truyền, rằng đất ở đây hợp với giống quýt ngọt và tận tình 

hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa… gia đình đã mạnh dạn trồng thử. Đến nay, vườn quýt đã 

qua 4 vụ thu hoạch, trung bình mỗi vụ được khoảng 3 tấn quả, cho lãi từ 45 - 50 triệu đồng… 

Trong cái rét ngọt của vùng biên giới Nậm Lạnh, đi dọc những con đường gập ghềnh ôm ấp 

những triền núi cao trên đường trở ra thành phố, hoa đào, hoa mận đang tưng bừng khoe sắc, những 

câu chuyện ấm áp tình quân dân nơi biên giới đã khiến chặng đường xa như gần lại. Những chiến 

sỹ mang quân hàm xanh Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã và đang viết tiếp những trang sử hào hùng, 

tiếp nối truyền thống của lực lượng bộ đội biên phòng. Chúng tôi cảm nhận được rằng, trong những 

thành quả mà các anh xây dựng được ở nơi phên dậu biên giới này, thì niềm tin của nhân dân chính 

là bức thành lũy chắc chắn nhất. 
 

48. Xuân Trường. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA / Xuân Trường // Lao động.- 

Ngày 07/02/2014.- Số 27 
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Trong năm 2013 đã mở 11 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 1.354 lượt cán 

bộ công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã cử 12 cán bộ đi học các lớp nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ và lý luận.  
 

49. Khoa. CỤC CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY VÀ CÔNG AN TỈNH SƠN LA: TẠM 

GIAM 3 ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN, VẬN CHUYỂN 20 NGHÌN VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP 

/ Khoa, Hòa // Công an nhân dân.- Ngày 07/02/2014.- Số 3117; Kinh tế và đô thị.- Ngày 

08/02/2014.- Số 28 
 

Ngày 6/2, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố 

bị can và ra lệnh tạm giam của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) đối với 3 đối tượng: 

Nguyễn Thị Huyền, SN 1963, trú tại xã Chiềng Hắc; Nguyễn Hồng Thắm, SN 1977, trú tại Tiểu 

khu Chè Đen I, thị trấn Nông trường Mộc Châu, cùng huyện Mộc Châu (Sơn La); Nguyễn Quốc 

Chinh, SN 1972, trú tại phường Thị Cầu, Thành phố Bắc Ninh (Bắc Ninh) về tội mua bán trái phép 

chất ma túy. Đây là vụ án có số lượng ma túy tổng hợp thu giữ rất lớn và được Cục C47 và Công an 

tỉnh Sơn La phối hợp triệt phá ngay trong những ngày sát Tết. 

Theo lãnh đạo Cục C47, đây là chuyên án do các cán bộ chiến sĩ (CBCS) của Phòng 2 lập từ 

vài tháng nay. Cầm đầu đường dây này là 2 người đàn bà ở “rốn” ma túy Mộc Châu (Sơn La): 

Nguyễn Hồng Thắm và Nguyễn Thị Huyền. Tuy nhiên, Thắm rất ít khi lộ diện, thường xuyên giao 

cho Huyền là người vận chuyển “hàng”. Bọn chúng thường lấy ma túy tổng hợp từ Lào, sau đó vận 

chuyển về Sơn La, giao cho các đối tượng dưới xuôi lên tại các địa điểm dọc Quốc lộ 6 tuyến Sơn 

La - Hòa Bình. Một trong các đối tượng chuyên lấy ma túy của bọn Thắm - Huyền là Nguyễn Quốc 

Chinh, trú tại tỉnh Bắc Ninh. 

Những ngày giáp Tết, qua theo sát các đối tượng trong chuyên án, các trinh sát phát hiện các 

đối tượng sẽ giao dịch một “mẻ” hàng lớn trước Tết Nguyên đán để lấy tiền xài Tết. Chính vì thế, 

mặc dù bên ngoài không khí Tết đã sầm sập về nhưng các trinh sát vẫn lặng lẽ ngược xuôi từ Hà 

Nội đi Bắc Ninh, rồi lên Sơn La, phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện 

Vân Hồ để đón lõng việc các đối tượng giao nhận hàng. 

13h ngày 25/1, tại đoạn Quốc lộ 6 thuộc khu vực rừng già huyện Vân Hồ (Sơn La), tổ công 

tác của C47 phối hợp với Phòng PC47 Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Vân Hồ đã phát hiện 

đối tượng Nguyễn Quốc Chinh và một nam thanh niên khác đi trên chiếc xe ôtô BKS 29Y-9848. 

Tiến hành kiểm tra, các trinh sát phát hiện trong máy điện thoại di động của Chinh có một tin nhắn 

nghi vấn với nội dung: “Chú đón chị ở sân gôn nhé”. Phán đoán địa điểm “sân gôn” trong tin nhắn 

là sân gôn Lương Sơn (Hòa Bình), vì thế, các tổ công tác đã tiến hành rà soát dọc đoạn đường từ 

địa điểm trên đến khu vực sân gôn Lương Sơn. Đến gần sân gôn, các trinh sát phát hiện một phụ nữ 

đứng bên lề đường, mang theo một túi xách màu đen có biểu hiện nghi vấn. Qua nhận diện, các 

trinh sát đã xác định đó chính là Nguyễn Thị Huyền. Ngay lập tức, Huyền đã được đưa về trụ sở 

của Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) để làm việc. Kiểm tra bên trong chiếc 

túi xách, các trinh sát phát hiện có 70 gói nilon màu xanh, kích thước khoảng 10cm x 7cm, bên 

trong chứa các viên nén màu hồng và màu xanh. Theo lời khai của Huyền, đó chính là ma túy tổng 
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hợp (hồng phiến). Số ma túy này Huyền nhận từ Nguyễn Hồng Thắm, vận chuyển về khu vực sân 

gôn Lương Sơn để giao cho Nguyễn Quốc Chinh. Tiền công Thắm trả cho Huyền là 10 triệu đồng 

(mới đưa trước 5 triệu đồng). Thực hiện nhiệm vụ này, Huyền đã đi xe khách tuyến Sơn La - Hà 

Nội, đến khu vực sân gôn Lương Sơn thì xuống xe và nhắn tin cho Chinh đến nhận hàng. Theo 

Huyền khai, trước khi bị bắt 1 tuần, Thắm còn thuê Huyền vận chuyển 30 gói (khoảng 6 nghìn 

viên) ma túy tổng hợp (hồng phiến), giao cho Chinh với tiền công 5 triệu đồng. Tiến hành kiểm 

đếm 70 gói ma túy tổng hợp thu giữ quả tang của Huyền, các trinh sát đã xác định có 14 nghìn 

viên. 

Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị Huyền và tài liệu, tang vật thu giữ được, cơ quan điều tra đã 

ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Thắm và Nguyễn Quốc Chinh. Tuy nhiên, theo lời khai 

của Thắm, Huyền không đơn thuần là “người vận chuyển thuê” mà chính là người góp vốn với 

Thắm để mua bán ma túy trong cả 2 lần trên. 

Hiện vụ án đang tích cực được điều tra, mở rộng. 
 

50. Anh Đức. SƠN LA: HỘI CHỌI TRÂU TONG TẢI / Anh Đức // Văn hóa.- Ngày 

07/02/2014.- Số 2429 
 

Ngày mùng 5 Tết Giáp Ngọ, đồng bào Mông bản Tong Tải, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn (Sơn 

La), nô nức tổ chức Hội chọi trâu truyền thống năm 2014 với sự tham gia thi đấu của 32 con trâu 

đực to khỏe được các gia đình tuyển chọn, chăm sóc kỹ lưỡng từ nhiều tháng nay. Chủ 32 con trâu 

đã bốc thăm, chia làm 16 cặp đấu loại trực tiếp. Từng cặp đấu lần lượt vào trận giữa tiếng trống 

giục và tiếng hò reo rộn rã. Sau 31 trận thi đấu quyết liệt, đầy kịch tính, thu hút hàng nghìn lượt 

khán giả trong vùng đến cổ vũ, Hội chọi trâu bản Tong Tải đã kết thúc thành công tốt đẹp. Chiến 

thắng đã thuộc về con trâu mang số 26 của gia đình ông Mùa A Của được Ban tổ chức đã trao giải 

Nhất kèm theo tiền thưởng 30 triệu đồng. 

