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01. Quỳnh Vinh. NHỮNG NGƯỜI “GIẢI NHIỆT” MA TÚY Ở CAO NGUYÊN MỘC 

CHÂU  / Quỳnh Vinh, Anh Hiếu // Công an nhân dân.- Ngày 01/3/2014.- Số 3139 
 

Chúng tôi đến Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vào một ngày chủ nhật cuối 

tháng 2, khi những nụ hoa đào, hoa mận nở bung giữa thung lũng xinh đẹp như bức tranh 

với lúp xúp những mái nhà của bà con đồng bào dân tộc Mông, Dao ẩn trong rừng đào, mận, 

mơ. Khác với quan niệm ngày cuối tuần thì trụ sở vắng vẻ chỉ có người trực, đông đủ cán bộ, 

chiến sỹ Công an huyện Mộc Châu vẫn có mặt để họp bàn lên kế hoạch cho chuyên án đấu 

tranh với tội phạm ma túy vừa xác lập. 

“Từ trước Tết đến giờ, vui xuân mới không quên nhiệm vụ, nhà báo ạ”, Đại tá Lê Minh 

Loan, Trưởng Công an huyện Mộc Châu, tiếp chúng tôi ngay khi anh vừa rời cuộc họp kín chỉ đạo 

đánh một chuyên án ma túy mới. Mộc Châu những ngày cuối tháng 2 dương lịch đang là thời điểm 

cải trắng nở rực cánh đồng, hoa mơ, hoa mận đã nở bung khoe sắc và rộ lên những chồi non. Còn 

theo Trung tá Hoàng Quốc Việt, Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết, nhờ được thiên 

nhiên ưu đãi ban cho khí hậu ôn hòa, đất đai phì nhiêu nên huyện có nhiều phong cảnh đẹp, vẻ đẹp 

yên bình, thơ mộng, dân dã… Tuy nhiên, do là huyện miền núi Tây Bắc, địa hình rộng với 15 xã, 

thị trấn, trong đó có 3 xã giáp nước bạn Lào với chiều dài đường biên giới 37km nên tình hình an 

ninh, trật tự (ANTT) khá phức tạp. 

Mộc Châu có tuyến giao thông huyết mạch Quốc lộ 6 nối liền Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, 

cùng với hệ thống giao thông khá hoàn chỉnh từ trung tâm huyện đi các xã và một cửa khẩu quốc 

tế. Huyện lại có nhiều thành phần dân tộc sinh sống như Kinh, Mông, Thái, Mường, Dao, Khơ 

Mú… nên bên cạnh những thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội thì Mộc Châu cũng tồn tại 

những phức tạp về an ninh trật tự, đáng chú ý là hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước 

của các đối tượng xấu, kèm theo hoạt động di dịch cư tự do, truyền đạo trái phép… “Nổi lên ở Mộc 

Châu là hoạt động của tội phạm vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy từ bên kia 

biên giới vào địa bàn huyện, sau đó vận chuyển đi các tỉnh miền xuôi tiêu thụ”, Thượng úy Vũ 

Minh Biên, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu nhấn 

mạnh. Cùng với tội phạm ma túy, các đối tượng tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí quân dụng, vũ khí 

nóng, sẵn sàng chống trả lại các lực lượng chức năng khi bị phát hiện… 

Trong nhiều năm qua, Công an huyện Mộc Châu đã chủ động làm tốt công tác nắm tình 

hình, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, mở nhiều 

cuộc vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm. Trong 

đó lực lượng công an làm nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ma túy, 

thu được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, năm 2013, Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với các 

lực lượng chức năng bắt giữ, điều tra 175 vụ, 253 đối tượng phạm tội ma túy; bắt và vận động đầu 

thú 9 đối tượng truy nã; thu giữ hơn 25.000kg heroin, 15.331 viên ma túy tổng hợp, hơn 50g ma túy 

đá, 1 quả lựu đạn, 7 khẩu súng các loại cùng 543 viên đạn, 1 nỏ bắn tên do Mỹ sản xuất… Đặc biệt, 

Công an huyện đã trực tiếp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch 279 giải quyết 

địa bàn trọng điểm về ma túy tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (trước là huyện Mộc 
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Châu). Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, vận động nhân dân không tái trồng cây thuốc phiện, đã 

phát hiện và triệt phá 1.530m2 đất trồng cây thuốc phiện ở các xã Chiềng Hắc, Tân Lập, Lóng 

Luông, Đông Sang. Đồng thời phối hợp tổ chức thu gom 228 đối tượng đi cai nghiện ma túy… 

Địa bàn rộng nhưng lực lượng mỏng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an 

huyện Mộc Châu dường như luôn bị quá tải với công việc, công tác đấu tranh với loại tội phạm ma 

túy manh động, nguy hiểm còn gặp nhiều gian nan. Tuy nhiên, chúng tôi cảm nhận ở họ, những 

người lính trên mặt trận đấu tranh với tội phạm gieo rắc cái chết trắng một tinh thần xung kích, 

sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy. Tổng kết đợt cao điểm 60 ngày trấn áp tội phạm, đảm 

bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ vừa qua (từ ngày 16/12/2013 đến 14/2/2014), Công 

an huyện Mộc Châu đã phát hiện, tiếp nhận và bắt giữ 31 vụ, 43 đối tượng phạm tội về ma túy; triệt 

xóa 5 điểm bán lẻ ma túy; thu giữ tổng cộng 1860,94g heroin, hơn 20g ma túy tổng hợp và gần 3g 

nhựa thuốc phiện. 

