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01. Thiên Hoàng. 70 NĂM NGÀY SINH HY CỦA NHÀ CÁCH MẠNG TÔ HIỆU (07/03/1944 – 

07/03/2014): TÔ HIỆU VÀ NHỮNG NGÀY Ở NHÀ TÙ SƠN LA  / Thiên Hoàng // Sự kiện và 

nhân chứng.- Tháng 02/2014.- Số 242 
 

 Trong lễ kỷ niệm nhân ngày hy sinh của nhà cách mạng, liệt sĩ Tô Hiệu do Tỉnh ủy 

Hưng Yên tổ chức, chúng tôi đã gặp và trò chuyện với ông Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư 

Trung ương Đảng, Trưởng Ban liên lạc Nhà tù Sơn La. Mặc dù đã gần bước sang tuổi 100 

nhưng ký ức về người bạn tù gần 7 thập kỷ trước vẫn còn nguyên vẹn và dạt dào cảm xúc 

trong ông... 

Cuối tháng 12/1939, anh Tô Hiệu bị thực dân Pháp xử mức án 5 năm và đày đi Nhà tù Sơn 

La. Gần 10 năm trước, anh đã có 4 năm trong nhà tù Côn Đảo. Chế độ hà khắc trong nhà tù của 

Pháp, cộng với những hoạt động quên mình trong phong trào cách mạng đã tàn phá sức khỏe của 

anh. Vượt lên bệnh tật, với cương vị là Chi ủy viên, sau đó là Bí thư Chi bộ nhà tù, anh đã có 

những đóng góp rất lớn trong công tác xây dựng tổ chức, đào tạo cán bộ và cải thiện đời sống của 

tù nhân. 

Trước khi anh Hiệu vào Nhà tù Sơn La, tình hình ở đây rất phức tạp. Gần 300 tù nhân nhưng 

nhiều thành phần khác nhau: Có cộng sản, có cả Quốc dân đảng, một bộ phận lại thuộc nhóm phục 

quốc thân Nhật, lại có một số anh em giác ngộ từ nhà tù khác chuyển đến... Vì trong nội bộ không 

thống nhất nên tình hình đời sống và phong trào đấu tranh chống lại chế độ của nhà cầm quyền 

những năm đó không thành công. Do không cải thiện được đời sống và tổ chức bảo vệ được mình 

mà chỉ có mấy năm, gần 1/3 tù nhân đã bỏ mạng trong tù. Trước tình hình đó, anh Tô Hiệu bàn 

trong chi ủy và chủ trương đoàn kết các lực lượng tù nhân dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng. Trong 

hoàn cảnh lao tù, chi bộ đã mở Đại hội đại biểu toàn nhà tù bao gồm đại biểu các trại. Đại hội đã 

thành lập cơ quan điều hành thực hiện nghị quyết của đại hội là Ủy ban nhà tù, thảo luận chủ 

trương đấu tranh với chánh sứ, giám binh, xếp ngục, binh lính... Thực hiện các chủ trương này, anh 

Hiệu đã tập trung chỉ đạo việc đấu tranh để cải thiện đời sống và bảo vệ quyền lợi cho tù nhân, đòi 

bọn cai ngục phải bỏ chế độ nhà thầu cung cấp ăn, để tù nhân tự tổ chức, đấu tranh buộc chúng phải 

cho tù nhân được trồng rau, nuôi lợn để cải thiện đời sống. Trước sức ép có tổ chức của tù nhân, tên 

công sứ buộc phải nhân nhượng và chấp nhận các yêu sách đó. Phong trào tăng gia, cải thiện bữa 

ăn phát triển rất sôi nổi. Có thời điểm, rau của tù nhân ăn không hết còn bán cả cho viên chức và 

nhân dân quanh vùng. Chúng tôi tập hợp các anh em khéo tay, làm cả thủ công, bán để lấy tiền gây 

quỹ. Đời sống được cải thiện, sức khỏe tù nhân được phục hồi, bệnh tật vì thế cũng bị đẩy lùi. Từ 

năm 1940 đến 1945, chỉ có 7 anh em mất trong tù, thấp hơn rất nhiều so với những năm trước đó. 

Song song với phong trào đấu tranh cải thiện đời sống, anh Tô Hiệu đã chủ trương mở các 

lớp học trong nhà tù. Ngoài các tài liệu của Việt Minh từ ngoài bí mật cung cấp vào trong tù, anh 

Tô Hiệu còn trực tiếp viết nhiều tài liệu quan trọng cho chi bộ, mở các lớp chính trị, quân sự, văn 

hóa, bồi dưỡng giảng viên, hướng dẫn các cuộc đấu tranh. Đặc biệt, trong tù còn có cả lớp huấn 

luyện quân sự, một điều có lẽ chưa nhà tù nào làm được. Có lần, khi đi lao động khổ sai trong rừng, 

anh em còn thuyết phục cả lính áp tải cho mượn súng để... tập quân sự. Học văn hóa, ngoài tiếng 
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Việt, còn có các lớp tiếng Pháp và tiếng Trung Hoa. Nhân dịp Tết Nguyên đán, anh em tù nhân còn 

tổ chức diễn kịch và mời cả công sứ, viên chức, binh lính vào xem. Từ môi trường đào tạo đặc biệt 

này, sau này nhiều chiến sĩ cộng sản là đảng viên Chi bộ Nhà tù Sơn La trở thành những cán bộ của 

Đảng, Nhà nước, Quân đội như: Văn Tiến Dũng, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn 

Thanh Bình, Mai Chí Thọ... 

Anh Tô Hiệu còn đặt ra cho chúng tôi nhiệm vụ là tuyên truyền cách mạng trong quần chúng 

nhân dân. Anh cử một số người, trong đó có tôi, tranh thủ những lần lao động bên ngoài để học 

tiếng Thái, sau đó về dạy lại cho nhau. Chúng tôi còn đặt lời cho bài hát bằng tiếng Thái để vận 

động đồng bào dân tộc ở đây. Bài hát đó, có một đoạn mà tôi vẫn nhớ đến bây giờ: “Ngày nay 

chúng ta khổ lắm/Cơm không có mà ăn phải vào rừng đào củ/Vậy mà chúng ta còn phải đi phu, đi 

lính cho bọn quan lại địa phương/Lợn bò, lương thực phải đem nộp hết cả/... Anh em ơi! Cùng 

nhau hãy đứng lên, theo người Kinh để bắn giặc Tây/Đuổi chúng đi rồi thì đời chúng ta sẽ sung 

sướng”... Khi công tác tuyên truyền cho lính Thái và người Thái đã hiệu quả, dưới sự chỉ đạo của 

anh Hiệu, chúng tôi còn tổ chức xây dựng chi bộ người Thái, sau này là nòng cốt lãnh đạo phong 

trào đấu tranh giành chính quyền ở các tỉnh Tây Bắc vào tháng 8/1945. 

Phong trào cách mạng trong Nhà tù Sơn La và trong quần chúng nhân dân đang lên cao thì 

anh Tô Hiệu, linh hồn của phong trào đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7/3/1944. Trước khi đi xa, 

anh còn dặn lại các đồng chí của mình: “Ánh sáng ngày mai đã ló ở phía chân trời, hãy chuẩn bị 

đương đầu với những thử thách lớn nhất”... 

                                                        (Ghi theo lời kể của ông Nguyên Văn Trân,  

              nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban liên lạc Nhà tù Sơn La) 

 

02. Q. Vũ. SƠN LA KHÔNG ÐỂ DỊCH SỞI LÂY LAN / Q. Vũ // Đại biểu nhân dân.- Ngày 

19/02/2014.- Số 50; Nông thôn ngày nay.- Ngày 17/02/2014.- Số 41  
 

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La cho biết, tính đến thời điểm này có 109 trường hợp 

mắc bệnh sởi, chủ yếu tập trung ở các xã Ngọc Chiến, Chiềng Ân và Tạ Bú (huyện Mường La). 

Tuy nhiên, nhờ kịp thời triển khai khoanh vùng dịch, khám phân loại điều trị, xử lý môi trường và 

tiêm vaccine nên số ca mắc mới giảm, chỉ còn 15 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa 

huyện Mường La. 

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, giám sát diễn biến tình hình bệnh tại 

các địa phương, ngăn chặn không để dịch lây lan. Trung tâm Y tế dự phòng đã triển khai nhiều biện 

pháp phòng chống dịch như tiến hành phun khử khuẩn môi trường tại các trường học, nhà văn hóa 

của các xã có ca bệnh sởi và nghi ngờ sởi; lập danh sách trẻ từ 1 đến 15 tuổi để tiêm vaccine sởi. 

Kết quả, đã có 12.010 trong tổng số 15.935 trẻ từ 9 tháng đến 15 tuổi được tiêm vaccine. 
 

03. PV. H. MỘC CHÂU, SƠN LA: HƠN 8.800 HỘ ĐƯỢC VAY VỐN  / PV // Đại biểu nhân dân.- 

Ngày 17/02/2014.- Số 48 
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Năm 2013, hoạt động của hệ thống ngân hàng và các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn 

huyện đạt tổng vốn huy động hơn 1.400 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt gần 1.900 tỷ đồng; tổng 

doanh số thu nợ đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Hơn 8.800 hộ được vay vốn hơn 864 tỷ đồng, trong đó có 

hơn 3.700 hộ nghèo vay 78,1 tỷ đồng. 
 

04. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 17/02/2014.- Số 2433 
 

 14 đội (9 đội nam, 5 đội nữ) với 150 vận động viên đến từ 9 xã đã tham dự Lễ hội đua 

thuyền truyền thống năm 2014. Đây là hoạt động thường niên nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy 

những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào các dân tộc sinh sống trên sông Đà. 
 

05. PV. ĐÁNH CON, SÁT HẠI VỢ DÃ MAN TRONG DỊP TẾT / PV // Gia đình Việt Nam.- 

Ngày 17/02/2014.- Số 07 
 

Lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa tổ chức truy bắt, kết hợp với vận 

động tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, đối tượng Vì Văn Chung, thủ phạm giết vợ vào ngày 

5/2/2014 (tức ngày mồng 6 Tết) ra đầu thú. 

Trước đó, do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, Vì Văn Chung (sinh năm 1975, trú tại bản Trạm 

Hốc, xã Chiềng On, huyện Yên Châu) đã dùng dao Thái Lan đâm vào ngực vợ là Vì Thị Hảy (sinh 

năm 1976, trú tại bản Co Tôm, xã Chiềng On) khiến chị Hảy tử vong. Sau khi gây án, Vì Văn 

Chung đem theo một khẩu súng kíp và một con dao quắm rồi bỏ trốn. Kết quả khám nghiệm hiện 

trường, khám nghiệm tử thi cho thấy chị Vì Thị Hảy bị đâm một nhát dao vào ngực đứt sụn sườn số 

3 bên phải và thủng phổi, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Sau 4 ngày lẩn trốn, Vì Văn Chung đã 

quay về nhà anh trai là Vì Văn Quyết ở bản Tràng Nặm, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, Sơn La. 

Được sự vận động của công an và các lực lượng chức năng, đến 15h ngày 10/2/2014, đối tượng Vì 

Văn Chung đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, Vì Văn Chung đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình. Ngày 30/1/2014, do nghi ngờ con trai là Vì Văn Thành ăn trộm gà của gia đình đi 

bán, Vì Văn Chung đã trói và đánh Thành, khiến Thành bị thương, sau đó nhốt Thành vào nhà. Sợ 

con trai tiếp tục bị đánh, chị Vì Thị Hảy đã đưa Thành cùng con gái là Vì Thị Mầu đến nhà bà Vì 

Thị Pèng là chị dâu của chị Hảy xin ở nhờ vài hôm. 

Ngày 4/2 Vì Văn Chung đến nhà Vì Thị Pèng để bảo vợ về nhưng chị Hảy không về. Đến 

21h cùng ngày, Chung mang theo một con dao Thái Lan đến nhà Pèng tìm chị Hảy. Tới nơi, Vì 

Văn Chung đã đánh và kéo hai đứa con về, chị Hảy ngăn lại, Chung liền rút dao ra đâm thẳng vào 

ngực chị Hảy, gây ra vụ án mạng đau lòng. 
 

06. Nguyễn Anh Tuấn. SƠN LA MỜ SƯƠNG HUYỀN THOẠI / Nguyễn Anh Tuấn // Kiến 

thức gia đình.- Ngày 20/02/2014.- Số 08 
 

Tôi trở lại Sơn La vào lúc những cánh hoa ban đang lấp ló qua song sắt nhà ngục cũ. 

Đã từng có một thời, chưa thật xa lắm, có một câu hát nặng trĩu tâm tư của không ít thế hệ 

người Việt Nam yêu nước: “Sơn La âm u núi khuất trong sương mù…”. Nhưng cái ấn tượng 

hãi hùng của một vùng đất từng được coi là “vương quốc của sự tù đày” đó đã vĩnh viễn lùi 
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sâu trong dĩ vãng! Và cái phố núi đơn điệu nghèo nàn in hằn trong tuổi trẻ của tôi giờ cũng 

chẳng còn mấy dấu tích trọn vẹn… 

Ngày hôm nay, nếu ai có dịp đến lần đầu, hoặc người quay trở lại với thành phố Sơn La sau 

khoảng chục năm - sẽ phải ngẩn người sững sờ trước những vẻ đẹp kỳ diệu của một đô thị giữa 

vùng núi non Tây Bắc hiểm trở - cái vẻ đẹp do thiên nhiên tạo ra, lại được bàn tay con người tô đắp 

trên cơ sở của những huyền thoại và xương máu của lịch sử… Nằm ở trung tâm tỉnh Sơn La, địa 

hình thành phố có nét đặc trưng của miền phố núi: Đồng ruộng, phố phường và làng bản xen kẽ 

nhau ẩn khuất giữa núi non hùng vĩ. Không phải ngẫu nhiên mà thị xã Sơn La từng được mệnh 

danh là “Thị - xã - nhà - sàn”… Những dãy núi đá vôi nối tiếp nhau trùng điệp, nhiều ngọn cao vút 

sừng sững, có nhiều hang động với thạch nhũ kỳ diệu... Những dãy núi đất xen kẽ với đồng ruộng, 

phiêng bãi thuận tiện cho việc phát triển chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, lương 

thực... Dòng suối Nậm La bắt nguồn từ xã Mường Chanh huyện Mai Sơn chảy giữa thành phố tựa 

một dải lụa mềm tạo cho thành phố phong cảnh sơn thủy hữu tình, đồng thời là nguồn nước chính 

tưới tiêu cho đồng ruộng. Suối Bản Cá và các mó nước nằm rải rác trong các bản là nguồn nước 

cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho cả thành phố. 