51. Phạm Hoa. XUÂN ẤM NƠI VÙNG CAO LÓNG SẬP / Phạm Hoa // Quân đội nhân dân.- 

Ngày 07/02/2014 
 

Trong những năm qua, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đã có nhiều chương trình thăm, 

khám bệnh và phát thuốc cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Trong 

dịp xuân Giáp Ngọ này, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng thuộc Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ 

chức đợt khám chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La. 

Mặc dù thời tiết rất lạnh, nhưng Đồn Biên phòng Lóng Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu 

tỉnh Sơn La vẫn rộn ràng khi có đoàn công tác của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đến thăm, khám 

bệnh và phát thuốc cho nhân dân và các cán bộ, chiến sĩ tại đây. 

Bà Tạ Thị Diễn, bản Bó Sập, xã Lóng Sập xúc động cho biết: “Tôi rất vui vì có các bác sĩ 

dưới xuôi lên thăm và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp Tết này bởi muốn lên khám bệnh ở 

huyện phải đi hơn 30km”. 
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Lóng Sập là một trong những xã nghèo của huyện miền núi Mộc Châu, Sơn  La. Tại đây, 

người dân rất khó khăn khi đi khám bệnh tại tuyến huyện, tuyến tỉnh và nhất là tuyến Trung ương 

bởi đường sá xa xôi, phương tiện giao thông còn thiếu... Như trường hợp của bà Vì Thị Bụn ở bản 

Bó Sập, sau vài lần đi khám và chữa bệnh ở Hà Nội, đến nay, do kinh tế khó khăn, bà không đủ 

điều kiện để đi khám lại. Hôm nay, khi có các bác sĩ về bản, bà đã có cơ hội để khám lại bệnh của 

mình. Bà Vì Thị Bụn tâm sự: “Tôi về Hà Nội khám, điều trị bệnh đã ba lần rồi. Mấy tháng nay, do 

kinh tế gia đình khó khăn nên không đi khám được, hôm nay có các bác sĩ về đây khám bệnh tôi 

thấy rất vui”. 

Đến với đồng bào xã Lóng Sập đợt này, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam có 10 bác sĩ và 9 điều 

dưỡng đến từ các bệnh viện khác nhau trong TP. Hà Nội như: Viện 19-8 (Bộ Công an), Bệnh viện 

E, Bệnh viện Bạch Mai… Các bác sĩ khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho khoảng 500 người 

dân trên địa bàn xã. Qua thực tế khám bệnh, bước đầu những dịch bệnh phổ biến ở địa bàn vùng 

sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như tiêu chảy, cảm cúm đã được ngăn chặn, giúp cải thiện 

phần nào sức khỏe để người dân vui xuân, đón Tết. 

Bác sĩ Nguyễn Đức Thái, một thành viên trong đoàn cho biết:  Được về cơ sở khám, chữa 

bệnh cho người dân chúng tôi rất vui. Chúng tôi cố gắng tranh thủ thời gian thăm khám cho càng 

nhiều người càng tốt, trong đó đặc biệt chú ý đến các đối tượng chính sách và các hộ nghèo trên địa 

bàn.  

Đây thực sự là hoạt động có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần bảo vệ sức khỏe 

cho đồng bào... 
 

52. Hoàng Anh. ĂN TẾT Ở TÂY BẮC / Hoàng Anh // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 

07/02/2014.- Số 27+28 

Độ chục năm trở lại nay, cứ sau Tết Dương lịch, không ít người miền xuôi lên Tây Bắc 

ăn Tết. Chuyện bỏ phố lên non ấy có phần lạ lẫm, nhưng chính họ lại là những kẻ sành. Bởi, 

chẳng có nơi nào trên đất nước này Tết nhất lại lắm điều thú vị như ở Tây Bắc. Tết của người 

Mông, người Hà Nhì, người Si La, người Thái... Vùng đất nghèo khó bậc nhất đất nước có 

một sức hút lạ lùng. 

QUAY TU LU, NÉM PAO VỚI NGƯỜI MÔNG 

Huyện mới Vân Hồ (Sơn La) vừa mới tách ra từ cao nguyên Mộc Châu năm ngoái. Đây là 

thủ phủ người Mông ở Sơn La. Ừ thì còn đói nghèo, ừ thì là thủ phủ ma túy sản sinh ra những ông 

trùm khét tiếng bậc nhất cả nước, ừ thì xa xôi, cách trở... Nhưng không ít người đã đánh giá, không 

có nơi nào mà Tết người Mông lại độc đáo như ở Vân Hồ. 

Xã Lóng Luông gần như 100% người Mông sinh sống, gần trung tâm huyện lỵ mới Vân Hồ. 

Tháng 12 dương lịch, thời điểm diễn ra Tết của người Mông, Lóng Luông tựa như bức tranh lắm 

sắc màu. Trên những triền núi, hoa mơ, hoa mận nở trắng trời. Đào rừng khoe sắc thắm. Cả những 

vườn cải vàng rực một khoảng trời. Đây cũng là dịp người Mông ở Lóng Luông chọn cho mình 

những bộ váy áo đẹp nhất, sặc sỡ nhất để chào đón năm mới. Tết của người Mông có tự bao giờ? 

Chưa ai trả lời được câu hỏi ấy. Người Mông ăn Tết vào đầu tháng Chạp. Tôi không có may mắn 
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đón Tết với họ từ những ngày đầu, nhưng Và Chống Dinh, một cán bộ xã ở Lóng Luông nói rằng 

không phải tiếc lắm đâu. 

“Tết của người Mông không có thời khắc giao thừa. Thời điểm con gà gáy tiếng đầu tiên 

trong ngày mồng một thì người Mông ta bước vào năm mới. Bây giờ mới là phần chính của Tết. 

Uống rượu và vui chơi lễ hội”, Và Chống Dinh bảo thế. 

Dinh cùng tôi đến nhà Vừ A Chếnh, một nông dân người Mông ở trung tâm xã Lóng Luông 

ăn Tết. Nhà Chếnh nghèo. Cuộc sống chỉ trông vào mấy nương ngô, nhưng cũng như mọi năm, nhà 

Chếnh ăn Tết khá to. 

Cứ nhìn vào mâm cơm Tết nhà ông thì biết. Rượu thịt đề huề. Thịt lợn bản, bánh dầy được 

giã từ nếp nương, rượu ngô... Có khách, ông tự mình bày rượu tiếp đón, vợ con ông đã tỏa đi vui 

hội. Con trai thì đánh tu lu (cù), ném pao, thổi khèn, con gái múa xòe, hát hò đối đáp. Bà vợ ông 

Chếnh, tuổi cũng già rồi nhưng vẫn tham gia ném pao, hò hò hét hét như mới ngoài hai mươi vậy. 

“Cuộc sống đồng bào còn khổ, Tết là dịp bà con vui chơi sau một năm làm việc mệt nhọc, là dịp để 

quên hết mọi ưu phiền trong năm cũ”, ông Chếnh chia sẻ. 

Đang uống rượu với ông Chếnh thì có mấy người trong xã tới chơi. Trên tay họ, mỗi người 

cầm theo một cặp bánh dầy chúc mừng gia chủ. Tục của người Mông là vậy. Họ quan niệm, bánh 

dày tròn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời - là nguồn gốc sinh ra con người và vạn vật trên mặt 

đất. 

Bánh dầy được làm từ nếp nương thơm. Sau khi ngâm và đồ thành xôi đổ vào một máng gỗ, 

các chàng trai sức vóc dùng chày thay nhau giã đến khi thật nhuyễn và mịn, rồi gói lại bằng lá 

chuối. Tết của người Mông dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể thiếu bánh dầy, giống như 

bánh chưng của người Kinh vậy. 

Ông Chếnh còn kể, đêm 30, người Mông cúng ma nhà (tổ tiên) bằng một con lợn sống, một 

con gà còn sống. Sau đó mới mang lợn và gà ấy đi giết thịt. Thịt xong đem cúng một mâm thịt chín, 

rồi ăn cơm uống rượu đến khi nghe thấy tiếng gà gáy đầu tiên. 

Tết người Mông vui nhất phần hội. Họ chơi hội Sải Sán hay Gầu tào nhằm tạ ơn tổ tiên về 

mùa màng, cầu cho con cháu đông đàn. Ngày hội Sải Sán, hầu hết dân các bản tập trung tại sân vận 

động của xã, bao nhiêu văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc phơi bày ra đấy hết. Những bộ trang phục 

sặc sỡ, những điệu khèn réo rắt, những câu hát tình tứ nhất tha hồ phô diễn. Ném pao, quay tu lu 

ngày này qua ngày khác, có khi cả tuần lễ vẫn chưa về nhà. Họ mang bánh dầy, mang rượu chúc 

nhau say túy lúy. 