Điển hình là khoảng 12h30’ ngày 25/12/2013, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công 

an huyện Vân Hồ và tổ công tác của Phương án 279 làm nhiệm vụ tại bản Co Chàm, xã Lóng 

Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thì phát hiện, bắt quả tang đối tượng Tráng Thị Sông (SN 1970, 

trú bản Co Chàm, xã Lóng Luông) vận chuyển 4 bánh heroin. Tiếp đó, khoảng 22h30’ ngày 

26/12/2013, Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm 

về ma túy, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ và Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) 

phá chuyên án bắt đối tượng Đỗ Thị Thủy (SN 1966, trú tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu) vận 

chuyển 9 bánh heroin. 

Cũng nằm trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán, 

khoảng 6h30’ ngày 19/1/2014, Công an huyện Mộc Châu và Phòng 2, Cục CSĐT tội phạm về ma 

túy (Bộ Công an) đồng chủ trì, đã phối hợp với Công an huyện Vân Hồ và tổ công tác số 5 Phương 

án 279, Hải quan cửa khẩu Lóng Sập phá thành công chuyên án bắt đối tượng Mùa A Thái SN 

1975 và Mùa A Lứ SN 1982, cùng trú bản Tà Số 1, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, vận chuyển 5 

bánh heroin. Ngày 23/1/2014, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu phá 

thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng Phùng Thị Vân SN 1962, trú tiểu khu Tiên Tiến, thị 

trấn Nông trường Mộc Châu, đang mua bán trái phép ma túy ở bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, thu 

giữ 3 bánh heroin, 4.000 viên hồng phiến. Mở rộng điều tra, cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an 

huyện Mộc Châu bắt khẩn cấp tiếp 2 đối tượng Lê Thanh Ngọc SN 1963, trú Tân Triều, Thanh Trì, 

Hà Nội, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và Phùng Kim Lợi SN 1979, trú xóm Lọc, xã Vật 

Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy… 

Chúng tôi rời Mộc Châu khi thị trấn cao nguyên đã lên đèn, cũng là lúc thêm một tổ công tác 

vừa lên đường vào bản để ngăn chặn một cuộc mua bán ma túy sắp diễn ra. Các anh lại một đêm 

thức trắng vì bình yên cho bản làng… 

Với những thành tích đạt được, từ năm 2007 đến nay, Công an huyện Mộc Châu luôn đạt 

danh hiệu Quyết thắng, 5 năm liền đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Công an 
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huyện Mộc Châu cũng đã 4 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công các hạng nhất, 

nhì, ba. 
 

02. Trần Long. Y ÁN TỬ HÌNH KẺ BUÔN BÁN 10 BÁNH HEROIN VÀ GẦN 1.000 VIÊN 

MA TÚY ĐÁ / Trần Long // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 01/3/2014.- Số 60 
 

Ngày 27/02, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tối cao đã đưa vụ án Nguyễn Thị Lan 

(SN 1965, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) phạm tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” ra xét xử. Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác đơn xin giảm án, giữ nguyên 

mức án tử hình đối với đối tượng có hành vi mua bán gần 10 bánh heroin và gần 1.000 viên ma túy 

tổng hợp. 

Theo bản án sơ thẩm, ngày 10/10/2012 Nguyễn Thị Lan lên khu vực Lóng Luông (huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La) tìm chồng thì gặp Sồng A Khai là người quen cũ của Lan. Khai mời Lan 

về nhà chơi và gạ Lan mua ma túy bán kiếm lời. Hám lời, sẵn có tiền mang theo, Lan đồng ý đặt 

cọc cho Khai 180 triệu đồng để mua ma túy mang về Hải Phòng bán kiếm lời. 