Thành phố Sơn La từ xa xưa là mường phìa Mường La, là mường trong của châu Mường La 

(bốn mường ngoài là: Mường Bú, Mường Chùm, Mường Trai, Mường Bằng). Cái tên Mường La 

đã có từ ngàn năm nay, từ thời cụ Lạng Chượng đem quân đi mở mang bờ cõi. Khi ông vượt qua 

đèo Khâu Phạ, ngược theo con suối, thấy một vùng đất rộng và tươi đẹp, ông cho xây bản lập 

mường ở đây. Nhưng không thấy một người bản địa nào sống ở đây cả, nên ông mới gọi mường 

này là Mường Lạ - tức mường trống không, người đời sau gọi chệch thành Mường La. Sau này ông 

mới biết những người dân bản địa đã trốn vào một khu rừng rậm rạp gọi là Đông Mệt (gần nghĩa 

với rừng bí mật, nay vẫn còn địa danh này). Ông cho đặt chiềng - nghĩa là trung tâm của một 

mường tại khu đất có núi đá bao quanh, có ao nước trước mặt gọi là Chiềng An. Tương truyền 

rằng, từ thời Ải Lậc Cậc - tức Ông Khổng Lồ đi cày, ông thấy hai sái cày to và cứng quá liền lấy 

đòn càn (đòn nhọn hai đầu) chọc vào để nhấc chuyển đi, không may chiếc đòn bị gẫy, ông ngã bệt 

xuống nên mới có cái ao này; hai dãy núi là núi Hài và núi Cá có hai cái hang to giữa vách đá, là lỗ 

do Ải Lậc Cậc chọc từ đó. Ông Lạng Chượng cho khai phá đất làm ruộng, lập nên Viềng Hài và 

Viềng Giảng là các lũy quân sự. Sau đó ông tiếp tục dẫn đoàn quân lên Mường Muổi (Châu 

Thuận), giao cho Khun Dãng làm chủ Mường La. Trải qua hơn bốn mươi thế hệ, các chúa đất 

Mường La luôn đặt trung tâm tại Chiềng An này. Đất Chiềng An ngày xưa gồm khu Viện Điều 

dưỡng, Bệnh viện Y học dân tộc và khu vực lân cận ngày nay. 

Như vậy là, Mường La ngày xưa (tức Thành phố Sơn La nay) có trung tâm hành chính là 

Chiềng An. Khi thương mại phát triển, nhu cầu trao đổi sản phẩm hàng hóa tăng lên thì mới hình 

thành nên một trung tâm mới về buôn bán là Chiềng Lề (tiếng Thái vẫn gọi Chiềng Le - nghĩa là 

trung tâm nhìn, nhưng sang tiếng Việt lại thành Chiềng Lề). Trung tâm này là khu vực Rặng Tếch 

ngày nay. Viện sĩ sử học Trần Huy Liệu, một cựu tù chính trị đeo số vuông ở ngục Sơn La đã có 
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mấy câu thơ độc đáo về thị xã Sơn La ngày ấy: “Bản Giảng gió trăng chừng cũng thú/ Chiềng Lề 

phố xá có gì vui?”. 

Chiềng Lề có ngọn đồi Khau Cả mà ở trên đó, thực dân Pháp đã dựng nên một nhà ngục khét 

tiếng khắp ba Kỳ nhằm đàn áp phong trào cách mạng và thủ tiêu lòng yêu nước. Di tích lịch sử 

ngục Sơn La hiện giờ đã trở thành một địa điểm tham quan hấp dẫn, với những câu chuyện kể li kì 

quanh cây đào mang tên Tô Hiệu... 

Đã biết bao lần tôi tha thẩn trong khu ngục đá này, quanh ngọn đồi Khau Cả này, để hình 

dung ra cảnh kéo xe nước ngược dốc cùng những cảnh lao động khổ sai trong sương mù hoặc trong 

nắng gắt của các tù nhân chính trị - những “phần tử nguy hiểm” đối với thực dân Pháp song lại là 

niềm tin yêu và nguồn thương mến vô hạn của những người dân nghèo quanh phố Chiềng Lề và 

các bản năm xưa... 

Những người cầm quyền hôm nay, dù bận bịu nhiều thứ việc cũng nên bỏ chút ít thời gian để 

ngẫm lại về mối quan hệ đẹp đẽ giữa quần chúng và cách mạng từ những bậc tiền bối của mình - 

những điều đã được bộc lộ một cách thực sáng rõ và cảm động ở ngục đá Sơn La hơn hai phần ba 

thế kỷ trước... 

Tôi lại vào thăm bản Cọ - quê hương của người thanh niên yêu nước Lò Văn Giá đã dẫn 4 tù 

chính trị thoát khỏi ngục Sơn La rồi sau đó bị giặc giết hại dã man... Người bạn dạy văn thân thiết 

cũ của tôi - nhà thơ Dương Tam Kha đã biết bao lần vào ngôi nhà hiện đã trở thành một phần của 

Khu lưu niệm, đi khắp bản Cọ gặp gỡ con cháu, xóm giềng người anh hùng trẻ tuổi để hỏi han, để 

sống lại tuổi thơ của Lò Văn Giá rồi xây dựng nên một trường ca tâm huyết mang tên anh... 

Mấy chục năm trước, tôi đã nhiều lần ngẩn ngơ đi trên con đường mang tên Lò Văn Giá dẫn 

vào Tạ Bú - nơi năm xưa những người tù vẫn phải cõng gạo từ bến Tạ Bú - sông Đà về tới ngục 

Sơn La. Không chỉ một lần tôi phải đứng lặng ngắm nhìn cái nắng vàng rực chan hòa cả dải núi 

phía Mường La lúc chiều về, bên dưới là dòng suối thơ mộng có những cô gái váy áo cóm khăn 

piêu duyên dáng múc nước vào ống bương gánh về những mảnh vườn xinh xẻo - một hình ảnh quá 

thân thương thi vị đã hiển hiện trong nhiều tấm ảnh nghệ thuật, nhiều bản nhạc, nhiều bức tranh - 

trong đó có một bức tranh lụa của bố tôi - cố họa sĩ Nguyễn Quảng... Cái khung cảnh “Có nàng sơn 

nữ ngây thơ” ấy cũng đã hiển hiện trong bài thơ “Chiều về Mường Bú” của một người tù chính trị 

đeo số vuông mà tôi đã từng viết một truyện ngắn cùng tên kể lại hoàn cảnh ra đời của nó... 

Trên đường đi Tạ Bú, gần lối vào bản Cọ là Công ty Môi trường Đô thị - một cơ quan mà 

khi tôi bước vào phải ngỡ ngàng như lạc trong động Thiên Thai xưa! Óc thẩm mỹ của những chủ 

nhân ở đây thật không chê vào đâu được! Và công sức họ bỏ ra cũng thực đáng nể vì! Nhiều loại 

cây hoa lạ, nhiều tảng đá muôn hình dáng vẻ... đã được sưu tầm từ khắp các địa phương trong tỉnh, 

để trang hoàng cho một công ty đẹp hơn công viên! Anh Trần Mạnh Hồng, Giám đốc Công ty nhiệt 

tình dắt tay tôi tới đầu hồi nhà và chỉ lên những ống tre tạo ra để cho chim én tới cư trú… Chưa kịp 

tìm hiểu thành tích mà công ty này đối với thành phố ra sao, nhưng chỉ với tình yêu thiên nhiên, sự 

chăm chút đối với khuôn viên nơi làm việc, sự thân ái tôn trọng lẫn nhau giữa thủ trưởng với nhân 
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viên, giữa nhân viên với nhân viên, tôi cũng đã có thể hình dung được uy tín lẫn thành công của họ 

trong sự nghiệp môi trường đô thị của một thành phố trẻ... 

Đêm xuống, những người làm môi trường đô thị đã dẫn chúng tôi lên tháp truyền hình tỉnh 

Sơn La để nhìn xuống toàn cảnh thành phố... 

Bên dưới kia, trong những ngôi nhà ấm cúng ngập tràn ánh điện, có biết bao con người đang 

âm thầm làm việc cho tương lai, và có biết bao gia đình miền xuôi - miền ngược đang xây đắp hạnh 

phúc từ mồ hôi của hiện tại và từ máu xương của quá khứ... 

Trong số những gia đình như thế, tôi rất thân thiết với gia đình bà quả phụ Lò Văn Mười. 

Hồi dạy học ở châu Thuận, bên bếp lửa sàn của gia đình ông bà, tôi thường được ông Mười kể lại 

cho nghe nhiều chuyện cũ... Ông Mười vốn là phó quản trại lính khố xanh trên nhà ngục Sơn La, 

được tù chính trị số vuông cảm hóa, giúp tù nhân liên hệ với các tổ chức cách mạng bên ngoài, và 

sau đó, ông trở thành một trong những nhân tố cốt cán của cách mạng và kháng chiến tại Sơn La. 

Ông còn là một nhà thơ dân tộc Thái nổi tiếng, một cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục khu tự trị Tây 

Bắc cũ. Con cháu ông đều đi theo con đường trí thức, làm thầy giáo hoặc làm cán bộ các ban ngành 

của tỉnh, thành phố... Một người con gái “rượu” của ông, học trò quý của tôi - cô giáo Lò Mai 

Cương dạy ở trường Cao đẳng Sơn La đã có một công trình khoa học đáng chú ý, thừa hưởng được 

một cách xuất sắc di sản tinh thần của người cha, đó là công trình mã hóa chữ Thái mang một ý 

nghĩa sâu xa: Làm giàu có bền chắc thêm cho đời sống văn hóa của thành phố và cho cả vùng Tây 

Bắc! 

Cũng ở phía đi Mường La, đối diện với Bệnh viện tỉnh, ngược lên một con dốc, có một ngôi 

nhà thân quen đối với hầu hết những người có dính dáng đến văn chương chữ nghĩa của Sơn La: 

Ngôi nhà của ông Phan Bá - biên tập viên tạp chí Văn nghệ tỉnh, người Nghệ An. Những giáo viên 

văn sống tập thể của thị xã hay các huyện có tí toáy viết văn làm thơ mà đói ăn đều có thể coi nhà 

ông như “kho lương thực” của mình. Và ông thường lim dim mắt nhìn vẻ thương cảm, có chút mãn 

nguyện khi vườn rau, nồi cơm nguội, bát nước mắm, đĩa thịt kho nhà mình bị “càn quét” một cách 

đáng yêu như thế! Trong số những tác giả trẻ cộng tác với tạp chí, chẳng hiểu sao tôi là người được 

ông chân tình mắng mỏ, dạy bảo nhiều hơn cả... Đã nhiều năm nay, tuy chỉ thỉnh thoảng được thấy 

ánh mắt ông qua hương khói bàn thờ, song người anh lớn có bản tính giản dị giàu tình thương 

người đó vẫn luôn sống tận đáy hồn tôi tựa một bài thơ đẹp mà buồn... 

Tôi thơ thẩn đi qua những chợ dân dã ven đường vẫn giữ được khi Thị xã Sơn La lên thành 

phố, nơi tiêu thụ sản phẩm từ vườn ruộng của bà con dân tộc ở các bản xung quanh thành phố, vừa 

giúp đồng bào có thêm thu nhập vừa giúp cán bộ công nhân viên chức cải thiện bữa ăn tươi một 

cách giản dị… Biết bao mảnh vườn, mảnh ruộng nước nho nhỏ nằm giữa thành phố cũng tạo cho 

không gian một màu xanh thích mắt và giúp những công trình xây dựng hiện đại có thêm sự duyên 

dáng... Sản xuất nông nghiệp của các làng bản quanh Thành phố Sơn La hôm nay tuy đã bước đầu 

vươn tới nền kinh tế thị trường, song chủ yếu vẫn là tự cung tự cấp. Cảnh đốt nương tra hạt trồng 

màu vẫn đang còn diễn ra trên các sườn núi trọc lóc của thành phố như một nỗi day dứt ám ảnh của 

quá khứ nghèo đói! Những cánh rừng thiêng đầu nguồn phía Hua La của dòng Nậm La vẫn đang 
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tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo và kêu gọi các thế hệ người thành phố cần biết giữ gìn sự thâm 

nghiêm của rừng- đó là một cách giữ gìn sự sống cũng như vẻ đẹp lâu dài cho thành phố, để cái 

cảnh cơn lũ kinh hoàng tàn phá Thị xã Sơn La vào tháng 7 năm 1991 sẽ không bao giờ tái diễn! 

Những luật tục bảo vệ rừng ngàn đời của đồng bào dân tộc gắn liền với những cánh rừng thiêng của 

thành phố đang được nhà nghiên cứu Cà Chung, cùng những cán bộ có tâm huyết của Sở Khoa học 

Công nghệ Sơn La tìm hiểu, khôi phục lại... Anh Cà Chung cho tôi biết: Người Thái nói riêng và 

người miền núi nói chung quan niệm khu rừng thiêng là nơi ngự trị của thần linh, là nơi che chở 

cho muông thú mà con người không được động đến. Nếu ai xúc phạm sẽ bị thần linh trừng phạt. 

Bao đời rồi, người Thái vẫn sống bình yên như vậy và truyền nhau lưu giữ những điều cấm kỵ, để 

họ còn có được một cánh rừng già hiếm hoi, quý giá như chính sự sùng kính tổ tông và những điều 

thiêng liêng nhất... Tiếc thay, giờ đây nhiều cánh rừng đã bị “giải thiêng”. Nhiều luật tục, trong đó 

có luật tục đầy tính nhân văn, khoa học đã bị rơi rụng theo năm tháng, nhiều quy định đã bị bãi bỏ! 