Từ dạo có thú chơi đào rừng, Lóng Luông trở thành chợ đào khá nổi tiếng trên Quốc lộ 6. 

Người Mông ở các bản lên rừng lấy đào mang ra đường bán để tăng thêm thu nhập. Mỗi gốc đào 

được giá có khi lên đến vài triệu đồng. Chợ đào rừng đông thì Tết của người Mông ở Lóng Luông 

càng hoành tráng. 

Bếp lửa ngày Tết không bao giờ tắt, rượu tuôn trào như dòng suối. Người Mông vốn dĩ hiền 

lành, say rượu lại càng lành hơn. Khi men rượu ngô đã đẫm, họ tìm nhà đi ngủ. Đã say rồi thì vào 

bất cứ nhà nào ngủ cũng được. 
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Năm mới, người Mông kiêng nhất là tiêu tiền. Chính vì vậy, mọi hoạt động mua bán, sắm 

sửa đều được chuẩn bị rất chu đáo từ trước Tết vài ngày. Trong 3 ngày Tết, họ có tục dán giấy lên 

các công cụ lao động hàng ngày và đưa lên bàn thờ như một sự tri ân. Họ kiêng thổi lửa, kiêng gọi 

phụ nữ dậy sớm, kiêng tiêu tiền, cho ai hoặc xin ai bất cứ cái gì, không hót rác, không ăn cơm chan 

trong những ngày Tết. 
 

53. PV. SƠN LA: TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊM TRỌNG, 4 NGƯỜI THƯƠNG VONG / 

PV // Công an nhân dân.- Ngày 09/02/2014.- Số 3119 
 

Khoảng 11h30 ngày 8/2, tại Km 304+400, Quốc lộ 6 chân đèo Sơn La, thuộc địa phận 

phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, 

làm 2 người chết, 2 người bị thương. Các nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc 

xe tải biển kiểm soát Lào U2 - 8888 chạy tuyến Điện Biên - Sơn La do tài xế Quàng Văn Tâm (SN 

1981) điều khiển, khi đi đến đoạn chân đèo Sơn La do bị mất lái đã đâm thẳng vào chiếc xe máy đi 

ngược chiều, sau đó lao xuống vực. Hậu quả, 2 người đi trên xe máy là chị  Tòng Thị Hặc (SN 

1983) và con gái là Tòng Thị Thúy (SN 2003) trú tại phường Chiềng An, thành phố Sơn La chết tại 

chỗ. Lái xe Quàng Văn Tâm và phụ xe đều bị thương nặng. 

54. LH. LỄ HỘI ĐUA THUYỀN TRUYỀN THỐNG TẠI SƠN LA / LH // Đại biểu nhân 

dân.- Ngày 10/02/2014.- Số 41 
 

Ngày 9/2, tại chân cầu Pá Uôn thuộc vùng hồ Thủy điện Sơn La đã diễn ra lễ hội đua thuyền 

truyền thống của nhân dân các dân tộc vùng thượng nguồn sông Đà, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La. 

Tham gia lễ hội năm nay có 14 đội với 150 vận động viên đến từ 9 xã của huyện Quỳnh Nhai, thi 

đấu ở 2 nội dung: 10 nam, cự ly 1.600m và 10 nữ, cự ly 1.400m. Trước khi lễ hội chính thức diễn 

ra, Ban tổ chức cùng bà con các dân tộc đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại miếu thờ thần linh và 

miếu thờ Nàng Han (anh hùng trong truyền thuyết dân tộc Thái)… 
 

55. Anh Hiếu. NGÀY XUÂN, THEO CHÂN CHIẾN SĨ CÔNG AN TÂY BẮC XUỐNG BẢN 

LÀNG / Anh Hiếu, Huy Thắng // Công an nhân dân.- Ngày 10/02/2014.- Số 3120 
 

Không khí xuân tràn khắp các tổ, bản ở thành phố miền núi Sơn La qua những gốc đào phai 

hoa từng chùm hồng thắm nở suốt hai bên đường nội thị. Dọc đường, chúng tôi bắt gặp từng tốp 

chàng trai, cô gái xúng xính trong bộ váy áo sặc sỡ của dân tộc Mông, dân tộc Thái đang rời bản 

xuống phố đi tham quan, xem chợ hoa tại trung tâm cầu Trắng. Theo chân lực lượng Cảnh sát giao 

thông, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Sơn La xuống địa bàn, chúng tôi mới phần nào cảm nhận được sự 

vất vả, tận tụy với công việc, hy sinh thầm lặng của các anh khi gác lại riêng tư, góp phần mang lại 

mùa xuân trên rẻo cao Tây Bắc. 

Điểm nút giao thông cầu Trắng những ngày đầu năm tấp nập người qua lại. Đặc trưng rõ 

nhất ở tỉnh miền núi những ngày trước và sau Tết khi chưa đến rằm tháng Giêng là không chỉ có 

những người ở trung tâm thành phố mới đi lại, thăm hỏi chúc Tết những ngày đầu xuân mà đồng 

bào vùng cao cũng rộn ràng xuống núi du xuân. Lưu lượng người tham gia giao thông trong nội thị 
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tăng cũng đồng nghĩa với việc công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) của lực 

lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát trật tự (CSTT) càng nặng nề hơn. Tại nút giao thông 

cầu Trắng, Phòng CSGT đã bố trí ca trực ngay tại trụ sở của Đội Tuyên truyền, tuần tra và Điều tra, 

giải quyết tai nạn giao thông. Lúc này, Thượng tá Đinh Văn Thành, Phó trưởng Phòng CSGT Công 

an tỉnh Sơn La trực chỉ huy đang cùng Trung úy Đèo Văn Vũ và Trung úy Hoàng Minh Tuấn điều 

tiết giao thông tại ngã tư cầu Trắng. Anh Thành cho biết, tổ công tác khác gồm 6 người đang tuần 

tra lưu động trên các ngả đường từ các bản về trung tâm thành phố. Những ngày đầu xuân, Phòng 

CSGT vẫn không ngơi nghỉ, tăng quân số ứng trực đến 80%. Phòng đã bố trí lực lượng CSGT tại 

Trạm 36 huyện Mai Sơn, Trạm 26 tại huyện Mộc Châu; 1 tổ CGST chốt tại Mường Cơi, Quốc lộ 

37 thuộc huyện Phù Yên; 1 tổ CSGT đường thủy trực chiến tại bến Vạn Yên, Phù Yên; 1 tổ CSGT 

đường thủy ứng trực tại cầu Pá Uôn, quốc lộ 279 huyện Quỳnh Nhai... 

Cũng theo Thượng tá Đinh Văn Thành, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Sơn La so 

với những năm trước vào dịp trước, trong và sau Tết đã có chuyển biến tích cực. Phòng CSGT đã 

tổ chức tuyên truyền cho nhân dân chấp hành tốt luật lệ ATGT bằng loa phát thanh lưu động trong 

từng ngõ xóm, tổ bản, dịp Tết tuyên truyền, nhắc nhở bà con là chính, không nặng về xử phạt, trừ 

những hành vi quá nghiêm trọng. Phối hợp với thanh tra giao thông, Công an Thành phố Sơn La 

giữ trật tự tại khu vực bến xe khách tỉnh tại phường Quyết Tâm. Năm nay, do nhu cầu đi lại của 

nhân dân, nhà xe đã khởi hành ngay từ ngày mùng 2 Tết. Các nhà xe cơ bản đã chấp hành tốt các 

nội quy, quy định, không chở quá tải, nhồi nhét khách, không tăng giá vé... Nói về chuyện ăn Tết 

của Cảnh sát giao thông miền núi cũng thật đơn giản, thường là trước Tết, phòng tổ chức cho cán 

bộ cảnh sát cùng vợ con sum họp một buổi ăn Tết sớm, sau đó từng đội, tổ ra quân đảm bảo trật tự 

ATGT trên khắp các cung đường núi, có người đi các huyện vùng sâu, vùng xa, hết tháng giêng 

mới về nhà ăn Tết muộn cùng gia đình. Như anh Thành đã 30 năm gắn bó với nghề, năm nào hầu 

như cũng phải trực Tết tại đơn vị. Trung úy Hoàng Minh Tuấn cho biết, vợ anh công tác tại văn 

phòng Công an tỉnh, hôm nay hai vợ chồng cùng đi trực nên hai con nhỏ, 1 cháu 5 tuổi, 1 cháu 2 

tuổi đã được gửi sang nhà ông bà trông hộ từ sáng sớm. Còn Trung úy Đèo Văn Vũ cho biết, trước 

Tết, 2 vợ chồng anh đã thu xếp về huyện Sông Mã chúc Tết gia đình, họ hàng để trong dịp Tết yên 

tâm ứng trực. Tính riêng trong 3 ngày Tết, từ 30/12/2013 đến ngày 1/2/2014, trên toàn tỉnh xảy ra 4 

vụ TNGT ở các huyện Sông Mã, Mộc Châu và Mường La, làm chết 3 người, bị thương 6 người. 

Vậy là ngay từ những ngày đầu năm, lực lượng CSGT, công an các huyện đã phối hợp với cơ quan 

chức năng đã bắt tay ngay vào việc khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra, giải quyết vụ việc. 

Xông đất lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Sơn La chúng tôi bắt gặp không khí làm việc 

nghiêm túc, khẩn trương. Ca trực gồm 7 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội và 8 đồng chí tăng cường thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động. Khi chúng tôi đến cũng là 

lúc Cảnh sát 113 nhận được tin báo có vụ gây rối tại địa bàn thành phố, chỉ 5 phút sau họ đã có mặt 

và giải quyết công việc ổn thỏa. Hóa ra chỉ là một người do quá chén trong ngày Tết, nói năng hơi 

to khiến hàng xóm tưởng có vụ đánh nhau đã điện báo. Trung tá Phạm Xuân Bình cho biết, năm 

nay, Sơn La đón Tết trong bình yên về an ninh trật tự, ngày mùng 2 Tết, chỉ có 1 tin báo gây rối trật 
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tự công cộng tại tiểu khu 18 xã Bắc Quang, huyện Mai Sơn, sau khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát 113 

đã kịp thời báo Công an huyện Mai Sơn đến giải quyết... 

Trong dịp Tết, Thiếu tướng Lò Thanh Hay, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trực tiếp thăm, 

động viên cán bộ cảnh sát và kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các đơn vị trọng điểm, 

các điểm chốt trên địa bàn thành phố. Theo báo cáo của Công an tỉnh Sơn La, kết quả 45 ngày thực 

hiện ra quân đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an, các lực lượng chức 

năng, chủ công là lực lượng Cảnh sát hình sự đã điều tra, làm rõ 46 vụ phạm pháp hình sự, bắt, xử 

lý 66 đối tượng; thu giữ 30 nòng súng kíp tự chế… Với nỗ lực của Công an tỉnh Sơn La đã góp 

phần mang lại bình yên cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh đón một mùa xuân trọn vẹn trong bình 

yên về an ninh trật tự. 
 

56. T.Đ. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA / T.Đ // Lao động.- Ngày 11/02/2014.- Số 

30 
 

Năm 2014, tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của công nhân viên chức lao động. Năm 2013, việc phối hợp giữa các cấp công đoàn và các 

cơ quan chức năng đã giải quyết quyền lợi chính đáng cho 52 công nhân viên chức lao động, hạ 

mức kỷ luật cho 7 trường hợp. 
 

57. Phát Lộc. MANG XUÂN LÊN NÚI VỚI TRẺ EM NGHÈO / Phát Lộc // Tiền phong.- 

Ngày 11/02/2014.- Số 42 
 

Những ngày Tết đến xuân về, trong lúc nhiều người sum họp, chơi xuân, nhiều bạn trẻ 

của Câu lạc bộ Tương Lai Xanh lại lựa chọn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa, 

vượt núi, lên rừng giúp các em nhỏ ở xã Tà Hộc (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La). 

VƯỢT NÚI BĂNG RỪNG TẶNG QUÀ TẾT 

Đi ô tô mất hơn 7 giờ đồng hồ từ Hà Nội, tôi cùng các tình nguyện viên tới xã miền núi Tà 

Hộc. Quãng đường hơn 300 cây số, dốc núi cheo leo. Xe chúng tôi dừng lại ở thị trấn Hát Lót để 

chờ thầy cô nhà trường xuống đón. Có tình nguyện viên hỏi mấy bác xe ôm và taxi chở lên bản Bơ 

nhưng họ đều lắc đầu. Một bác xe ôm bảo: “Đường vào bản Bơ 25km, địa hình đồi núi hiểm trở, 

nguy hiểm nên không ai muốn đi”. 

Chúng tôi được các thầy cô giáo trên trường và nhiều thanh niên của bản đi xe máy xuống 

đón. 

Anh Nguyễn Duy Nam, Trưởng Câu lạc bộ Tương Lai Xanh chở một tình nguyện viên bằng 

xe máy nhưng đường rất khó đi, cả hai thường xuyên bị ngã do đường trơn trượt. Đi tiếp gần một 

tiếng đồng hồ đường rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được điểm trường bản Bơ. Điểm 

trường gồm 3 lớp học, được lợp bằng ngói, xung quanh phên nứa, giữa phòng đất đá lồi lõm. 

Chúng tôi nhận được sự tiếp đón nhiệt tình của thầy cô giáo, học sinh và những người dân trong 

bản. 

Anh Nguyễn Duy Nam cho biết: “Chuyến đi này xuất phát từ dự án từ thiện “Hạnh phúc là 

sẻ chia” thực hiện tại hai vùng Tây Bắc - Đông Bắc với mong muốn mang đến hơi ấm tình thương 
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của các cá nhân, tổ chức, những nhà hảo tâm tới 150 em học sinh tiểu học tại bản Bơ và bản Tá 

Nón A + B. Chương trình do tổ chức hoạt động xã hội Hành trình xanh cùng với Câu lạc bộ tình 

nguyện Tương Lai Xanh kết hợp”. 

Đến với điểm trường tiểu học bản Bơ, sau ít phút nghỉ ngơi, các tình nguyện viên của đoàn 

lại tất bật chuẩn bị để tổ chức đón tất niên cho học sinh vùng cao trước khi các em nghỉ Tết. Các 

em được đón Tết bằng bữa liên hoan với bánh, kẹo. Nhìn các em hạnh phúc khi cầm những chiếc 

kẹo, tươi cười khi khoác những chiếc áo mới ngày xuân, chúng tôi thấy ấm lòng, bao mệt mỏi sau 

chặng đường dài tan biến. 74 hộ dân và 40 học sinh ở bản Bơ đã nhận được phần quà gồm quần áo 

ấm, sách giáo khoa và vở mỗi suất trị giá 200.000 đồng. 

VƠI ĐI KHÓ NHỌC CỦA HỌC SINH NGHÈO 

Thầy giáo Nguyễn Đức Tiến, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tà Hộc cho biết: Tà Hộc là một 

trong năm xã nghèo của huyện Mai Sơn. Tà Hộc có 10 bản, do địa bàn rộng nên phải chia làm 8 

điểm trường tiểu học, có gần 300 học sinh, chủ yếu người dân tộc Thái, Mường, Mông, Khơ Mú, 

38 giáo viên, tính cả ban giám hiệu. Đã có 80% trẻ em được phổ cập tiểu học, nhưng số em học tiếp 

lên cấp 2 còn ít. Các em học sinh phải dựng các lều tre gần trường, mang theo gạo, muối ăn cả tuần, 

không có gạo thì luộc bí đỏ ăn trừ bữa. 

Điểm trường bản Bơ nằm sâu trong thung lũng cách trung tâm thị trấn Hát Lót, Mai Sơn 

chừng 24km, địa hình đồi núi dốc, trơn trượt vào mùa mưa hầu như cả bản bị cô lập với bên ngoài. 

Ở đây chưa có điện, chủ yếu thắp sáng bằng nến và chỉ có một vài hộ dân mua được tua bin cỡ nhỏ 

để thắp được 1 đến 2 bóng đèn huỳnh quang 12V. 

  Các em học sinh sau những buổi học thường vào rừng bắt chuột để bổ sung cho bữa ăn của 

mình có chất đạm. Ở đây, bữa cơm đơn giản chỉ là có cơm trắng. “Để dễ ăn hơn, các em pha bột 

canh với nước, tạo ra thứ nước canh mằn mặn rồi chan với cơm để ăn. Những lúc thèm “chất thịt”, 

các em đi lao động cải thiện bữa ăn. Những con cá bé tẹo ở suối, những con châu chấu, con dế, 

những con chuột ở rừng được các em bẫy về. Các món cá suối, chuột rừng đó các em chỉ đun chay 

lên để ăn. Nhìn các em xúc những thìa cơm ăn ngon lành, các thầy cô giáo nghẹn ngào, có cô giáo 

trẻ quay đi lau nước mắt. Tôi chỉ mong sao những em học sinh của mình có được 1 bữa cơm có 

thịt, có cá, có rau chấm nước mắm nhưng chưa thể làm được”. Cô giáo Vì Thị Thúy, 27 tuổi, dân 

tộc Thái tâm sự. 