Và rồi cũng tới lúc, vẻ đẹp thi vị nhưng chậm chạp của chiếc cọn nước bên dòng Nậm La sẽ 

được trưng bày trong các nhà bảo tàng; nhưng ngày hôm nay, vẻ đẹp của nó vẫn làm chúng ta băn 

khoăn ngẫm ngợi về một nền nông nghiệp lạc hậu của miền núi từ hàng ngàn năm qua - giữa một 

thành phố trẻ trung năng động... 

Thành phố Sơn La hôm nay đã hiện ra trước du khách bốn phương như một vương quốc của 

những vẻ đẹp thiên nhiên kỳ thú, của những điệu xòe duyên dáng, của những phong tục tập quán 

đáng yêu nhiều dân tộc làm say lòng người... Quanh Thành phố Sơn La có tới hàng chục đội văn 

nghệ quần chúng của bản với những tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc không thua kém văn 

công chuyên nghiệp - ví như các đội bản Cá, bản Chiềng Xôm, bản Cọ, bản Hìn… 

Thành phố Sơn La, con người Sơn La - dù có trải qua những biến thiên nào của đất trời, của 

lịch sử thì bao giờ cũng vẫn giữ trọn vẹn lòng mến khách hồn hậu riêng biệt mà bất kỳ ai đã từng 

đến đều có thể trải nghiệm... Điệu múa xòe giữa bản hay trên nhà sàn thường diễn ra sau mỗi cuộc 

gặp gỡ thân mật nồng ấm tình người sẽ còn để lại bao ấn tượng khó quên cho mỗi con người dù 

mới đến Thành phố Sơn La lần đầu hoặc đã từng coi Sơn La là quê hương thứ hai của mình… Tôi 

tin là có thể nói hộ được tâm tư khá nhiều người sau những cuộc giao lưu như thế bằng mấy vần 

thơ vụng: “Về Thị - xã - nhà - sàn. Dạo vòng lên phố núi. Chẳng ngờ em vẫn đợi. Tối giao lưu bập 

bùng... Đôi má hừng hực lửa. Rượu uống vòng chưa say. Nhịp chân hòa tay nắm. Đêm ngập đốm 

sao bay! Đôi mắt em hoang dại. Tóc cuộn đỉnh bời bời. Như ngày xưa lỡ hẹn. Tìm cuối đất cuối 

trời...”. 

Thành phố Sơn La - thành phố của truyền thuyết và huyền thoại mà vẻ đẹp hoang sơ cùng 

với nỗi buồn đến xao lòng vẫn còn long lanh trên những cánh hoa ban, hoa mạ... Phố núi của những 

làng bản ruộng vườn yên bình, đẹp và mộng mị như tranh vẽ, như thơ nhạc... Thành phố Sơn La 

hôm nay còn là thành phố của niềm khát khao khám phá những chân trời mới của văn hóa, của 

khoa học kỹ thuật... Thành phố Sơn La đang cố gắng để thực sự xứng đáng là một thành phố trung 

tâm của cả vùng Tây Bắc; và cái tiêu chí, cái đích đến vạch ra tự năm nào: Sơn La trở thành một 
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hòn ngọc thực sự của miền Tây Tổ quốc, tôi hy vọng sẽ không phải là một khẩu hiệu suông, hão 

huyền... 
 

07. Vân Dung. CÂY CAO SU ĐƯỢC CHĂM SÓC TỐT / Vân Dung // Dân tộc và phát triển.- 

Ngày 21/02/2014.- Số 971 
Năm qua, huyện Mường La (Sơn La) đã chỉ đạo 3 xã và nhân dân trong vùng dự án phát 

triển cây cao su chăm sóc, bảo vệ tốt 2.167 cây cao su. 

Tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ trương phát triển cây cao su cho 200 lượt người tại xã Tạ 

Bú và Mường Bú. 

Trong năm 2013, cả huyện đã trồng mới trên 61ha cây cao su. Các phòng, ban chuyên môn 

huyện đã phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc, quy chủ cấp 2.207 giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, với 1.835ha cho các hộ tham gia góp đất trồng cây cao su. Đến nay, Công ty cổ phần Cao su 

Sơn La đã tuyển 660 công nhân chính thức và tạm tuyển 775 công nhân, với mức lương từ 1,5 - 1,7 

triệu đồng/tháng. 

Thời gian tới, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, bản thành lập các tổ làm tốt công tác 

phòng, chống chữa cháy và bảo vệ diện tích cao su hiện có; tuyên truyền phổ biến chế độ chính 

sách phát triển cây cao su cho các hộ dân tại 2 xã Mường Bú và Tạ Bú… 
 

08. Thịnh Nguyễn. HÁNG ĐỒNG (SƠN LA): GIẢI QUYẾT TỪNG KHÓ KHĂN CHO SỰ 

NGHIỆP TRỒNG NGƯỜI / Thịnh Nguyễn // Dân tộc và phát triển.- Ngày 21/02/2014.- Số 

971 
 

Chúng tôi có mặt ở Trường Tiểu học Háng Đồng, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên (Sơn La) 

đã quá trưa, nhưng sương mù vẫn bao kín trường và lớp nơi đây. Cô Đinh Thị Thương, cán bộ thư 

viện nhà trường tiếp chuyện trong gian phòng chật hẹp (khoảng 10m2), bốn bề được che chắn 

chằng chịt bởi những tấm ni lông mỏng. Cô Thương cho biết: Tất thảy mọi sinh hoạt của vợ chồng 

đều diễn ra trong căn phòng này. Cả xã chỉ có một nhà tập thể gồm 4 phòng dành cho giáo viên vì 

vậy chỉ có thể ưu tiên cho 15 thầy cô đơn thân. Những cặp vợ chồng trẻ phải dựng những gian nhà 

tạm để sinh sống, công tác. 

Do Háng Đồng cách trung tâm huyện hơn 40km, nên ở đây không có chợ, đường sá xa xôi, 

gập ghềnh khó đi (do con đường đang được thi công), nên mỗi tháng một lần, thầy Hoàng Mạnh 

Thìn, chồng cô Thương phải kết hợp về quê Phù Yên thăm gia đình (cách trường 80km) với việc 

chở gạo, mắm, muối, thức ăn và ga lên phục vụ sinh hoạt hằng ngày. “Rất may, tháng 8 năm ngoái, 

xã đã có điện nên các thầy cô mới có tủ lạnh để tích trữ thức ăn cho cả tháng. Còn trước đây, thầy 

cô ở trường chủ yếu phải ăn thức ăn khô”, cô Thương chia sẻ. 

Để khắc phục những khó khăn, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, năm 

học 2013 - 2014, huyện Bắc Yên đã thực hiện tách trường cấp 1 và trường cấp 2. Đồng thời, trích 

ngân sách đầu tư cho trường Tiểu học Háng Đồng 2 căn nhà lắp ghép với diện tích 160m2, 01 nhà 



Sơn La qua báo chí Trung ương.- Số 04 năm 2014 10 

ăn; Ban giám hiệu cũng đã ký hợp đồng cho 4 cô cấp dưỡng để các em học sinh sau giờ học không 

còn phải sống trong tình cảnh rét mướt, lặn lội kiếm củi về chống rét. 

Em Mùa Thị Sông, học sinh lớp 8, ở bản Háng Đồng C theo học bán trú từ năm lớp 3 nói: 

Nhà em có 3 chị em (một em trai học lớp 6, một em trai học lớp 3) cùng học bán trú tại đây. Là chị 

lớn nên mọi việc trước đây như: Gùi gạo, rau cỏ từ nhà đến trường (gần 10km), nấu cơm, giặt quần 

áo em phải làm hết, hai em chỉ phụ giúp việc kiếm củi và nhóm bếp thôi. Nhiều hôm học đến giữa 

buổi, đói quá, mấy chị em trốn học về nhà trọ bổ củi, nhóm bếp nấu cơm ăn. Nay đã có các cô cấp 

dưỡng giúp nấu ăn, chúng em không những được ăn no mà còn được chuyển lên khu nhà mới, sạch 

sẽ, khang trang. No cái bụng, bạn nào trong lớp em cũng ở lại lớp học cho đến khi hết giờ rồi mới 

về ăn cơm. Nhiều bạn đã nỗ lực trong học tập hơn. 

Theo Trưởng phòng Giáo dục huyện Bắc Yên, Lê Thị Loan, dù còn nhiều khó khăn song, so 

với năm học 2011 - 2012, năm học 2013 - 2014 này, thầy và trò ở Háng Đồng đã có nhiều thay đổi. 

Nhà trường đã có điện lưới, tập thể giáo viên ở Háng Đồng đã mua sắm được nhiều vật dụng cần 

thiết như: Ti vi, tủ lạnh, máy in... phục vụ nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và công việc giảng dạy. 

Còn đối với các em học sinh, có nhà bán trú, nhà ăn mới, có người cấp dưỡng nấu ăn... đã khuyến 

khích các em vùng khó đi học đông hơn, đầy đủ hơn... 

Năm học 2011 - 2012, học sinh ở cả 2 cấp tiểu học và phổ thông cơ sở ở Háng Đồng mới có 

108 học sinh, thì năm học 2013 - 2014 này, riêng trường tiểu học đã có tới 398 em (trong đó có 142 

em là học sinh bán trú). Không chỉ tăng về số lượng học sinh mà chất lượng học tập của các em 

cũng có nhiều tiến bộ. Cụ thể: Năm học 2012 - 2013, trường Tiểu học Háng Đồng có 398 học sinh, 

có 8 em đạt học sinh giỏi và 113 em đạt loại khá. So với các trường vùng cao khác, kết quả này tuy 

còn khiêm tốn, nhưng đối với Háng Đồng kết quả này sẽ là tiền đề để mở ra một tương lai mới đối 

với sự nghiệp trồng người nơi vùng đất khó này. 

Háng Đồng là xã đặc biệt khó khăn của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Xã mới được thành lập 

năm 2008, nên cơ sở hạ tầng, đời sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Trụ sở Ủy ban 

nhân dân xã còn tạm bợ. Những con đường đến thôn bản chủ yếu vẫn là đường mòn nhỏ, khó đi. 

Nhiều thôn bản vẫn chưa có trường mầm non. Để Háng Đồng bớt khó khăn, vừa qua huyện Bắc 

Yên đã quyết định đầu tư xây dựng thêm 2 trường mầm non tại bản Háng Bla, Làng Sáng và tiến 

hành hỗ trợ bà con trong việc khai hoang diện tích đất canh tác với số tiền 15 triệu/ha... 
 

09. Kiều Thiện. BÍ QUYẾT THU HÚT NÔNG DÂN Ở SƠN LA / Kiều Thiện // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 21/02/2014.- Số 45 
 

“Nội dung hoạt động Hội phải gắn với quyền lợi của hội viên, nông dân. Nông dân no 

ấm, hạnh phúc thì tổ chức Hội vững mạnh” - đó là tâm sự của bà Trần Thị Kim Loan - Chủ 

tịch Hội Nông dân Thành phố Sơn La. 
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Là thành phố miền núi mới thành lập 5 năm, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn hạn 

chế nên đời sống của bà con nông dân các dân tộc thành phố Sơn La vẫn còn không ít khó khăn. 

Các cấp Hội nông dân thành phố đã có nhiều giải pháp giúp nông dân xóa nghèo, làm giàu. 

NHÀ NÀO CŨNG CÓ HỘI VIÊN 

Chỉ vào diện tích đất nương vừa được làm cỏ, chuẩn bị cho vụ tra hạt ngô xuân hè, chị Lò 

Thị Kim ở bản Pát, xã Chiềng Ngần, bảo: “Năm nào cũng vậy, Hội nông dân xã và thành phố đều 

cung ứng giống ngô, phân bón chất lượng, giá phải chăng cho nông dân chúng tôi. Nhờ thế, việc 

gieo trồng của chúng tôi luôn đạt tiến độ thời vụ, năng suất cũng cao hơn. Hội còn tổ chức các lớp 

khuyến nông cho nông dân. Nhiều hộ nghèo và cận nghèo ở xã này đã được vay vốn ưu đãi thông 

qua tổ chức hội, vì thế nhà ai cũng có lao động chính tham gia vào Hội nông dân”. 

Với những hội viên thuộc chi hội tiểu khu II, xã Chiềng Xôm thì: “Hội nông dân giúp chúng 

tôi nhiều việc lắm. Không chỉ trang bị cho chúng tôi những kiến thức sản xuất, kinh doanh đạt hiệu 

quả cao; tạo vốn cho chúng tôi sản xuất mà hội còn giúp chúng tôi có được hệ thống mương phai 

tưới tiêu chạy suốt bản Panh này. Từ giáp Tết Nguyên đán vừa qua đến nay, các hộ trong xã được 

hội phối hợp với điện lực thành phố sửa chữa, tái tạo lại lưới điện sử dụng trong nhà, vừa tiện lợi, 

đẹp mắt lại đảm bảo an toàn khi sử dụng. Nhà tôi cũng mới làm lại tất cả lưới điện trong nhà với sự 

giúp đỡ của hội, không lôi thôi, luộm thuộm, mất an toàn như trước nữa mà tốn kém chẳng đáng là 

bao” - bà Tòng Thị Xuấn, bản Hụm, xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La bảo.  

NÔNG DÂN TIN HỘI 

Từ những việc làm thiết thực của Hội, nông dân thêm tin tưởng, tích cực tham gia tổ chức 

hội và những hoạt động do hội tổ chức. Năm 2013 đã có thêm 371 nông dân tự nguyện tham gia tổ 

chức hội, vượt trên 57% kế hoạch. Công tác xây dựng Quỹ hội được hội viên hưởng ứng cao với 

100% cơ sở hội, chi hội có quỹ và vượt chỉ tiêu đề ra ở mức cao. Quỹ được sử dụng rất hiệu quả 

thông qua việc cho hội viên nghèo vay làm vốn sản xuất. 