THÊM NHỮNG MÙA XUÂN Ý NGHĨA 

Nhóm tình nguyện viên tạm biệt mảnh đất Tà Hộc về với Thủ đô. Các thầy cô giáo, học sinh 

và người dân trong bản ra tiễn đoàn, có nhiều em nhỏ tạm biệt các anh chị tình nguyện viên mà 

quyến luyến không rời, có em òa khóc. 

Bạn Vũ Thùy Ninh tình nguyện viên cùng đoàn chia sẻ: “Sau 2 ngày đến một nơi mà nhiều 

người chưa từng đến, mình cảm nhận sự bình yên và hạnh phúc khi góp sức làm nên mùa xuân ý 

nghĩa nơi nghèo khó này. Mình vui vì đã giúp các em nhỏ có được ngày Tết ấm áp hơn”. 

“Nghĩ đến ánh mắt ngây thơ, thân hình còi cọc, không được hưởng một cái Tết trọn vẹn đã 

thôi thúc tôi cố gắng hơn nữa thực hiện chương trình”. Trưởng nhóm Nguyễn Duy Nam. 
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58. H.Q. BUÔN MA TÚY, THANH TOÁN TIỀN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG / H.Q // 

An ninh thủ đô.- Ngày 11/02/2014.- Số 4028 
 

Ngày 10/2, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can 

về tội danh mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Lê Thị Nga (SN 1959), trú ở phường Giang Biên, 

quận Hà Đông; Mùa A Xanh (SN 1978), quê quán Lóng Luông, Mộc Châu, Sơn La; và Nguyễn 

Đức Hải (SN 1981), trú ở Thành phố Nam Định. 

Cuối năm 2012, tại khu vực gần trạm soát vé Chương Mỹ (Hà Nội), lực lượng nghiệp vụ Bộ 

Công an bắt quả tang Mùa A Xanh điều khiển xe ô tô, vận chuyển 13 bánh heroin. Qua đấu tranh, 

Xanh khai nhận chở số ma túy trên từ Sơn La về Hà Nội bán cho Lê Thị Nga với giá 160 triệu 

đồng/bánh. Khi bị bắt, Nga khai số hàng trên cô ta đặt mua theo “hợp đồng” với Nguyễn Đức Hải. 

Nếu phi vụ trót lọt, Nga lãi khoảng 50 triệu đồng. 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan tố tụng xác định, phần lớn trong các vụ buôn bán 

ma túy, nhóm đối tượng này đã thanh toán, chuyển khoản qua ngân hàng. 
 

59. Kiều Thiện. ĐỀ XUẤT NGƯỜI VI PHẠM GIAO THÔNG ĐƯỢC NỘP PHẠT TẠI CHỖ: GỠ KHÓ 

CHO NGƯỜI DÂN VÙNG CAO / Kiều Thiện, Lương Kết, Đình Thiên  // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 11/02/2014.- Số 36 
 

Như Nông thôn ngày nay đã thông tin, Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định chi 

tiết một số điều của Nghị định 171/2013, trong đó có đề xuất người vi phạm giao thông có thể 

nộp phạt tại chỗ cho cảnh sát giao thông (CSGT). Đề xuất này đang được nhiều người dân, 

đặc biệt là người dân ở các vùng núi, vùng sâu vùng xa hoan nghênh. 

ĐỠ ĐI LẠI PHIỀN PHỨC, VẤT VẢ 

Tại những tỉnh Tây Bắc, có những bản làng cách xa trung tâm huyện cả trăm km, đường sá 

rất khó khăn và ý thức tham gia giao thông của bà con cũng có những hạn chế nhất định. Nhưng 

theo anh Lò Văn Hoan - dân bản Noong Lào, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La thì: 

Những vi phạm của nông dân vùng sâu cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm vì dân vùng sâu 

chẳng ai đua xe, đánh võng, gây nguy hiểm cho người khác mà chủ yếu là vi phạm về việc không 

đội mũ bảo hiểm, chưa mua bảo hiểm phương tiện hoặc mua nhưng đã hết hạn, thiếu gương...  Bởi 

thế cứ khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra là “lòi ra” vi phạm ngay. “Mỗi lúc bị 

tuýt còi như vậy, nếu xin xỏ không được thì đành cầm biên bản, đợi đến khi nào có dịp xuống 

huyện, ra tỉnh thì kết hợp nộp phạt luôn để lấy giấy tờ. Như vậy, đương nhiên là trong quá trình 

chưa lấy giấy tờ, cái xe ấy vẫn tiếp tục hoạt động trong bản làng, khu vực sản xuất, tức là vẫn vi 

phạm một số lỗi chứ chưa thật sự được khắc phục lỗi” – anh Hoan nói. Theo anh Hoan, việc thực 

hiện xử phạt tại chỗ như trước đây đã từng áp dụng là một biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người vi 

phạm giao thông, nhất là người dân vùng cao. 

Còn theo ông Phạm Bá Hà - chủ xe ô tô tải ở Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La thì việc áp 

dụng xử phạt tại chỗ là một tiến bộ và vì quyền lợi người tham gia giao thông. “Theo tôi, không có 

chuyện thu tiền qua kho bạc thì sẽ giảm tình trạng ăn chia giữa CSGT và người vi phạm luật, mà 



Sơn La qua báo chí Trung ương.- Số 02 + 03 năm 2014 77 

thậm chí như vậy còn có khả năng làm tăng thêm tình trạng ấy vì ai cũng muốn xử phạt nhanh để 

được đi cho xong việc mình, ai cũng ngại chạy qua, chạy lại hàng chục, thậm chí hàng trăm km để 

nộp phạt. Đấy là chưa kể những lúc đang khó khăn, có việc gấp, đến địa bàn lạ không quen đường 

hay đang mệt mỏi… thì việc được nộp phạt tại chỗ với người vi phạm là điều rất hợp lý. Còn 

chuyện sợ thất thoát tiền phạt, CSGT ăn chia với người vi phạm là việc của cơ quan chức năng, là 

trách nhiệm, lương tâm của người thi hành công vụ, không nên bắt người vi phạm phải “chung 

gánh nặng” quản lý với lực lượng công vụ và lãng phí thời gian, tiền của, công sức của nhân dân 

khi cứ vòng vo đi nộp phạt” - ông Hà khẳng định… 

Luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP. Hà Nội) nhận định: Quy định trên phải nói là 

tiến bộ, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Ở các nước phát triển, người vi phạm giao thông 

thường bị xử phạt bằng cách trừ tiền trong tài khoản. Ở nước ta, tài khoản cá nhân chưa phổ biến 

nên chưa thể áp dụng quy định kiểu này. Tuy nhiên cũng phải có những quy định tạo sự thuận lợi 

cho người dân. Còn việc phát sinh tiêu cực khi đề ra quy định mới thì nó là đương nhiên, vấn đề gì 

cũng có tính hai mặt của nó, việc gì lợi ích nhiều hơn nên áp dụng. Còn việc ngăn chặn tiêu cực thì 

phải đặt vào công tác quản lý nhà nước đối với người thực thi công vụ. Có thể việc xử phạt người 

vi phạm được thực hiện ở các chốt, các điểm nhất định, nơi đó có hệ thống camera theo dõi để 

giám sát…  Ngọc Lương (ghi) 
 

60. Xuân Hưng. VỀ NƠI MẢNH ĐẤT CÙNG TRỜI / Xuân Hưng  // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 

04 - 11/02/2014.- Số 10+11+12 
 

TRẺ EM THU NHẬP CAO HƠN NGƯỜI LỚN 

Vượt 320km từ Hà Nội lên đến Thành phố Sơn La, rồi đi hơn 122km nữa để đến trung tâm 

huyện Sốp Cộp, và cuối cùng là ngồi trên thùng xe tải “tăng bo” hơn 4 giờ đồng hồ giữa cát bụi và 

gió Lào (Đường từ huyện lỵ Sốp Cộp đến trung tâm xã Sam Kha là 40km). Những địa danh các xã 

mà chúng tôi đã đi qua như Dồm Cang, Púng Bánh đã đem đến cho tôi những trải nghiệm thật khó 

tả và vô cùng thú vị. Nhắc đến Sốp Cộp, mọi người đều liên tưởng đến cái sự nghèo. Thậm chí, có 

ai đó còn gọi Sốp Cộp là huyện “không quần áo”, khi chứng kiến cảnh những đứa trẻ lấy da thịt 

chống chọi với mùa đông. Còn xã Sam Kha thì lại được cho là nghèo hơn vì với những xóm bản 

nằm cách nhau cả ngày đường, nằm chon von trên đỉnh núi. 

Mất nhiều gian và sức lực trên đường đi, nhiều thành viên trong đoàn còn lảo đảo vì bị say 

xe, nhưng vừa xuống xe tải là mọi người đã vội vã, tranh thủ đi tặng quà và thăm điều kiện ăn ở, 

học hành của các em nhỏ tiểu học. Tất cả đều lặng người trước “cơ ngơi” bán trú của các em. “Cơ 

ngơi” của các em dựng bằng vài tấm vách tranh và vài cái cọc tre để trở thành nơi ăn nghỉ sau 

những giờ lên lớp. 

Cái tên Sam Kha càng trở nên xa với người mới đến huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Bởi cái 

huyện nghèo của tỉnh là đây, và cái xã nghèo của huyện cũng chính là nơi đây. Vì thế, những gian 

nan trong cuộc sống, hay học hành dường như đã trở thành những cuộc thử thách đối với học sinh 
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vùng cao đầy gian khó này... Khổ là vậy, gian nan là thế, nhưng những ước mơ về con chữ ở tương 

lai vẫn cháy bỏng trong mỗi học sinh ở nơi đây. 

Chủ tịch UBND xã Sam Kha, Giàng A Vạ cho biết: “Toàn xã có 3015 nhân khẩu trải rộng 

trên diện tích 13.917ha, đời sống của bà con vẫn chủ yếu là làm nông nghiệp tự cung, tự cấp. Có 

trên 95% trẻ em đến tuổi đi học được đến trường. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các 

cấp nên xã đã xóa bỏ được hầu hết các hủ tục lạc hậu. Hơn 3000ha rừng tự nhiên được các quy ước 

thôn bản gìn giữ, tình hình vi phạm và tội phạm gần như không xuất hiện từ người địa phương”. 

Dẫn tôi qua chiếc cầu treo lắt lẻo vắt ngang hai bên bờ con suối, thầy Tòng Văn Dịn, Hiệu 

trưởng Trường Tiểu học Sam Kha cho biết: “Toàn trường có 435 học sinh, trong đó học bán trú có 

106 em ở 10 điểm bản. Chỉ tay vào những chiếc chòi chênh vênh bên bờ suối, thầy Dịn cho biết, đó 

là những căn nhà mà gia đình của các học sinh đã dựng lên. Mở cánh cửa được đan bằng phên tre, 

bước vào tôi ngạc nhiên khi thấy ở khu bếp trong mỗi căn chòi có tới 6,7 chiếc kiềng. Tôi thắc mắc 

thì được thầy Dịn giải thích: “Ở đây các căn chòi này chủ yếu là do các dòng họ đóng góp dựng lên 

cho con em họ, nhưng ăn uống thì vẫn tách biệt, nên mới có chuyện một cái bếp mà có tới 6, 7 

chiếc kiềng...” 

Ở Sam Kha, mỗi học sinh đến trường được Nhà nước hỗ trợ 420.000 đồng một tháng, nhà 

trường phát trực tiếp số tiền này cho các phụ huynh học sinh. Còn việc toàn bộ số tiền này có được 

phục vụ việc học tập của các em hay không, thì quả là một điều khó nói với một xã vùng cao còn 

đầy rẫy những khó khăn như ở Sam Kha. Tính ra, một năm trẻ em đến trường được Nhà nước hỗ 

trợ tới 3.780.000 đồng  (420.000 x 9 tháng = 3.780.000 đồng), trong khi đó thu nhập bình quân đầu 

người của xã chỉ đạt 3 triệu đồng/người. Và nói như một thành viên trong đoàn, thì ở Sam Kha trẻ 

em thu nhập cao hơn hẳn người lớn. 

Đây là lần đầu tiên tôi mới tận mắt nhìn thấy cảnh các em nhỏ mới chỉ 6, 7 tuổi, gầy gò lấm 

lem phải tự chăm sóc mình. Trong căn phòng tuyềnh toàng, nồi xoong, bát đĩa của các em mốc 

xanh, mốc đỏ, chăn quện bùn đất. “Đây là năm gian nhà ở của các em đàng hoàng nhất rồi” - nhìn 

vẻ mặt của các thầy cô miền xuôi, thầy giáo miền ngược vội giải thích. Tuy khó khăn là thế, nhưng 

học sinh Sam Kha lại học rất khá, nhiều em đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi của huyện... 

MÓN ĂN SỞ TRƯỜNG KHI TỚI LỚP HỌC 

Hết giờ học, Hạng A Chua và Hạng Thị Day cắm cúi thổi lửa nấu cơm. Trong căn nhà gỗ 

xập xệ chừng 30m2, dễ có đến 20 học sinh cùng trang lứa với Chua, Day cũng đang nấu cơm. Tôi 

mở xoong canh, thấy có chút rau cải, hỏi Hạng A Chua: “Chiều em ăn canh gì?”. “Canh cải ạ!”. 

“Mai em ăn canh gì?”. “Cũng canh cải ạ!”. “Thế ăn canh cải cả tuần à?”. “Vâng ạ!”. Nhà Hạng A 

Chua và Hạng Thị Day ở cách trường hơn l0km. Chiều thứ 6 hàng tuần, Hạng A Chua cùng chúng 

bạn về nhà, để đến chiều chủ nhật, hành trang bọn trẻ mang đến trường là gạo, là măng rừng, là rau 

cải. Măng rừng thì có thể để được lâu nhưng rau cải chỉ để được 2, 3 ngày là hỏng. Vì thế các hộ 

dân tộc Mông ở Sam Kha thường cho con, mỗi đứa khoảng 10 cân gạo mang đến trường. 3 - 4 cân 

gạo để ăn trong tuần, số gạo còn lại, bọn trẻ mang bán lấy tiền mua rau. Nhưng khổ một nỗi là trẻ 

con nghèo khi mang gạo bán thường bị ép giá. Bình thường, người lớn bán 15 nghìn đồng/kg, 

nhưng gạo các em đem đi bán, lkg thường chỉ được 2 gói mì ăn liền loại bình dân. 
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Bên cạnh bếp lửa của Hạng A Chua và Hạng Thị Day, tôi thấy Sồng Thị Giống đang vất vả 

nhóm lửa nấu cơm một mình. Học lớp 4 nhưng nét ưu tư đã nhuốm trên gương mặt của Giống. 

Trong số học sinh người Mông ở trường, Sồng Thị Giống xinh nhất. Chẳng biết có phải bọn trẻ 

vùng cao hay “chế” nhau như ở dưới xuôi, mà Giống thường phải tự nấu ăn một mình, không có 

bạn cùng nổi lửa. Nhà của em Sồng Thị Giống ở cách trường 15km. Phải khó khăn lắm, tôi mới bắt 

chuyện được với Giống, khi giúp em nấu canh măng, mà lớp măng rừng mỏng tang, chỉ vừa phủ 

kín đáy nồi bé tẹo. Tôi hỏi Sồng Thị Giống: “Chắc cả tuần em ăn măng nhỉ?”. “Vâng ạ!” - Giống 

đáp. “Thế tuần trước em ăn cơm với gì?”. - “Rau cải thôi ạ!”. “Không có thịt, cá, lấy đâu sức mà 

học” - tôi hỏi. Giống chỉ cười, không trả lời, cúi xuống chụm đôi môi xinh xắn thổi lửa. 

Đứng cạnh tôi, Thào A Chư khẽ bảo: “Nhà bạn Giống hoàn cảnh lắm. Nhà nghèo, có khi thứ 

5 đã hết gạo ăn, phải bỏ học thứ 6 để về nhà lấy gạo”. Ở lớp 4C, Thào A Chư được biết đến như là 

phiên dịch viên. Có khách đến thăm, Chư đứng ra làm phiên dịch vì Chư nói tiếng Kinh khá chuẩn, 

lại nhanh nhẹn. Nhà Chư ở cách trường 25 cây số. Tuy không đến nỗi thiếu gạo ăn nhưng để biết 

đến miếng thịt, con cá, Chư phải đợi đến dịp lễ, Tết... 