Ông Lò Văn Hải, nông dân bản Mé, phường Chiềng Cơi, cho biết: Khi Hội nông dân thành 

phố huy động bà con tham gia làm nhà đại đoàn kết để giúp đỡ hộ nghèo trong bản, chúng tôi 

hưởng ứng ngay; khi hội phát động trồng cây đầu xuân hay ra quân làm thủy lợi, tu sửa đường giao 

thông… cũng chẳng ai từ chối. Hội đã chiếm lòng tin yêu của dân rồi nên việc huy động sức dân 

lớn lắm. 

Nói về lòng tin của hội viên, nông dân với Hội, bà Trần Thị Kim Loan, bảo: Khi Hội hoạt 

động thật sự vì nông dân và hiệu quả thì sức cuốn hút của Hội với nông dân rất lớn. Hàng năm, tỷ 

lệ hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi và tỷ lệ đạt danh hiệu của chúng tôi đều vượt chỉ 

tiêu đề ra. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã huy động được hơn 19.300 ngày công của hội viên, 

nông dân tham gia làm mới 27,65km đường; sửa chữa 194,45km đường; kiên cố hóa và sửa chữa 

12km kênh mương; xây dựng nhà văn hóa bản; hưởng ứng các chương trình: Phòng chống tai nạn - 

tệ nạn xã hội; bảo vệ và phát triển vốn rừng, xóa đói nghèo lạc hậu… Khi hội viên đã mạnh, đã tin 

tưởng vào tổ chức thì Hội cũng sẽ mạnh lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng tin, dân cậy.  
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Năm 2013, toàn thành phố đã có thêm 371 nông dân tự nguyện tham gia tổ chức hội, vượt 

trên 57% kế hoạch. Công tác xây dựng Quỹ hội được hội viên hưởng ứng cao với 100% cơ sở hội, 

chi hội có quỹ và vượt chỉ tiêu đề ra ở mức cao. 
 

10. Vũ Long. “CÂY ĐA TRẺ” Ở BẢN PHIÊN CÀI / Vũ Long // Biên phòng.- Ngày 

21/02/2014.- Số 13 - 16 
 

Anh Tráng Vã Đế, SN 1974, trú tại bản Phiên Cài, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn 

La) đã có gần 10 năm giữ chức trưởng bản. Bằng sự uy tín, trách nhiệm với cộng đồng, vị 

trưởng bản trẻ tuổi này đã góp phần mang lại cuộc sống mới cho nhiều hộ dân, đặc biệt đối 

với những đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn. 

LÀM KINH TẾ GIỎI 

Bản Phiên Cài cách trung tâm xã khoảng 7km, nằm sát với đường biên giới Việt - Lào. 

Những năm gần đây, đời sống kinh tế - xã hội của người dân nơi đây được đánh giá no đủ nhất xã 

Lóng Sập. Người có công hướng đồng bào đến cuộc sống mới, ấm no hơn trước là vị trưởng bản 

Tráng Vã Đế. Một người dân ở bản Phiên Cài cho biết: “Nhờ có anh Đế bày cho cách làm ăn, nên 

gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác trong bản mấy năm nay không còn phải lo cái đói nữa. 

Cuộc sống của gia đình tôi bây giờ đã bắt đầu có của ăn của để rồi. Chúng tôi vừa trúng đậm vụ 

ngô, năm nay được ăn cái Tết thật to”. 

Ngày trước, số hộ nghèo ở bản Phiên Cài nhiều nhất xã, một phần do người dân nơi đây 

chưa tìm được hướng đi đúng trong sản xuất. Tráng Vã Đế là người đi tiên phong áp dụng khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều năm liền, năng suất và sản lượng nông sản của gia đình anh Đế tăng 

cao so với mặt bằng chung trong bản. Với mong muốn góp sức xây dựng bản làng, Tráng Vã Đế đã 

chủ động đến từng nhà, hướng dẫn cho bà con cách chăm bón cây trồng cho năng suất cao. Đến 

nay, sản lượng ngô hằng năm của nhiều gia đình đạt trên 20 tấn, trừ các khoản chi phí, lợi nhuận 

hàng chục triệu đồng. 

Là một người năng động, sáng tạo, Tráng Vã Đế luôn suy nghĩ những cách làm ăn mới, hiệu 

quả cao. Ngoài việc sử dụng diện tích đất có sẵn của gia đình, anh còn thuê thêm diện tích của bà 

con trong bản để tăng sản lượng ngô. Trung bình mỗi năm, gia đình anh thu được 35 tấn ngô, bán 

ra được hơn 100 triệu đồng, trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thu về trên 70 triệu đồng. Số lúa thu 

hoạch hằng năm của gia đình anh đạt trên 3 tấn, đảm bảo đủ cung cấp nguồn lương thực. Ngoài ra, 

gia đình anh còn phát triển chăn nuôi lợn, cứ 6 tháng xuất một lứa, mỗi lứa có từ 10 đến 15 con, 

cho nguồn thu khoảng 10 đến 15 triệu đồng. 

Chính nhờ học tập và làm theo cách làm ăn của trưởng bản Đế mà đến nay, đời sống của 

người dân nơi đây đã bắt đầu có của ăn của để. Số hộ nghèo trong bản đang có xu hướng giảm dần. 

Năm 2009, toàn bản Phiên Cài có 43 hộ nghèo, năm 2011, con số đó đã giảm xuống còn 31 hộ. 

Tính đến cuối năm 2013, chỉ còn 21 hộ nghèo. Trưởng bản Tráng Vã Đế chia sẻ: “Cuộc sống của 

người dân trong bản vẫn còn nghèo lắm, người dân mới chỉ làm được một vụ ngô, một vụ lúa mà 

chưa tận dụng được hết tiềm năng tài nguyên đất. Thời gian tới, tôi dự định sẽ vận động người dân 
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trồng thêm rau sạch để cung ứng cho thị trường Hà Nội và các thị trường lân cận. Nếu làm được 

điều này, đời sống của người dân sẽ không ngừng được nâng cao. Hơn nữa, sẽ tạo công ăn việc làm 

cho một số thanh niên trong thời gian nông nhàn để họ không sa ngã vào các tệ nạn xã hội”. 

GIẢI PHÁP CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY 

Bản Phiên Cài có 64 hộ, với 391 khẩu. Từ lâu, cuộc sống của người dân nơi đây có sự xáo 

trộn, bởi sự cám dỗ của “nàng tiên nâu”. Ông Tráng Láo Tú, Bí thư chi bộ bản cho biết: “Do gần 

với khu vực thường xuyên diễn ra hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy nên nhiều thanh niên 

trong bản dính vào con đường nghiện ngập. Ủy ban xã đã yêu cầu chúng tôi sớm đưa các đối tượng 

đến các trung tâm cai nghiện. Tuy nhiên, việc vận động họ không phải dễ dàng. Khi có yêu cầu tập 

trung, họ tìm cách trốn tránh, hoặc lẩn vào rừng sâu”. 

Ở bản Phiên Cài hiện có 12 người nghiện ma túy, phần lớn là thanh niên lười lao động, bị kẻ 

xấu lợi dụng, lôi kéo. Trước vấn nạn đó, Tráng Vã Đế đã chủ động đề xuất với chính quyền xã có 

những giải pháp hữu ích để giải quyết tình trạng này. Ban đầu, anh đến từng gia đình có người 

nghiện, vận động họ đi cai ở các trung tâm, nhưng họ đều một mực từ chối. Giải pháp cuối cùng 

anh đưa ra là nếu những gia đình có người thân nghiện ma túy không chủ động đi cai, sau này cần 

làm các thủ tục giấy tờ liên quan, chính quyền sẽ không giải quyết. Nhờ giải pháp kiên quyết đó, tất 

cả 12 hộ dân đã chủ động đưa con em họ đến các trung tâm cai nghiện. Đến nay, đã có 5 người cai 

nghiện thành công. Họ trở lại bản Phiên Cài trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

Ông Tráng Trống Lếnh (SN 1946) có con trai là Tráng Lao Trá (SN 1979) trước đây nghiện 

ma túy nặng. Được trưởng bản Đế vận động đi cai nghiện, sau khi từ bỏ thói quen dùng “chất 

trắng”, Trá trở về bản chăm chỉ làm ăn, không tái nghiện. Hiện nay, kinh tế gia đình Trá được xếp 

vào diện khá giả trong bản. Trung tá Đỗ Văn Đông, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lóng Sập cho 

biết: “Ở các xã do Đồn Lóng Sập quản lý hầu hết nằm giáp với biên giới, nơi thường xuyên diễn ra 

nhiều vụ vận chuyển, mua bán ma túy. Trong đó, có những bản số lượng con nghiện khá nhiều, 

đang có xu hướng tăng lên và ngày càng trẻ hóa. Đứng trước nguy cơ đó, chúng tôi đã phối hợp với 

các vị già làng, trưởng bản tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ thói quen dùng thuốc phiện và 

nói không với việc vận chuyển, mua bán, tàng trữ chất ma túy. Trưởng bản Tráng Vã Đế đã phát 

huy rất tốt vai trò của mình trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong công tác phòng chống tệ nạn 

ma túy. Hiện nay, cuộc sống người dân bản Phiên Cài đã no đủ hơn, an ninh trật tự trong bản được 

đảm bảo, tình trạng nghiện và tái nghiện giảm rõ rệt”. 
 

11. PV. BẢO TÍN MINH CHÂU: LÀM TỪ THIỆN TRÊN CAO NGUYÊN MỘC CHÂU / PV // 

An ninh thủ đô.- Ngày 22/02/2014.- Số 4038 
 

Vừa qua, đoàn cán bộ công nhân viên Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đã 

có chuyến công tác từ thiện đầy ý nghĩa nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014 tại Mộc Châu, Sơn 

La. 

Tham gia chương trình trao quà, về phía chính quyền địa phương có đồng chí Hoàng Văn 

Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Sang, đồng chí Hà Trung Lâm, Chủ tịch UBND xã Mường Sang, 
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đồng chí Hà Văn Hiệp và Đàm Trọng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Sang; về phía Công ty 

Bảo Tín Minh Châu có Doanh nhân văn hóa Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu, Phó Tổng Giám đốc 

Vũ Phương Nam và hơn 30 cán bộ công nhân viên trong công ty. 

Trong chuyến từ thiện lần này, đoàn đã trao 25 suất quà, mỗi suất trị giá 02 triệu đồng với 

tổng trị giá 50 triệu đồng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người già 

neo đơn tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu. Đặc biệt, cũng nằm trong chương trình từ thiện, 

đoàn đã đến thăm và tặng quà cho cụ bà Nguyễn Thị Mão - 88 tuổi, sống tại bản Thái Hưng, xã 

Mường Sang, huyện Mộc Châu. Cụ bà hiện đã già cả ốm yếu, sống cùng con gái 45 tuổi bị dị tật, 

câm điếc bẩm sinh. 

Phát biểu tại buổi trao quà từ thiện, DNVH Tổng Giám đốc Vũ Minh Châu nói: “Chuyến từ 

thiện đầu năm mới này của chúng tôi hướng tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã 

Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tôi mong rằng các suất quà của công ty sẽ góp phần 

khích lệ tinh thần, giúp bà con xã Mường Sang, Mộc Châu phần nào giảm bớt khó khăn và cảm 

nhận sự ấm áp của tình yêu thương trong những ngày đầu xuân”. 

Hàng năm, Bảo Tín Minh Châu thường xuyên tổ chức các chuyến từ thiện nhằm chung tay 

cùng cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 25 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh 

vàng bạc đá quý, cũng là ngần ấy năm Bảo Tín Minh Châu tham gia các hoạt động từ thiện, cứu 

trợ. Hàng chục tỉ đồng đã được Bảo Tín Minh Châu gửi tới những người bất hạnh, những hoàn 

cảnh khó khăn: Người già neo đơn, khuyết tật, các bệnh nhân ung bướu, và các trẻ em mồ côi... trên 

khắp cả nước. 

Trong tương lai, Bảo Tín Minh Châu sẽ phấn đấu để có nhiều và nhiều hơn nữa những 

chuyến công tác từ thiện để có thể chia sẻ nhiều tấm lòng “Vàng” đến các bà con nghèo tại các 

vùng sâu vùng xa khác. 
 

12. Hải Miên. AN CƯ CHO DÂN TÁI ĐỊNH CƯ: CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN VÙNG THỦY 

ĐIỆN SƠN LA / Hải Miên // Thời báo kinh tế Việt Nam.- Ngày 24/02/2014.- Số 47 
 

Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La cơ bản đã hoàn thành, rất nhiều hộ dân đã 

được đến nơi ở mới. Song theo đó là những hệ lụy do đảo lộn cuộc sống, tập quán canh tác. 

Đến xã Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tìm về bản Kích, một bản tái định cư (TĐC) 

Thủy điện Sơn La, gặp ông Hoàng Văn Dun, ông cho biết: “Trước đây, khi còn sống ở phía bên 

dưới, người dân vừa làm rẫy, vừa đánh bắt cá, tuy không giàu nhưng còn có của ăn của để. Nhường 

chỗ cho thủy điện, nhưng chúng tôi chậm nhận được chế độ TĐC, có hộ còn chưa nhận được đầy 

đủ”. 

           Ở ĐẤT MỚI KHÔNG BIẾT LẤY GÌ MÀ SỐNG 

Lý giải về chuyện 80% hộ nghèo, còn lại là trung bình, nhiều người dân bản Kích cho biết, 

do nhường vườn, đất màu mỡ cho lòng hồ, nay chỉ còn nương rẫy trên núi. Khi nhà nước không có 

chính sách thỏa đáng, không tạo được công ăn việc làm thì người dân chẳng biết lấy đâu ra thu 

nhập để ổn định cuộc sống… 

ĐẤT SẢN XUẤT CŨNG KHÔNG CÓ 
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Mấy năm qua, các địa phương trong dự án Thủy điện Sơn La là: Điện Biên, Lai Châu, Sơn 

La đã có nhiều cố gắng, tháo gỡ khó khăn, tập trung mọi nguồn lực nhằm ổn định đời sống sản 

xuất… 

…Có lẽ người dân khu TĐC Phiêng Nèn, nằm sát thị trấn Phiêng Lanh (huyện lỵ Quỳnh 

Nhai, tỉnh Sơn La) là nơi học cách trồng rau trong thùng xốp sớm nhất ở vùng Tây Bắc. Họ được 

sống ở nơi ở mới, đã được xây dựng đầy đủ đường sá, trường học, hệ thống điện lưới... Nhưng mỗi 

hộ ở Phiêng Nèn chỉ cấp gần 400 mét vuông đất nên không có đất để trồng trọt, nhiều người phải 

tận dụng thùng xốp trồng rau như người dân đô thị. 

Theo UBND tỉnh Sơn La, đến hết tháng 6/2013, công tác TĐC Thủy điện Sơn La vẫn còn 

nhiều bất cập. Việc thực hiện đền bù chênh lệch giá trị đất mới đạt 4.921/11.349 hộ với số tiền 

250,242 tỷ đồng/445,214 tỷ đồng. Nhiều dự án thành phần vẫn đang dở dang, tiến độ chậm, thậm 

chí chưa khởi công... Tại một số địa bàn, công tác hỗ trợ sản xuất, khuyến nông, lâm, ngư, đào tạo 

chuyển đổi ngành nghề vẫn chưa đạt hiệu quả; thậm chí một vài huyện chưa triển khai tập huấn 

khuyến nông cho người dân TĐC. 
 

13. Phùng Tuấn Anh. THÊM MỘT CHIẾN CÔNG ĐÁNH ÁN MA TÚY LỚN / Phùng Tuấn 

Anh // Nhân dân.- Ngày 24/02/2014; Quân đội nhân dân.- Ngày 22/ 

02/2014; Công an nhân dân.- Ngày 23/02/2014.- Số 3133; Biên phòng.- Ngày 26/02/2014.- Số 

17; Pháp luật Việt Nam.- Ngày 28/02/2014.- Số 59; Tin tức cuối tuần.- Ngày 27/02/2014 - 

05/03/2014.- Số 9 
 

12 giờ 15 phút ngày 20/2, Cục Phòng, chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên 

phòng), Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an tỉnh Luông Pha Băng (Lào) đã bắt hai đối 

tượng mua bán trái phép 20 bánh heroin. Khai thác nhanh đối tượng, lực lượng đột kích, 

khám xét khẩn cấp nhà đối tượng chuyên sản xuất, cung cấp ma túy, thu thêm một lượng lớn 

ma túy (tương đương 230 bánh heroin) cùng nhiều tiền, máy móc điều chế ma túy, kết thúc 

chuyên án 147Lv sau ba tháng lên kế hoạch. 

Sáng sớm 22/2, chúng tôi gặp Ðại tá Trần Hùng, Chỉ huy phó nghiệp vụ và Ðại tá Lò Quý 

Dân, Trưởng phòng Phòng, chống tội phạm ma túy Biên phòng tỉnh Sơn La khi các anh cùng đồng 

đội vừa trở về an toàn từ tỉnh Luông Pha Băng. Dáng vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt ai nấy đều rạng 

ngời khi hoàn thành một chuyên án lớn. 

Tháng 11/2013, từ công tác nghiệp vụ, Cục Phòng, chống ma túy và Biên phòng tỉnh Sơn La 

phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn từ khu vực Tam giác vàng (giáp ranh ba 

nước Lào - Thái Lan và Mi-an-ma) qua tỉnh Bò Kẹo về các tỉnh Luông Pha Băng, Hủa Phăn (đều 

thuộc nước bạn Lào). Sau đó các đối tượng chia lẻ, tinh chế thêm thành phần theo nhu cầu sử dụng 

của con nghiện và tìm đường thẩm lậu vào Việt Nam tiêu thụ hoặc đưa sang nước thứ ba. 

Ðại tá Lò Quý Dân kể, tháng 11/2013, anh cùng đoàn công tác sang làm việc với Công an 

tỉnh Luông Pha Băng để triển khai công tác phối hợp như đã ký kết giữa Luông Pha Băng và Sơn 

La, cũng như tìm hiểu nắm rõ quy luật hoạt động, phương thức thủ đoạn của đường dây buôn bán 

vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này. Lúc chia tay, những người đồng chí anh em có hẹn: “Gặp 
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lại vào mùa xuân”. Ðúng như lời hẹn ấy, ngày 17/2/2014, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sau khi 

xem xét toàn bộ báo cáo quá trình thu thập nguồn tin, xác định đánh án chắc thắng, đã ký lệnh phê 

duyệt. Chuyên án 147Lv ra đời. Ngày 19/2, tám cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh Sơn La lên 

đường, vượt gần 200km đường biên giới sang tỉnh Luông Pha Băng, “hóa thân” thành nhiều thành 

phần xã hội, cùng công an nước bạn tiếp cận mục tiêu. 

Sáng sớm 20/2, gần 30 chiến sĩ Biên phòng Việt Nam và Công an Lào thâm nhập vào bản 

Phôn Say, huyện Luông Pha Băng, tỉnh Luông Pha Băng. 12 giờ 15 phút, tín hiệu đối tượng bắt đầu 

cuộc mua bán ma túy được phát ra. Hàng loạt các đối tượng cảnh giới bị khống chế không kịp báo 

động. Thượng úy Quàng Văn Duy, Ðội phó Phòng, chống tội phạm ma túy Ðồn Biên phòng Nậm 

Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La) được nhận nhiệm vụ cùng đồng đội và công an nước bạn khống chế 

đối tượng mua bán. Anh kể: “Chỉ tính bằng giây, năm anh em chúng tôi đạp cửa xông vào nhà, quật 

ngã hai đối tượng cùng tang vật 20 bánh heroin đang giao dịch để trên bàn. Vẫn biết, trước lúc đánh 

án, mọi phương án đã được đặt ra, bởi đối tượng buôn bán ma túy luôn mang theo súng, lựu đạn, 

sẵn sàng chống trả quyết liệt. Ấy thế mà lúc lâm trận, trong đầu chỉ nghĩ sao cho nhanh chóng 

khống chế được đối tượng”. 

Nhanh chóng tách hai đối tượng Mùa Nhìa Sùng và Mùa Bá Rê, cùng dân tộc Mông (quốc 

tịch Lào) để khai thác nóng, lực lượng xác định được “trụ sở” cung cấp nguồn hàng cách đó không 

xa. Ngay lập tức, một đội được phân công canh giữ các đối tượng và tang vật, các chiến sĩ tiếp tục 

bủa vây địa chỉ vừa nắm được. Tuy nhiên, người Mông (Lào) ở quần cư và đặc biệt là quan hệ 

khăng khít, nếu có động, thương vong cho lực lượng sẽ rất lớn - Ðại tá Trần Hùng nhận định. Ðối 

diện cuộc chiến cam go, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng như công an nước bạn kiên quyết 

đánh án ngay, không để lộ, các đối tượng sẽ tẩu tán tang vật. 

Ngôi nhà xây dựng kiểu nhà ống nằm giữa bản, cửa đóng kín. Một nhát búa uy lực phá tan 

cánh cửa chính, vợ đối tượng chủ nhà bàng hoàng khi lực lượng ập vào. Ðại tá Lò Quý Dân cho 

biết: Nguy hiểm thì rõ rồi, nhưng phương án Ban chuyên án đã lên, phân công từng vị trí tác chiến 

rất cụ thể. Nếu phải nổ súng, anh em đều chuẩn bị hết cả. Cánh cửa chính bật mở. Nhà vắng ngắt. 

Vợ tên chủ nhà ú ớ la hét gì đó, nhưng chúng tôi kịp thời khống chế ngay. Nhưng vào trong nhà 

mới lạnh gáy. Ba căn phòng trong nhà đều đóng cửa, một lỗ giếng trời giữa nhà. Chỉ một quả lựu 

đạn từ trên thả xuống, có thể thương vong không thể kể hết. 

Tham gia hàng trăm chuyên án lớn nhỏ, đối diện nhiều tình huống hiểm nguy, sự bình tĩnh 

của anh Hùng, anh Dân và anh Duy đã tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng. Mỗi căn phòng nhỏ được 

phá cửa, lựu đạn hơi cay đều tung vào, nhằm triệt tiêu sự kháng cự của đối tượng, bảo đảm an toàn 

cho anh em. Nhưng trước đó, đối tượng chủ nhà đã bỏ trốn. 

Khám xét tại chỗ, lực lượng thu thêm 177 bánh heroin được giấu dưới đệm ngủ, 12 kg bột 

heroin, hai bánh heroin nguyên chất giấu nhiều chỗ trong nhà (tổng cộng toàn bộ khoảng 230 bánh 

heroin) cùng nhiều chất phụ gia để chế biến ma túy. Phá két sắt thu giữ tài liệu, lực lượng thu thêm 

23 nghìn USD, 30 triệu kíp Lào; hai ôtô, hai xe máy. Ðáng chú ý, mở cánh tủ để quần áo, lực lượng 
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ngỡ ngàng khi phát hiện một máy ép heroin thành các bánh. Vợ đối tượng chủ nhà khai nhận ban 

đầu, đây là cơ sở mua bán và chế biến heroin. 

Chuyên án 147Lv khép lại thành công, lực lượng biên phòng đã bàn giao toàn bộ đối tượng, 

tang vật cho Công an tỉnh Luông Pha Băng để tiếp tục điều tra mở rộng cũng như xử lý. Ngay trong 

đêm 21/2, anh em cán bộ, chiến sĩ đã lên đường về nước an toàn. 

Ðại tá Ðoàn Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng cục Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Bộ 

đội Biên phòng nhận định: “Phương thức phối hợp cùng bạn đánh án ngay tại sào huyệt của tội 

phạm trên đất bạn Lào là sáng kiến của Biên phòng Việt Nam. Chính phương pháp phòng ngừa từ 

xa, sẽ làm giảm nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam qua cửa khẩu Sơn La. Mặt khác, chuyên án 

nhằm vào cơ sở sản xuất ma túy là đòn đánh đúng huyệt, triệt tiêu nguồn cung cấp cho những đối 

tượng buôn bán, vận chuyển ma túy”. 

Sáng 22/2, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trang trọng đọc 

thư khen lực lượng của Ðại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng bộ Quốc 

phòng; trao 150 triệu đồng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và tỉnh Sơn La tặng 

Ban chuyên án. Ðồng chí Nguyễn Cảnh Hiền nhấn mạnh: Thành công của chuyên án thể hiện sự 

phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, tinh thần tiến công tội phạm ma túy từ xa của lực lượng. Bên cạnh đó, 

làm rõ hơn mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào. Ðây là thành tích đáng tự 

hào của lực lượng, hướng đến kỷ niệm 25 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 55 năm Ngày truyền 

thống Bộ đội Biên phòng. 
 

14. Thanh Nhàn. CHIẾN SĨ TRUNG ĐOÀN 52 TÂY TIẾN HỌP MẶT / Thanh Nhàn // Kinh 

tế và đô thị.- Ngày 24/02/2014.- Số 41 
 

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014), Hội Cựu chiến 

binh Tây Tiến đã tổ chức gặp mặt tại trường Đại học Y tế Công cộng, Giảng Võ, Hà Nội. 

Với chủ đề “Mộc Châu vẫy gọi”, cuộc gặp mặt thường niên của các chiến sĩ Trung đoàn 52 

Tây Tiến năm nay có sự góp mặt của hơn 100 chiến sĩ Tây Tiến xưa cùng thân nhân và đại diện 

lãnh đạo các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Sơn La. 

Mặc dù các hội viên Hội Cựu chiến binh Tây Tiến đều đã trên dưới 90 tuổi nhưng tinh thần 

Tây Tiến vẫn luôn được phát huy với nhiều hoạt động phong phú, có tác dụng giáo dục truyền 

thống cho thế hệ trẻ như quyên góp ủng hộ trường Tiểu học Tây Tiến thuộc xã Sài Khao, huyện 

Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với các ban, ngành địa phương nâng cấp di tích Đài liệt sĩ 

Châu Trang tại tỉnh Hòa Bình, đề xuất xây dựng Đài tưởng niệm chiến sĩ Tây Tiến tại Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La… Trong năm 2014, Hội tiếp tục các hoạt động như góp phần xây dựng Khu lưu niệm 

Trung đoàn 52 Tây Tiến tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La, tổ chức các chuyến đi về nguồn tại các địa 

phương gắn liền với đoàn quân Tây Tiến. 
 

15. Anh Minh. TRUY BẮT KẺ TRỐN TRUY NÃ GIẢ DẠNG “NGƯỜI RỪNG” / Anh Minh 

// Bảo vệ pháp luật.- Ngày 25/02/2014.- Số 16 
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Ngày 19/2 vừa qua, Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã bắt giữ Trịnh Văn Phúc 

(52 tuổi, trú tại bản Ngậm, xã Liên Hòa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), đang bị truy nã về 

hành vi trộm cắp tài sản. 

Vụ việc xảy ra vào tháng 7/2013, Phúc là kẻ chủ mưu đã cùng đồng bọn trộm hơn 50 con 

trâu bò của người dân địa phương. Đáng chú ý, Phúc từng có 2 tiền án do có hành vi trộm cắp trâu, 

bò. Khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ 23 đối tượng nhưng Phúc nhanh chân 

tẩu thoát và trốn tại một số hang động trong rừng rậm gần nhà hắn tại bản Ngậm. Phúc đã tự làm 

lán trại trong rừng và ăn ở như một “người rừng” nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công 

an. 

 Khoảng 22h ngày 18/02, sau khi di chuyển qua 5km đường rừng hiểm trở dưới tiết trời mưa 

rét, các trinh sát đã tiếp cận nơi Phúc đang lẩn trốn. Rạng sáng, khi lực lượng công an ập vào, Phúc 

đã chống cự quyết liệt và bỏ chạy vào rừng rậm. Các trinh sát kiên quyết truy đuổi vật lộn trong 

bùn đất và cuối cùng Phúc đã bị khống chế. 
 