“Trong các em ở đây, bạn nào hay được ăn thịt, cá nhất?”. Tôi cất tiếng hỏi. Thào A Chư 

ngó mắt nhìn quanh rồi đáp: “Có bạn Thọ A Vàng ạ!”. “Thế nhà Thọ A Vàng giàu không?”. “Nhà 

bạn Vàng nghèo mà! Chỉ vì bạn giỏi bắt nên hay có cua, cá, ếch, nhái để ăn”. Theo chân Thào A 

Chư, tôi men theo phía bờ ruộng sau trường tìm gặp Thọ A Vàng. Tìm Vàng không khó, vì em 

cũng chỉ bắt cua, bắt nhái gần trường. Vàng trông thấp bé so với chúng bạn ở lớp 4C. Tôi hỏi Vàng: 

“Bắt được mấy con nhái rồi em?”. “Hai con ạ”. “Cho anh xem nào”. “Ăn hết rồi”. “Ôi, ăn kiểu gì 

vậy?”. “Nhóm lửa, nướng ăn luôn mà”... 

Hôm đó, chương trình Xuân biên giới năm 2014 đã trao hàng trăm xuất quà với tổng giá trị 

tiền lên tới hơn 300 triệu đồng cho học sinh của trường mầm non Sơn Ca, trường Tiểu học, Trung 

học cơ sở Sam Kha cùng các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhìn những đứa trẻ háo hức nhận 

quà, tranh nhau thổi bóng bay và lần đầu tiên chúng run run nét phấn màu mà các anh, các chị trong 

đoàn hướng dẫn các em tô những bức tranh mà ở dưới xuôi thì chỉ những đứa trẻ đi học mẫu giáo 

đã tô rất thành thạo. Còn với các em ở đây đó lại là điều xa lạ... 

Cũng đêm hôm đó, đoàn chúng tôi còn dừng chân tại Đồn Biên phòng Mường Lèo đóng 

quân trên địa bàn xã Púng Bánh. Trong cái rét căm căm của những ngày cuối đông, các chiến sĩ 

đồn biên phòng tiếp chúng tôi trong ánh lửa bập bùng. Trung tá Đào Văn Quang quê mãi tận Hưng 

Yên lên đây đã 3 năm chia sẻ: “Với 60km đường biên, 17 cột mốc đồn trực tiếp quản lý giáp với 

đường biên của hai tỉnh Hủa phăn và Luông pha băng của nước bạn Lào các điểm chốt cách đồn tới 

vài chục km, mùa này là mùa khô nên còn đi lại được, chứ vào mùa mưa thì không có phương tiện 

nào đi lại được”. 

Cán bộ chiến sĩ trong Đồn thì quá nửa quê ở dưới xuôi, người thì ở Thái Bình, người ở Hải 

Dương, Hòa Bình... thường thường 2, 3 năm mới về quê thăm vợ con một lần, mọi người thay nhau 

về. Còn Tết thì phải trực 100% quân số theo quy định. Khó khăn là thế, nhưng đã là chiến sĩ biên 

phòng thì ai cũng thấm thía câu: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. Tôi hỏi Thượng úy Đinh 
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Văn Bình (quê ở Hòa Bình) rằng: “Tết này Bình có về nhà không?”, Bình ngượng nghịu nói: “Em 

cũng chưa rõ vì 3 năm nay em chưa về, với lại về gia đình lại giục lấy vợ, nên cũng ngại”. Chia tay 

Bình, chia tay các chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Mường Lèo, lòng tôi thầm chúc cho các anh ngày 

đêm chắc tay súng, cho mùa xuân mãi về nơi mảnh đất cùng trời Tây Bắc. 

 Khi thị xã Sơn La được Chính phủ có Quyết định nâng cấp lên là thành phố  loại 3 trực 

thuộc tỉnh Sơn La vào năm 2008, tôi đã được tòa soạn cử đi công tác ở mảnh đất cuối trời Tây Bắc 

này để làm một chuyên đề cho thành phố trẻ Sơn La, Khi ấy nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Thào 

Xuân Sùng đã từng tâm sự với tôi về những khó khăn mà ông hằng trăn trở với các huyện miền núi 

còn khó khăn của Sơn La, nhất là với những xã đặc biệt khó khăn, trong đó ông có nhắc đến xã 

Sam Kha của huyện Sốp Cộp với câu nói còn làm tôi nhớ mãi: “Trong một chuyến về công tác ở 

Sốp Cộp, một đồng chí lãnh đạo huyện ở đó báo cáo là “Nếu vào đến Sam Kha một lần chí ít cũng 

giảm 4 năm tuổi thọ” để tả về con đường vào đó”. 
 

61. K. Vy. LIÊN TIẾP ĐỘNG ĐẤT TẠI SƠN LA / K. Vy  // Công an nhân dân.- Ngày 

13/02/2014.- Số 3123 
 

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lí địa cầu - Viện Hàn lâm 

Khoa học Công nghệ Việt Nam) cho biết, trong những ngày gần đây liên tiếp xảy ra các trận động 

đất cường độ yếu tại địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể, vào hồi 12 giờ 18 phút 05 giây (giờ GMT) tức 19 

giờ 18 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 11/2 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.8 độ richter tại 

vị trí có tọa độ 21.86 độ vĩ Bắc, 103.534 độ kinh Đông thuộc khu vực huyện Quỳnh Nhai, độ sâu 

chấn tiêu khoảng 11km. Trước đó, vào hồi 11 giờ 37 phút 00 giây (giờ GMT) tức 18 giờ 37 phút 

00giây (giờ Hà Nội) ngày 9/2 cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.5 độ richter tại vị trí có tọa 

độ 21.421 độ vĩ Bắc, 103.524 độ kinh Đông, thuộc khu vực huyện Thuận Châu, độ sâu chấn tiêu 

khoảng 12km. Theo đánh giá, cả hai trận động đất này đều gây nên rung động trên cấp III (MSK 

64) tại khu vực tâm chấn, là các trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại. Viện Vật lí 

địa cầu cho biết, do nằm trên đới đứt gãy sông Mã, Sơn La là 1 trong 7 điểm có nguy cơ phát sinh 

động đất tại Tây Bắc, cùng với Điện Biên, thị xã Lai Châu, thị trấn Tuần Giáo, thị trấn Tam Đường, 

thị trấn Mường La, thị xã Mường Lay. Đến nay, trận động đất mạnh ghi nhận được tại Sơn La có 

cường độ 6.8 độ richter. 
 

62. X.T. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA / X.T // Lao động.- Ngày 14/02/2014.- Số 

33 
 

Đến nay đã có 1.607 công đoàn cơ sở với tổng số 52.416 đoàn viên. Trong đó, có 28 công 

đoàn cơ sở được thành lập mới trong năm 2013 với 1.670 đoàn viên. 
 

63. Minh Phong. KHAI THÁC VÀNG TRÁI PHÉP TẠI HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA: 

NHỮNG DÒNG SUỐI BÙN LÀM TAN GIẤC MƠ “ĐỔI ĐỜI” / Minh Phong // Công an 

nhân dân.- Ngày 15/02/2014.- Số 3125 
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Mặc dù mới qua Tết Giáp Ngọ được ít ngày nhưng cả khu vực bản Pi Toong, xã Pi 

Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La không mấy khi được yên ả bởi tiếng động của những 

chiếc máy xúc, máy sàng hoạt động liên tục không kể ngày đêm. Từ thượng nguồn, dòng suối 

Toong đục ngầu chảy dọc thị trấn Ít Ong đổ ra sông Đà; hàng chục héc ta ruộng nước của các 

bản phía hạ lưu thiếu nước sản xuất... Đó là hậu quả của việc khai thác vàng sa khoáng trái 

phép đang diễn ra khá phức tạp ở xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

Để khai thác vàng, nhiều hộ gia đình trong bản Pi Toong và một số bản lân cận đã vay tiền 

đầu tư mua máy xúc, máy sàng, hoặc đi thuê máy với mong muốn “đổi đời” từ những hạt vàng sa 

khoáng. Dù biết khai thác vàng trái phép là sai và có thể gây nguy hiểm cho bản thân, gây ô nhiễm 

môi trường nhưng ước mơ làm giàu từ vàng sa khoáng vẫn “thôi thúc” không ít người dân trong xã 

tìm đến đây, họ dựng lều lán, ăn ngủ, đào đãi vàng ngay trên bãi đất ngổn ngang vừa được máy xúc 

quật lên, thậm chí nhiều người trong bản còn sẵn sàng di chuyển nhà sang chỗ khác để đào đất đãi 

vàng trên chính nền ngôi nhà của mình. Bà Vì Thị Lùn, bản Pi Toong, xã Pi Toong, huyện Mường 

La cho biết: “Mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ được 1 đến 2 ly thôi, vất vả lắm. Làm ruộng không đủ 

ăn thì phải đi đãi vàng thôi”. 