16. Phạm Công Hoan. CHUYỆN VỀ CÔ HIỆU TRƯỞNG TRẺ NHẤT SƠN LA / Phạm 

Công Hoan // Tinh hoa Việt.- Tháng 02/2014.- Số 02 
 

Trong chuyến công tác ở xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, tôi đã được nghe 

người dân ở đây kể về một cô giáo mà bà con dân bản hết lòng yêu quý, kính trọng. Sau khi 

rời Phiêng Côn, tôi đã đi tìm cô, vì cô đã chuyển công tác khỏi Phiêng Côn sau 10 năm gắn bó 

với vùng đất heo hút này. 

Đó là cô giáo Phạm Nguyệt Thường. Cô Thường là hiệu trưởng trẻ nhất tỉnh Sơn La, 

khi bổ nhiệm hiệu trưởng cô mới 22 tuổi, câu chuyện của cô cũng thật nhiều nỗi gian truân... 

BẾ CON THEO CHỒNG VÀO ĐẤT PHIÊNG CÔN 

           Tốt nghiệp sư phạm cô kết hôn với thầy giáo Trịnh Xuân Trường. Anh Trường được cử vào 

xã Phiêng Côn dạy học 2 năm trước đó. Anh là thầy giáo dân tộc Kinh đầu tiên đến đất Phiêng Côn 

dạy học. Sau khi kết hôn xong, cô Thường được cử đi dạy học ở một trường gần thị trấn Bắc Yên. 

Khi sinh con xong, cô đã làm đơn tình nguyện xin về xã Phiêng Côn để dạy học cùng chồng. Cán 

bộ Phòng Giáo dục huyện Bác Yên khi ấy đã rất ngỡ ngàng trước đơn xin tình nguyện của cô, vì lẽ, 

từ xưa đến nay chưa có ai bỏ trường gần thị trấn tình nguyện xin vào dạy học ở Phiêng Côn, đó là 

một xã nằm cách xa huyện Bắc Yên tới 60km, muốn vào từ thị trấn Bắc Yên phải đi theo đò dọc 

sông Đà 3 tiếng, rồi đi bộ 15km đường mòn xuyên rừng với bạt ngàn lau sậy, muỗi vắt đến nỗi 

ngày đó chỉ nhắc đến vào Phiêng Côn thì ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi. 

Nhưng bằng nghị lực phi thường và quyết tâm được thử lửa, được gần chồng để cùng chăm 

sóc con gái, cô quyết tâm đến Phiêng Côn. Hai vợ chồng bồng bế đứa con gái đầu lòng mới 5 tháng 

tuổi đi vào đất Phiêng Côn, trên đường 15km đi bộ đi từ bến sông Đà vào trung tâm xã Phiêng Côn 

là một thế giới cô lập ngoài sức tưởng tượng của cô. 

Vợ thì địu con trên lưng, chồng vừa gùi ba lô đồ đạc vừa phải dùng dao phát cây mở đường, 

trên đường đi còn bị ngọn lau sậy cắt vào mặt hai mẹ con đến rớm máu. Sau nửa ngày cuốc bộ mới 

vào đến Phiêng Côn, khi đến được mấy ngày thì cháu bé do còn yếu ớt lại lạ nước lạ cái với vùng 
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đất heo hút lạnh lẽo nên bị lên cơn sốt co giật rất cao, ông Phó bí thư xã Lò Văn Leo cho tôi biết, 

khi con của vợ chồng cô Thường co giật, cán bộ xã cũng hốt hoảng. Nhưng lúc đó không có cán bộ 

y tế xã, nên chỉ còn cách đi tìm thầy thuốc trong bản. May sao lúc đó lại có một thầy lang người 

Dao, sau khi bà lang bắt bệnh và dùng thuốc cổ truyền chữa trị thì cháu bé đã qua cơn nguy kịch và 

dần tỉnh lại lúc đấy vợ chồng cô mới hoàn hồn, sau việc này cô thấy yêu quý người dân nơi đây hơn 

và quyết tâm muốn làm một điều gì đó cho đất và người Phiêng Côn. 

NGƯỜI CON CỦA MÁN 

Ở Phiêng Côn mỗi khi nhắc đến cô Thường, hoặc hỏi chuyện về cô Thường thì từ già đến trẻ 

ai cũng trầm trồ hết lời khen ngợi cô. Các cụ già còn nói, nó là con của Mán đấy. Đem thắc mắc 

này đến hỏi các cụ già ở thôn bản En, xã Phiêng Côn tôi được giải thích như sau: Cô Thường là 

giáo viên duy nhất ở Phiêng Côn biết nói tiếng Mán (tức tiếng Dao) và hiểu phong tục tập quán của 

người Mán như một người Mán thực thụ. Gia đình học sinh nào gặp khó khăn cô đều đến tận nhà 

động viên thăm hỏi tìm nguyên nhân để cùng khắc phục, giúp các em tiếp tục đến trường. 

Theo đồng chí Bí thư đoàn thanh niên xã, trước kia học sinh ở đây hay bỏ học sớm, nhiều gia 

đình còn không muốn cho con đi học vì thiếu lao động. Nhưng từ ngày cô Thường lên làm hiệu 

trưởng đã phối hợp với đoàn thể xã, thôn bản đi vận động các gia đình cho con em đi học, từ đó mà 

phong trào học tập ở xã đã tiến bộ lên rất nhiều, năm 2006 đã phổ cập tiểu học được hơn 98% trên 

toàn xã. 

Tôi thắc mắc về khả năng nói tiếng Dao của cô thì được biết, cô cũng chỉ biết nói tiếng Dao 

khi vào dạy học ở Phiêng Côn. Mỗi khi vào các gia đình trong thôn bản để vận động học sinh, cô 

không thể nói hết với họ bằng tiếng phổ thông. Mà lúc đó còn rất nhiều người chưa nói được tiếng 

phổ thông nên bắt buộc cô phải học tiếng Dao để giao tiếp được dễ hơn, có thể nắm bắt được tâm 

tư nguyện vọng của người dân và học sinh hơn. Từ đó cô đã học và cô học rất nhanh. Có lần đi 

tham gia cuộc thi văn nghệ của giáo viên Sơn La, cô đã hát bài hát tiếng Dao khiến cho ban giám 

khảo cứ nghĩ cô là cô giáo người Dao chứ không phải người Kinh, nên thắc mắc là ban tổ chức đã 

viết nhầm họ tên của thí sinh họ Phàn thành họ Phạm. 

Bởi vậy, đối với người dân Phiêng Côn thì cô luôn được coi như một thành viên của cộng 

đồng người Mán và luôn là đứa con thân thương của Mán như người dân vẫn đang gọi cô như thế... 

Học sinh 2 bản tranh nhau cô giáo Thường. Khi tôi đến UBND xã Phiêng Côn được nghe 

ông Lò Văn Leo, Phó bí thư xã kể câu chuyện đã diễn ra cách đây 7 - 8 năm giữa học sinh tiểu học 

bản En và bản Nhèm. Lúc đó thầy giáo Trường là chồng cô Thường bị điều chuyển lên phân hiệu 

bản Nhèm cách trung tâm xã 7km để dạy học. Do con nhỏ, đường đi lại khó khăn nên cô Thường 

lại một lần nữa xin lên bản Nhèm dạy học cùng chồng để thuận bề chăm sóc gia đình, lúc cô đi học 

sinh bản En đã tìm lên bản Nhèm kéo cô giáo lại, còn học sinh bản Nhèm thì ra đón và giữ cô giáo, 

2 nhóm học sinh 2 bản tranh cãi nẩy lửa. Cuối cùng cô và đoàn thanh niên xã phải ra can thiệp để 

học sinh bản En đi về. Trên đường về chúng đã khóc lóc ầm ĩ khiến cho cô Thường cũng không 

cầm được nước mắt trước đám học sinh con trẻ thơ ngây của cô... 
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Sau 10 năm gắn bó với đất Phiêng Côn, cô Thường đã để lại rất nhiều kỷ niệm và những 

thành quả mà cô đã cùng với tập thể cán bộ giáo viên cũng như chính quyền địa phương ở Phiêng 

Côn, đó là tỷ lệ phổ cập đạt hơn 98%, chất lượng học tập tiến lên rõ rệt, toàn trường đã được nhận 

nhiều bằng khen, giấy khen thi đua đạt thành tích cao. Năm 2011 cô Thường có quyết định điều 

chuyển về trường Tiểu học thị trấn với cương vị Hiệu phó. 

Lúc cô đi bà con dân bản đã mổ một con bò làm bữa cơm chia tay người cô giáo, người bạn 

và người con của Mán rất linh đình, bữa cơm được tổ chức ở nhà văn hóa, người dân đến chia tay 

cô, trong lưu luyến bịn rịn bởi cô và họ đã có 10 năm gắn bó sống bên nhau bởi tất cả những tấm 

chân tình. 

CÔ GIÁO MANG BẦU KHUẤT PHỤC HỌC SINH CÁ BIỆT CÓ HUNG KHÍ 

Năm 2004, ở trường THCS xã Phiêng Côn đã xôn xao về vụ việc học sinh cá biệt Đinh Văn 

Lài đã dùng hung khí gây hấn ở trường gây hoảng sợ cho giáo viên địa phương không ai dám vào 

can thiệp. Chỉ khi có sự xuất hiện của cô Hiệu trưởng Phạm Nguyệt Thường, lúc đó đang mang bầu 

tháng thứ 7 thì mọi việc mới được giải quyết một cách êm thấm. Khi tôi hỏi lại về chuyện này, cô 

giáo Thường vẫn không khỏi hồi hộp kể lại. Đó là vào dịp tổng kết cuối năm học năm 2004, cậu 

học sinh Lài không đủ điểm tổng kết môn văn, sử nên bị thầy giáo dạy văn sử là Nguyễn Văn Tuân 

đánh trượt ở lại lớp. Cậu học sinh lớn tuổi kia sẵn máu hung hăng đã vác dao đến nói chuyện “phải 

quấy” với thầy. 

Sự giải thích của thầy giáo không làm cho cậu học trò kia tâm phục khẩu phục. Hai người lời 

qua tiếng lại, cậu học trò liền rút ngay con dao thủ sẵn trong người phi vèo lên bảng. Con dáo cắm 

phập vào giữa bảng một cách lạnh lùng. Tất cả giáo viên và học sinh thấy vậy bỏ chạy toán loạn, 

bởi lúc đấy Phiêng Côn vừa xảy ra vụ giết người rất manh động nên ai cũng sợ hành vi liều lĩnh của 

cậu học trò.  

Cô Thường lên báo chính quyền địa phương, nhưng không ai dám xuống can thiệp. Bản thân 

cô Thường đang mang bầu được 7 tháng, nên các giáo viên trong trường không muốn để cô vào can 

thiệp. Nhưng lúc này không còn cách nào khác, cô Thường nói với chồng là em tin ở cậu học sinh 

của mình, anh cứ yên tâm để em vào. Lúc đấy cậu học sinh gào thét và cố thủ trong lớp rất hung 

hãn. Cô Thường vào và nói bằng tiếng Dao, sau một hồi nói chuyện thì cậu học trò đã khóc nức nở 

và gục vào vai cô giáo, cậu ta xin lỗi thầy cô và trở về nhà. 

Sau đó nhà trường có làm việc, kiểm điểm nghiêm khắc sự việc. Và dựa vào quy chế của 

ngành giáo dục, nhà trường tổ chức dạy bồi dưỡng, cho cậu học trò đó thi lại. Kết quả thi lại của 

cậu ta được lên lớp, cũng từ đó cậu ta thay đổi hẳn bản chất hung hãn và rất biết nghe lời thầy cô. 

Cậu học trò ngày ấy bây giờ đã là trưởng thôn ở bản Phù, xã Phiêng Côn, cứng rắn và bản lĩnh, 

sống có trách nhiệm với cộng đồng. Khi nhắc đến cô Thường, cậu ta cười rất tươi và nói khi ra thị 

trấn em vẫn đến thăm cô và gia đình. Nhờ có cô Thường mà em mới có hôm nay. 

Chia tay Phiêng Côn, tôi thấy ở nơi heo hút kia vẫn có những câu chuyện cổ tích có thật rất 

đời thường và bình dị. Mà câu chuyện về cô giáo Thường là một ví dụ. 
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17. Kiều Thiện. PHÙ YÊN (SƠN LA): BỨT PHÁ BẰNG KINH TẾ TRANG TRẠI / Kiều Thiện 

// Trang trại Việt.- Tháng 02/2014.- Số 32 
 

“Nếu không giúp dân sản xuất hàng hóa, không thực hiện sản xuất lớn, công nghiệp 

hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn thì con đường làm giàu với nông dân còn rất xa. 

Kinh tế trang trại trong sản xuất nông nghiệp là một giải pháp để nông dân bứt phá...” - ông 

Đặng Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La chia sẻ. 

LỢI THẾ TỪ THỰC TẾ ĐỊA BÀN 

Huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vốn là một địa bàn có lợi thế về sản xuất nông nghiệp. Cư dân 

vùng thấp của địa bàn này chủ yếu là người Mường, Thái nên sản xuất lúa nước phát triển. Nhưng 

vào thập kỷ 70 - 80 của thế kỷ XX, thực hiện di dân Thủy điện Hòa Bình (ngày ấy chưa có chính 

sách tái định cư như bây giờ) nên Phù Yên trở thành huyện đặc biệt khó khăn bởi những vùng đất 

thuận lợi nhất cho sản xuất đều đã trở thành lòng hồ thủy điện. Nhiều hộ dân phải rời khỏi địa bàn; 

những hộ ở lại huyện cũng phải thay đổi canh tác trên đất dốc hoặc đất ruộng nhưng với diện tích 

hẹp. Làm giàu từ nông nghiệp trở nên bài toán nan giải hơn. 