Sự giàu có từ vàng chưa thấy đâu nhưng hệ lụy của nó thì quá rõ: Cả quả núi bị xẻ xuống và 

khoét sâu, có chỗ đến hàng mấy chục mét, ngay cả đường đi lại của bà con trong bản cũng có vết 

nứt sâu có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nguy hại nhất là phần lớn diện tích ruộng của các bản 

trong khu vực không có nước để sản xuất theo đúng thời vụ, vì dòng suối Toong đã trở thành 

“bùn”. Không biết vụ tới, người dân ở đây sẽ trồng lúa như thế nào? Hơn thế nữa, dòng suối chảy 

dọc thị trấn Ít Ong đổ ra sông Đà hiện đặc như dòng bùn, lẫn trong đó là nhiều hóa chất độc hại gây 

ô nhiễm môi trường nước cho cả vùng hạ lưu. 

Trước thực trạng đó, từ năm 2011 đến nay, UBND huyện Mường La đã tăng cường công tác 

chỉ đạo, quản lý Nhà nước về khai thác, bảo vệ khoáng sản, ngăn chặn việc khai thác vàng sa 

khoáng trái phép. Công an huyện Mường La đã chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên, môi 

trường, UBND xã Pi Toong tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không khai thác 

khoáng sản trái phép; bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những người vi phạm 

các quy định về khai thác vàng sa khoáng trên địa bàn. Đồng thời, điều tra xác minh, làm rõ các đối 

tượng lợi dụng những kẽ hở trong công tác quản lý của địa phương, cố tình bao che, thông đồng 

hoặc có hành vi khác trong việc tái diễn nạn khai thác vàng trái phép ở đây. Trung tá Cao Đức 

Hùng, Đội trưởng Đội CSKT Công an huyện Mường La, Sơn La cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần 

tham mưu cho UBND huyện giải quyết, làm trong sạch địa bàn, sau đó bàn giao cho xã quản lý 

nhưng sau một thời gian thì mọi chuyện lại đâu vào đó”. 

Chính quyền xã Pi Toong cũng đã có những biện pháp quyết liệt để ngăn chặn việc khai thác 

vàng trái phép đang diễn ra trên địa bàn. Do vậy, khoảng cuối năm 2013, việc khai thác vàng trái 

phép tại đây đã tạm thời lắng xuống, gần 30 chiếc máy xúc được chuyển ra khỏi địa bàn. Tuy nhiên 

vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, việc khai thác vàng trái phép lại tái diễn phức tạp, 

khi chính quyền và lực lượng chức năng can thiệp thì người dân nêu cái lí của họ: Chúng tôi làm 
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nương, làm ruộng không đủ ăn, hơn nữa phải đãi vàng để kiếm tiền tiêu Tết. Vả lại, chúng tôi chỉ 

đãi vàng trên đất của gia đình đã được Nhà nước cấp “sổ đỏ”... Ông Quàng Văn Tâm, Chủ tịch 

UBND xã Pi Toong cho biết: Xã cũng đã thực hiện tất cả các biện pháp có thể nhưng tình hình 

cũng chỉ lắng xuống một thời gian, đến khi nông nhàn là bà con lại tiếp tục khai thác. Cái khó của 

chúng tôi là thẩm quyền cũng như chế tài xử lý còn hạn chế, mức xử phạt vi phạm hành chính 

nhiều nhất cũng chỉ lên đến 2 triệu đồng, như thế thì bà con sẵn sàng nộp phạt để tiếp tục “giấc mơ 

vàng”... 

Khi chúng tôi thực hiện bài điều tra này thì ngay tại trụ sở UBND xã Pi Toong gần sát các 

điểm khai thác vàng trái phép đang diễn ra hoạt động cấp gạo hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ 

nghèo của xã. Một nghịch cảnh thật khó lý giải: Nếu việc khai thác vàng mang lại cuộc sống giàu 

sang, đủ đầy cho người dân ở đây thì đâu cần Nhà nước phải hỗ trợ gạo khi giáp hạt? Và tất cả các 

biện pháp của chính quyền cùng sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng liệu có ngăn chặn 

dứt điểm được tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép trên địa bàn xã Pi Toong? 

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, hiện nay, trên địa bàn xã Pi Toong có khoảng 

trên một chục điểm với hơn 20 chiếc máy xúc khai thác vàng sa khoáng trái phép đang hoạt động 

trải rộng trên 10ha. Không biết việc khai thác vàng có thực sự mang lại cuộc sống giàu sang cho 

người dân ở đây hay không nhưng rõ ràng hoạt động này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình 

an ninh trật tự trên địa bàn, trực tiếp gây ô nhiễm môi trường và nhất là nơi khai thác vàng chỉ 

cách Trạm biến áp 500KV của Nhà máy Thủy điện Sơn La chưa đầy 1 cây số. 
 

64. Phương Đức. ĐỘC ĐÁO PHONG TỤC ĐÓN TẾT CỔ TRUYỀN CỦA NGƯỜI THÁI  / 
Phương Đức // Tạp chí Biển Việt Nam.- Tháng 01+02/2014.- Số 01+02 

 

Cũng giống với người Kinh ở dưới xuôi, Tết cổ truyền của người Thái là dịp để các 

thành viên xa gia đình trở về đoàn tụ trong sự hòa thuận, yêu thương, mọi người đều mặc 

trang phục đẹp, lịch sự, nói với nhau bằng những lời chúc tốt đẹp nhất. Với người Thái, Tết 

cổ truyền gắn với những phong tục, tập quán đặc sắc, chuyện vui xuân mới có một ý nghĩa 

đặc biệt và mang một nét văn hóa riêng. 

Người Thái cư trú ở nhiều nơi trên đất nước ta nhưng tập trung đông nhất là các tỉnh Tây 

Bắc. Sơn La, Lai Châu có khoảng hơn 1 triệu người với các nhóm Thái Đen (Táy Đăm), Thái 

Trắng (Táy Đón hay Táy Khao), Thái Đỏ. 

…LỄ  HỘI GỘI ĐẦU CHIỀU 30 TẾT 

Người Thái trắng ở Quỳnh Nhai, Sơn La có hẳn một lễ hội gội đầu vào chiều 30 Tết. Tất cả 

già làng, trưởng bản, từ già đến trẻ hò nhau xuống bến sông để tổ chức lễ gội đầu. 

Theo quan niệm của người Thái, lễ gội đầu là lễ quan trọng mở đầu của các lễ hội trong năm. 

Bước vào năm mới mọi người trong thôn bản đều phải gội đầu để rửa trôi những cái vất vả, bệnh 

tật, điều không may mắn của năm cũ, tống tiễn tai ương, nhọc nhằn, bệnh tật xuôi theo dòng nước 

(sông, suối) đi mãi không lặp lại, đồng thời cầu con người có sức khỏe, năm mới tốt lành, gặp điều 

hay, làm ăn phát đạt. 
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Sau khi gội đầu xong, tất cả mọi người đều tham gia các hoạt động như ném còn, tó má lẹ, 

múa xòe cùng các trò chơi dân gian khác. Mọi người từ bến về đến nhà bắt đầu chuẩn bị cúng giỗ 

tổ tiên. Đàn ông là người trụ cột trong gia đình mới được đến bàn thờ tổ tiên gọi là “nả hóng” để 

quét dọn sạch sẽ, thay bát hương, sắp xếp lại những thứ trên bàn thờ và cúng tổ tiên, đón năm mới 

tại gia đình… 

Phong tục đón Tết của các dân tộc dù khác nhau nhưng đều có một điểm chung là trong 

những ngày đầu năm mới, mọi người đặc biệt quan tâm đến cách ứng xử với hàng xóm láng giềng, 

bạn bè và người thân trong gia đình. Ai cũng vui vẻ, hồ hởi, thân tình trong không khí ấm áp của 

mùa xuân, ai cũng sợ to tiếng thì sẽ bị “dông” cả năm. Tục đón Tết, mừng xuân cho dù có khác 

nhau ở tục lệ nhưng lại đều gặp nhau ở tinh thần nhân văn, ở khát vọng ấm no, hạnh phúc và thịnh 

vượng. 
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