Trước thực trạng đó, để giúp người nông dân thêm cơ hội làm giàu, những năm gần đây 

huyện Phù Yên đã có những chính sách giúp người nông dân đa dạng hóa sản phẩm, làm ra nông 

sản với khối lượng lớn, chất lượng cao hơn để vươn tới chiếm lĩnh thị trường. Ông Đặng Ngọc 

Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên tâm sự: Cán bộ chúng tôi trăn trở lắm. Dân muốn làm 

giàu nhưng họ cũng có những hạn chế nhất định: Trình độ sản xuất, vốn đầu tư, cơ chế chính sách 

khuyến khích chưa hợp lý, thị trường đầu ra chưa an toàn... Huyện đã xác định phải thúc đẩy sản 

xuất hàng hóa phát triển, quan tâm loại hình kinh tế trang trại bởi nó có khả năng cho sản lượng 

hàng hóa cao, có trình độ thâm canh để cho sản phẩm tốt hơn và loại hình kinh tế này phù hợp với 

vùng cao, đất dốc... Nói tóm lại là loại hình này mở ra hướng để người nông dân vùng cao có thể 

làm giàu một cách bền vững. 

Các lực lượng chức năng của huyện: Phòng Kinh tế, Khuyến nông, Thú y; các doanh 

nghiệp... cùng tập trung tìm kiếm và chuyển giao những kinh nghiệm sản xuất kinh tế trang trại 

hay, tổ chức tham quan những mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh; huyện tạo điều kiện để người 

dân tiếp cận được nguồn vốn, nâng cao trình độ sản xuất... Vậy mô hình kinh tế trang trại hình 

thành và phát triển nhanh theo 3 hướng: Trang trại trồng trọt, trang trại chăn nuôi và trang trại tổng 

hợp theo kiểu VAC hoặc vườn rừng... 

ĐƯA TRANG TRẠI THÀNH MŨI NHỌN 

Chỉ trong một thời gian ngắn, kinh tế trang trại ở Phù Yên đã có bước phát triển lạc quan. 

Ngoài diện tích trồng cây lấy bột, cây lương thực, con nuôi truyền thống, trên địa bàn đã hình thành 

hàng trăm trang trại lớn nhỏ với nhiều cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, 

thủy sản giống mới... 

Ông Hà Đình Sơn - người dân bản Chiếu, xã Mường Thải cho biết: Hàng chục hộ trong bản 

đã tham gia mô hình nuôi trồng thủy sản theo kiểu nuôi cá lồng và đã thành công với các giống 
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mới: Chép lai, cá tầm, rô phi đơn tính. Thời gian tới, các hộ nuôi cá sẽ đầu tư mở rộng diện tích, 

làm nhiều lồng cá để tăng thu nhập. Hộ chăn nuôi trâu, bò, lợn cũng đầu tư để nhân đàn lớn hơn; 

thực hiện trồng cỏ voi, bí đỏ, ngô... để tạo nguồn thức ăn gia súc tại chỗ với giá cả rẻ hơn so với 

mua thức ăn gia súc chế biến sẵn ngoài thị trường. Những hộ có vườn, rừng mà ít vốn thì gắn rừng 

với nuôi gia cầm, gia súc nhỏ. 

Đến với chị Đặng Thị Yến - chủ trang trại trồng quýt ở hợp tác xã Văn Tân, huyện Phù Yên, 

Sơn La nói: Quýt ở đây được lợi thế về chất đất và khí hậu nên chất lượng rất cao. Tuy mới phát 

triển được mấy năm nhưng tôi đã thành công với loại hình trang trại này, sản phẩm làm ra không đủ 

để cung cấp ra thị trường. Bà con trong xã đang làm theo mô hình này nhiều lắm. 

Tuy diện tích trang trại của mỗi hộ chưa nhiều nhưng nó đã là những mô hình hay và có hiệu 

quả xóa nghèo, làm giàu rõ rệt. Có hộ chưa đủ điều kiện làm kinh tế trang trại nhưng từ kinh 

nghiệm sản xuất hàng hóa thực tế trong quá trình đi làm thuê, làm giúp cho trang trại mà kinh 

nghiệm sản xuất của họ cũng được nâng lên, cách tư duy kinh tế hộ cũng thay đổi. 

Với đà này, trong dăm năm nữa thì kinh tế trang trại ở đất này sẽ lớn mạnh, vừa giúp bà con 

tạo được việc làm, tăng thu nhập và tăng lợi thế kinh tế cho địa phương. 

Năm 2013, diện tích trồng chè của huyện Phù Yên đã có tới hơn 334ha, cỏ chăn nuôi gần 

360ha, cây ăn quả hơn 1.400ha, diện tích nuôi trồng thủy sản gần 3.300ha; đàn gia súc hơn 107.6 

ngàn con; đàn gia cầm hơn 661 ngàn con... Tất cả các con số này đều vượt so với mục tiêu phấn 

đấu trong năm 2013 của huyện và tạo tiền đề thuận lợi cho kinh tế trang trại phát triển. 

Tuy trên thực tế, kinh tế trang trại ở Phù Yên hầu hết ở mô hình trang trại nhỏ nhưng với 

thực tế của một huyện nghèo, loại hình kinh tế này và ảnh hưởng xã hội của nó đã góp phần tích 

cực làm giảm nhanh số hộ nghèo của huyện trong những năm qua. 

“Phù Yên xác định phải thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, quan tâm loại hình kinh tế 

trang trại bởi nó có khả năng cho sản lượng hàng hóa cao, có trình độ thâm canh để cho sản phẩm 

tốt hơn và loại hình kinh tế này phù hợp với vùng cao, đất dốc. Tóm lại là loại hình này mở ra 

hướng để người nông dân vùng cao có thể làm giàu một cách bền vững”.  

                                Ông Đặng Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên 
 

 

18. Đức Sơn. LẠI BÙNG PHÁT NẠN KHOÉT NÚI TÌM VÀNG / Đức Sơn // Đại đoàn kết.- 

Ngày 27/02/2014.- Số 58; Dân tộc và phát triển.- Ngày 26/02/2014.- Số 17 
 

Báo Đại đoàn kết ra ngày 1/2/2013 đã đăng bài “Sơn La: Vàng tặc lộng hành, chính 

quyền bất lực” phản ánh tình trạng hàng trăm người cùng các phương tiện, máy móc ngày 

đêm đua nhau khai thác vàng trái phép tại địa bàn xã Pi Toong (Mường La, Sơn La) khiến 

hàng trăm ha đất nông nghiệp, ruộng đồng, vườn tược, sông suối bị băm nát. Sau khi báo 

đăng, chính quyền huyện Mường La đã vào cuộc và xử lý, tình hình tạm lắng được một thời 

gian, nhưng gần đây nạn khai thác vàng trái phép lại bùng phát trở lại... 

TÁI DIỄN NẠN VÀNG TẶC KHOÉT NÚI 
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Sau một thời gian tạm lắng do các cấp chính quyền huyện Mường La vào cuộc quyết liệt, thế 

nhưng từ thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 đến nay, cả khu vực bản Pi Toong 

(xã Pi Toong) lại trở nên hỗn loạn khi các nhóm vàng tặc lại đua nhau đào bới, khoét sâu vào lòng 

núi để đào đãi vàng trái phép. Tại đây, có đến gần trăm người cùng với các loại máy móc hoạt động 

ầm ầm suốt ngày đêm. Để khai thác vàng, nhiều người đã mua cả máy xúc, máy sàng, hoặc đi thuê 

máy móc để khoét núi tìm vàng sa khoáng với mong muốn đổi đời. Các tốp vàng tặc dựng lều lán, 

ăn ngủ tại chỗ. Thậm chí, để đào vàng, nhiều người còn di chuyển cả nhà đang ở đi nơi khác sống 

để đào đãi vàng ngay trên nền nhà cũ của mình. Tiếp xúc với chúng tôi, anh Vì A Lợi (một vàng 

tặc) chia sẻ: “Ở đây thời tiết khắc nghiệt, làm nông nghiệp không đủ ăn nên chỉ còn biết đi đào 

vàng để kiếm thêm thu nhập mua gạo và cho con cái ăn học thôi. Đào vàng cũng vất vả lắm, mỗi 

ngày cũng chỉ được một ít thôi, trừ những người may mắn gặp thỏi vàng lớn thì mới có nhiều tiền”. 

Với ước mơ đổi đời, hàng trăm người ồ ạt kéo đến Pi Toong để thử vận may. Vận may chưa 

thấy đâu, chỉ thấy cả một quả núi cao sừng sững bị “vàng tặc” xẻ từng mảng, có chỗ bị khoét sâu 

vào gần trăm mét có thể sạt lở bất cứ lúc nào. Thậm chí đường giao thông đi lại cũng bị đào khoét 

nham nhở khiến nhân dân đi lại rất khó khăn. Thêm vào đó, tình trạng khoét núi đào vàng khiến 

con suối Pi Toong trở thành dòng suối bùn. Nguồn nước cạn kiệt đồng nghĩa với việc sản xuất nông 

nghiệp của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Bàn Văn Nam (người dân địa phương) bức 

xúc: “Mỗi khi có đoàn kiểm tra, các nhóm vàng tặc chỉ tạm ngừng ít hôm rồi sau đó lại tiếp tục đào 

vàng với mức độ ngày càng rầm rộ hơn. Quá bức xúc, người dân đã báo lên chính quyền địa 

phương nhiều lần nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn…”. 

CẦN MỘT GIẢI PHÁP MẠNH 

Tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Pi Toong đã diễn ra nhiều năm nay, khiến 

hàng trăm ha đất nông nghiệp bị ảnh hưởng và trở thành điểm nóng ở huyện Mường La. Không chỉ 

tài nguyên quốc gia bị chảy máu, tình trạng này khiến nhiều người dân bị mất đất sản xuất nông 

nghiệp, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đe dọa sự an toàn tại Trạm biến áp 500KV của 

Nhà máy Thủy điện Sơn La cách đó chưa đầy 1km. 

Được biết, để ngăn chặn nạn vàng tặc trên địa bàn, thời gian qua chính quyền địa phương đã 

phối hợp với Công an huyện Mường La tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không 

khai thác khoáng sản trái phép đồng thời bố trí lực lượng kiểm tra, kiểm soát cũng như xử lý nhiều 

đối tượng cố tình vi phạm. Ông Quàng Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Pi Toong - cho biết, chính 

quyền xã đã thực hiện mọi biện pháp ngăn chặn nhưng tình hình cũng chỉ lắng xuống một thời gian, 

đến khi nông nhàn, bà con lại tiếp tục khai thác. “Cái khó của xã là thẩm quyền cũng như chế tài xử 

lý còn hạn chế, mức xử phạt vi phạm hành chính nhiều nhất cũng chỉ 2 triệu đồng. Bà con sẵn sàng 

nộp phạt để được tiếp tục khai thác” - ông Tâm lý giải. Theo thống kê của địa phương, hiện nay, 

trên địa bàn xã Pi Toong có đến hàng chục điểm với hơn 20 chiếc máy xúc khai thác vàng sa 

khoáng trái phép. Cũng theo chính quyền địa phương, khi chính quyền và lực lượng chức năng 
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xuống can thiệp thì người dân cho rằng, họ chỉ đãi vàng trên đất của gia đình đã được Nhà nước 

giao quyền sử dụng nên cũng khó cho việc xử lý. 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn, ngành chức năng 

huyện Mường La nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung cần sớm có biện pháp xử lý kiên quyết hơn, 

thậm chí cần thiết có thể xử lý hình sự, tịch thu phương tiện các đối tượng cố tình vi phạm để răn 

đe. 
 

19. Chương Phượng. CHI TRẢ TIỀN MÔI TRƯỜNG RỪNG: MỘT NỬA SỐ TIỀN CHƯA ĐẾN 

TAY NGƯỜI DÂN / Chương Phượng // Thời báo kinh tế Việt Nam.- Ngày 28/02 – 

01/03/2014.- Số 51+52 

Ngày 27/2/2014 tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Hội nghị “Triển khai kế 

hoạch năm 2014 về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) với chính sách chi trả dịch vụ 

môi trường rừng (DVMTR)”. 

…KHÓ TÍNH ĐỊNH MỨC CHI TRẢ 

Một vấn đề trọng tâm được các đại biểu tập trung thảo luận là sự lúng túng trong chi trả tiền 

DVMTR đến người dân. Năm 2013, mới chỉ giải ngân 43,3% số tiền thu được. Đại diện các tỉnh 

Lâm Đồng, Sơn La phàn nàn rằng, các quy định về cách tính toán chi trả quá phức tạp. Cách tính 

giá trị hệ số K thành phần được xác định theo phương pháp nêu tại Thông tư 80 nhằm xác định 

mức chi trả DVMTR. 

Xác định những hệ số K cho từng hộ rất gian nan, bởi vậy có xã riêng chi phí tiền thuê cán 

bộ về tính toán xác định số tiền phải trả cho từng hộ dân trên địa bàn lại lớn hơn cả số tiền người 

dân được nhận. Rõ ràng, công việc trả tiền DVMTR đang lâm vào tình trạng “của một đồng, công 

một nén”. 

Một cán bộ xã ở Sơn La bày tỏ: Rất khó để giải thích hệ thống tính toán này đối với cộng 

đồng và có thể gây ra mâu thuẫn giữa các thành viên trong làng bản. Các cộng đồng địa phương 

không đồng ý về cách áp dụng của hệ số K do thiếu các số liệu kiểm kê rừng cũng như năng lực về 

đánh giá chất lượng rừng, sở dĩ Sơn La và Lâm Đồng chi trả nhanh là nhờ các cơ quan thẩm quyền 

ở tỉnh này đã quyết định áp dụng tất cả mọi hệ số K đều bằng 1, tức là mọi hộ dân đều nhận được 

mức chi trả như nhau đối với một đơn vị diện tích. Lãnh đạo của Tổng cục Lâm nghiệp cho rằng, 

nếu không áp dụng các hệ số K thì sẽ không thể giúp cải thiện chất lượng rừng. Sẽ không công 

bằng nếu hộ dân cần cù chăm sóc và bảo vệ cho rừng tốt lên vẫn được nhận tiền bằng những người 

bỏ bê không chăm sóc bảo vệ rừng. Một số đại biểu đề cập vấn đề thu nhập tiền DVMTR ở mỗi hộ 

dân chênh lệch rất lớn giữa các địa phương. Bình quân mỗi hộ ở Lâm Đồng nhận khoán 30 ha rừng, 

nên đạt thu nhập 10 - 15 triệu đ/năm; nhưng mỗi hộ ở Sơn La chỉ được nhận khoán 0,3 - 0,5 ha, nên 

thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng. Mặt khác, mức chi trả cho 1 ha rừng ở Sơn La thấp còn là vì diện 

tích rừng lớn, nhưng số doanh nghiệp chi trả tiền DVMTR ít, nên chưa thể khiến họ tâm huyết với 

việc bảo vệ rừng. 

Tổng cục Lâm nghiệp đề ra nhiệm vụ kế hoạch cho năm 2014, sẽ thu khoảng 1.150 tỷ đồng 

phí DVMTR từ các nhà máy để chi trả cho 4 triệu ha rừng và giải ngân kịp thời đến các chủ rừng. 
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Năm nay, sẽ phải hoàn thành xác định đối tượng cung ứng và sử dụng DVMTR; xây dựng hướng 

dẫn cụ thể thực hiện Nghị định số 05 và Nghị định số 99; mở rộng thu phí môi trường rừng với các 

dịch vụ hấp thụ các bon, DVMTR trong nuôi trồng thủy sản; hoàn thiện phê duyệt đề án thành lập 

Quỹ REDD+Việt Nam.  
 

20. Vũ Thanh. BẢN DỌI - VẺ ĐẸP HOANG SƠ / Vũ Thanh // An ninh thủ đô .- Ngày 

28/02/2014.- Số 4043 
Từ thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đi theo con đường dẫn về xã Tân Lập khoảng 

20km đến ngã ba Pa Khen rồi rẽ phải đi thêm chừng 7km nữa là đến bản Dọi - bản của người dân 

tộc Thái sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng chè và chăn nuôi bò sữa. 

Ai đó đã từng đến cao nguyên Mộc Châu, tận hưởng không khí mát lành, cảnh đẹp tự nhiên 

và khám phá những điều khác lạ, hấp dẫn của cộng đồng vùng cao Tây Bắc thì ở bản Dọi, vẻ đẹp 

và những nét hấp dẫn ấy dường như vẫn còn nguyên vẹn. Ði qua những đồi chè bạt ngàn, rừng mận 

kéo dài đến tận chân núi và những con đèo quanh co uốn khúc để đến nơi đây mới thực sự thấy và 

hiểu vì sao bản Dọi lại được nhiều người quan tâm đến thế. 

Đến với bản Dọi, du khách có dịp cùng với người dân địa phương vào bếp làm quen và học 

nấu những món ăn truyền thống của người dân tộc Thái. Khi các món ăn đã được bày lên mâm, chủ 

khách cùng vui vẻ thưởng thức. Nếu khách muốn, dân bản cũng chẳng ngại ngần gì mà không mời 

khách đi cùng mình vào rừng tìm lá thuốc, ra đồi hái chè, xuống suối bắt cá, ra bìa rừng hái cỏ cho 

bò. Rồi cũng cùng khách leo qua 3 con dốc để đến với  những bản người Mường, người Dao phía 

bên hông núi. 

Đến bản Dọi, du khách và những người đam mê khám phá còn có cơ hội tìm hiểu về phong 

tục địa phương tại hang động mộ táng, mộ treo, mộ thuyền Trung Xá, Phây Đón để biết thêm về 

lịch sử, văn hóa cộng đồng của cư dân vùng đất này.  

Theo như người già kể lại: Người Xá (dân tộc Khơ Mú ngày nay) và người Thái cùng ở trên 

mảnh đất Mộc Châu. Người Xá bắn tên rất giỏi đã thách người Thái bắn tên lên vách đá để xác 

định chủ quyền vùng đất. Nếu mũi tên của bên nào bắn cắm vào vách đá nghĩa là thần núi, thần đất 

thuận cho ở, còn bên nào thua phải đi khỏi mảnh đất này. Người Xá dùng tên có bịt đồng ở đầu mũi 

tên nên bắn vào vách đá thì bị nảy ra, còn người Thái đã lấy sáp ong dính vào đầu mũi tên nên khi 

bắn mũi tên đã dính lên vách đá. Từ đó, người Thái được làm chủ đất này. Vì không phải là chủ đất 

nên khi chết đi, người Xá không được chôn cất dưới đất mà phải lấy thân gỗ to, khoét bỏ ruột để 

cho người chết vào trong rồi treo lên các vách đá hoặc giấu trong các hang động quanh vùng. 

Lịch sử mộ thuyền trong hang động ở đây đã tồn tại mấy trăm năm cùng với sự hiện diện của 

cộng đồng người Thái. Những quan tài đến nay vẫn còn khá nguyên vẹn để cho du khách có thể 

ghé thăm, tìm hiểu thêm về lịch sử vùng đất tươi đẹp Tây Bắc này. 
 

21. Nguyễn Thịnh. TÚI THUỐC THÔN BẢN Ở SƠN LA: MÔ HÌNH HAY, HIỆU QUẢ / Nguyễn 

Thịnh // Dân tộc và phát triển.- Ngày 28/02/2014.- Số 973 
 

Để hỗ trợ việc chăm sóc sức khỏe cho bà con dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo, hằng năm 

tỉnh Sơn La đã trích 1,9 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để cấp cho mỗi bản một túi thuốc y 
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tế gồm các danh mục thuốc cơ bản. Theo đó, bản loại I, loại II (nơi có từ 100 hộ trở lên) sẽ 

nhận được hỗ trợ túi thuốc trị giá 2,5 triệu đồng/bản/năm; bản loại III (có từ 50 - 99 hộ) được 

hỗ trợ túi 2 triệu đồng; bản loại IV (từ 10 - 49 hộ) được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/túi. Nhờ chính 

sách túi thuốc y tế thôn bản này mà hàng chục nghìn hộ đồng bào DTTS của tỉnh Sơn La 

được chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời. 

CHÍNH SÁCH THIẾT THỰC 

Theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013, Sơn La có 32 bản loại I, 267 bản loại II 

và 1042 bản loại III. Dựa vào quyết định này, Sở Y tế Sơn La quy định cụ thể túi thuốc cho từng 

bản gồm nhiều loại thuốc thông dụng như cảm xuyên hương, paracetamol, seda, amoxilin, cồn, 

bông, gạc... Đây là danh mục thuốc trị các bệnh thông thường thường xảy ra tại cơ sở, đáp ứng hiệu 

quả việc điều trị ban đầu, tại chỗ cho bà con.  

Anh Lù A Sùng, nhân viên y tế bản Noọng Ọ A, xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, người đã gắn 

bó với công việc gần 10 năm chia sẻ: Hằng năm, khi bản được cấp túi thuốc, trưởng bản sẽ thông 

báo rộng rãi, kịp thời cho bà con trong bản biết, khi ốm đau, họ chủ động liên hệ với tôi để được 

khám, nhận thuốc. Dù danh mục thuốc chưa nhiều, chưa đáp ứng đủ nhu cầu thiết yếu của bà con, 

nhưng nó đã kịp thời cứu chữa cho rất nhiều người trong lúc nguy nan, thể hiện tinh thần nhân văn, 

cách làm hiệu quả của ngành y tế địa phương. 

Để minh chứng cho những lời nói của mình, anh Sùng kể lại, khoảng 2 giờ chiều, ngày 18/9 

năm 2013, anh Sùng nhận được điện thoại của anh Lù A Bua, 32 tuổi (người cùng bản) báo là bị rìu 

văng vào chân trong lúc đốn củi trong rừng. “Do vết thương quá sâu, mất máu nhiều, anh Bua 

không thể tự về nhà được, nên đã gọi điện nhờ tôi đến băng bó và đưa đi cấp cứu. Sẵn thuốc và các 

vật dụng cần thiết tôi đã vào rừng, kịp thời băng bó vết thương và đưa anh Bua tới bênh viện cứu 

chữa...”. 

Một trường hợp khác là em Lùa A Chừ, 8 tuổi trong lúc thả dê ăn cỏ đã trèo lên cây bắt 

chim, không may bị ngã gãy tay. Biết tin, anh Sùng cùng người nhà đã đến cho em uống thuốc 

giảm đau và băng bó vết thương, sau đó đưa em đến bệnh viện huyện Bắc Yên bó bột. 

Anh Bua và em Chừ chỉ là hai trong hàng trăm trường hợp ở bản Noọng Ọ A được trợ giúp 

kịp thời từ chính sách túi thuốc y tế thôn bản của tỉnh Sơn La. 

Ý nghĩa hơn là túi thuốc thôn bản đã giúp bà con dân tộc nơi đây thay đổi cách nghĩ trong 

việc chữa, điều trị các bệnh. Bà con đã chủ động tìm đến y, bác sĩ để khám, chữa bệnh chứ không 

tìm thầy cúng hay lên rừng tìm lá đắp vào vết thương như trước đây. 

Và, một trong nhiều yếu tố quyết định đến thành công của chính sách túi thuốc thôn bản phải 

nói đến vai trò của người làm công tác y tế thôn bản. Bởi, họ là người trực tiếp tuyên truyền, tư 

vấn, khám, sơ cứu... ban đầu cho người bệnh tại bản. Bên cạnh đó, hằng tháng y tế bản còn đảm 

đương nhiệm vụ gửi báo cáo chi tiết về số người, số thuốc... đã cấp, hỗ trợ cho bà con lên cơ quan 

quản lý y tế cấp trên. Từ đó, đề xuất, kiến nghị những khó khăn, bất cập tại cơ sở, tìm hướng giải 

quyết, khắc phục. 

MÔ HÌNH CẦN ĐƯỢC NHÂN RỘNG 



Sơn La qua báo chí Trung ương.- Số 04 năm 2014 27 

Nói về chính sách “Túi thuốc thôn bản”, ông Lầu Sáy Chứ, Giám đốc Sở Y tế Sơn La cho 

biết: Đây là chính sách đặc thù, được tỉnh Sơn La thực hiện đã hàng chục năm nay. Trước đây, túi 

thuốc chỉ có giá trị 500.000 đồng, nhưng mấy năm gần đây, giá thuốc tăng lên nên túi thuốc được 

điều chỉnh lên từ 1,5 triệu đồng/bản đến 2,5 triệu đồng. Chính sách này được người dân hưởng ứng 

và đem lại hiệu quả thiết thực vì nó hữu ích đối với bà con DTTS nghèo, nơi bà con ít được tiếp cận 

với các dịch vụ y tế. 

Do ngân sách hạn chế, nên Sở cũng chỉ cấp được cho các bản những loại thuốc thông dụng 

để chữa các bệnh như: Cảm cúm, sốt, tiêu chảy, giảm đau... Còn đối với những căn bệnh nặng, y tế 

bản sẽ tư vấn chuyển tuyến để chữa trị. “Để chính sách túi thuốc thôn bản hoạt động ngày một hiệu 

quả, hằng năm chúng tôi đều có sự điều chỉnh chung theo danh mục thuốc trên cơ sở đề xuất, kiến 

nghị của các bản, huyện”, ông Chứ nhấn mạnh. 

Qua quá trình triển khai nhiều năm tại cơ sở cho thấy, “Túi thuốc thôn bản” là một chính 

sách hay, thiết thực và hữu ích cho bà con DTTS nghèo. Ngoài ra, chính sách này còn giúp Sở Y tế 

Sơn La kịp thời nắm bắt tình hình dịch bệnh tại cơ sở, từ đó có các biện pháp dập dịch, đảm bảo 

sức khỏe cho bà con trong tỉnh. Đây là một mô hình hay cần được nhân rộng ra nhiều tỉnh khác trên 

địa bàn cả nước. 

Tuy nhiên, theo các cán bộ y tế bản, để chính sách túi thuốc thôn bản hiệu quả hơn, thì năm 

2014, Sở Y tế Sơn La cần có sự điều chỉnh về 14 danh mục thuốc y tế. Cụ thể: Tăng số lượng thuốc 

tiêu chảy, sốt, viêm họng, cảm cúm cho trẻ em, giảm số lượng thuốc dành cho người lớn và bông, 

băng, gạc. Bởi, trẻ em thường hay ốm đau hơn người lớn. Ngoài ra, Sở Y tế nên cấp thuốc cho y tế 

bản 2 lần/năm và cấp ngay từ đầu năm, tránh tình trạng ùn ứ, thuốc ẩm mốc, vì y tế bản không có 

thiết bị bảo quản. Theo đó, về lâu dài, ngành Y tế tỉnh Sơn La nên đầu tư cho các thôn bản tủ bảo 

quản thuốc để lưu giữ thuốc được hiệu quả hơn.  
 

22. Xuân Khôi. ÔNG LÒ VĂN KÝ, TRẠM TRƯỞNG TRẠM Y TẾ XÃ NẬM MẰN, HUYỆN SÔNG MÃ, 

SƠN LA: CẦN MỞ THÊM NHỮNG LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ Y TẾ 

THÔN BẢN / Xuân Khôi // Dân tộc và phát triển .- Ngày 28/02/2014.- Số 973 
 

Năm 2013, xã Nậm Mằn có 5 bản đặc biệt khó khăn nhận được túi thuốc y tế thôn bản. Nhờ 

túi thuốc này mà rất nhiều người lớn và trẻ em trong bản được cấp uống miễn phí các loại thuốc 

như: Đau đầu, viêm họng, sốt... Do được hỗ trợ và đưa đi bệnh viện cứu chữa kịp thời nên nhiều 

người đã nhanh khỏi bệnh để lên nương, rẫy trồng ngô, sắn..., đẩy lùi nghèo đói. 

Đây là một chính sách hay, thiết thực, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo bà con. Tuy 

nhiên, để chính sách đem lại hiệu quả cao hơn, chúng tôi đề nghị, hằng năm Sở Y tế nên tổ chức 

mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn cho các cán bộ y tế thôn bản; trang bị hộp đựng 

thuốc; ống nghe; máy đo huyết áp; kéo, banh... để giúp họ chẩn đoán bệnh chính xác hơn cho bà 

con dân tộc thiểu số nghèo, đồng thời giảm tải cho bệnh viện tuyến xã, huyện. 
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