Ngày 11/10/2012, Khai chở Lan về phía tỉnh Hòa Bình để nhận ma túy. Khai cho rằng trên 

đường đi có nhiều công an nên Khai chưa giao ma túy cho Lan. Khai đưa Lan về nhà bạn của Khai 

để ngủ. Ngày 12/10/2012, Khai tiếp tục chở Lan đi về hướng Mộc Châu (Sơn La) rồi đưa Lan đi xe 

khách về Cao Phong (Hòa Bình) để nhận “hàng”. Chiều cùng ngày, sau khi nhận được điện thoại 

của người chỉ đường, Lan đi taxi đến khu vực dốc Cun (tỉnh Hòa Bình) nhận ma túy của Khai rồi đi 

taxi về bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) để tiếp tục lên xe khách đi về Hải Phòng. Khoảng 21 giờ ngày 

12/10/2012, khi Lan vừa về đến bến xe Lạc Long (thành phố Hải Phòng) thì bị cơ quan Công an 

huyện An Dương bắt quả tang, thu giữ 10 bánh heroin có trọng lượng 3.468,11 gam; 873 viên ma 

túy đá có trọng lượng 82,56 gam. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 19/9/2013, TAND TP. Hải Phòng đã 

tuyên phạt Nguyễn Thị Lan mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, những tình tiết giảm nhẹ đối với Lan đã được Tòa sơ 

thẩm áp dụng. Hành vi mua bán trái phép 10 bánh heroin, 873 viên ma túy tổng hợp của Lan là đặc 

biệt nghiêm trọng, nên bản án sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình đối với Lan là đúng pháp luật. 

Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Thị Lan. 
 

03. Quang Huy. GIÂY PHÚT NGHẸT THỞ ĐỘT KÍCH XƯỞNG SẢN XUẤT MA TÚY 

“KHỦNG” NHẤT TỪ TRƯỚC TỚI NAY Ở GẦN VÙNG TAM GIÁC VÀNG / Quang Huy // 

Đời sống và pháp luật.- Ngày 03/3/2014.- Số 27; An ninh biên giới.- Ngày 02/3/2014.- Số 09; 

Thời đại.- Ngày 07 - 13/3/2014.- Số 355 
 

Hàng trăm bánh heroin được các ông chủ sản xuất tại Lào, sau đó vận chuyển sang các 

“đại lý” của tỉnh Điện Biên, Sơn La (Việt Nam). Sau nhiều tháng theo dõi nắm bắt tình hình, 

lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp với an ninh nước bạn Lào, vào tận “hang” xóa bỏ 

xưởng sản xuất ma túy khủng, thu giữ trên 200 bánh heroin và nhiều dụng cụ sản xuất ma 

túy. 

“VÒI BẠCH TUỘC” CỦA ĐƯỜNG DÂY MA TÚY XUYÊN QUỐC GIA 
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Sơn La được biết là một trong những địa bàn ma túy nóng nhất cả nước, nơi đây từng được 

ví là “siêu thị ma túy”, là “cung đường ma túy”... Bởi có gần 250km đường biên giới, địa hình hiểm 

trở, dân cư thưa thớt, lại gần khu vực Tam giác vàng - “vương quốc của ma túy”. Do vậy nhiều ông 

trùm ma túy cũng được hình thành ở Sơn La như Sồng A Lâu, Tráng A Tàng, Dũng “ộp” và nhiều 

ông trùm khác,... móc nối với các lò sản xuất ma túy từ Lào về, cung cấp hàng ngàn bánh heroin ở 

Việt Nam. 

Tưởng những đại lý lớn đã bị bắt, người trốn nã hoặc đường dây buôn bán ma túy đem lại 

siêu lợi nhuận bị công an triệt phá, thì những ông trùm của xưởng sản xuất ma túy tại Lào sẽ bị phá 

sản. Nhưng đã là cái “nghề” nên Mùa Nhì Sùng (SN 1979), cùng Mùa Bá Rê (SN 1996) đều mang 

quốc tịch Lào được một ông chủ lò sản xuất ma túy lớn ở tỉnh Luông Pha Băng (Lào), cử trực tiếp 

sang Việt Nam nắm bắt thị trường ma túy. Sau đó trực tiếp vận chuyển hàng trăm bánh heroin vừa 

ra “lò” sang biên giới Việt Nam. 

Lợi dụng việc đi lại thăm người thân, buôn bán vận chuyển hàng hóa giữa Việt Nam và Lào, 

nên từ cuối năm 2013 Mùa Nhì Sùng, Mùa Bá Rê đã “vươn vòi bạch tuộc” trên địa bàn tỉnh Sơn 

La, Điện Biên, Thanh Hóa, giáp với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào. Qua công tác nắm bắt 

tình hình và thu thập thông tin, lực lượng trinh sát đặc nhiệm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy 

Bộ Tư lệnh Quốc phòng Việt Nam), phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La xác định đường 

dây đưa ma túy “khủng” từ Lào về Việt Nam là do Mùa Nhì Sùng, Mùa Bá Rê cầm đầu. 

Ngày 11/2, Ban chuyên án 147/LV được xác lập, nhưng do địa hình đồi núi hiểm trở, đi bộ 

vài ngày mới tới được khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Luông Pha Băng (Lào) và Sơn La (Việt 

Nam). Ban chuyên án đã cử những trinh sát có thâm niên nhiều kinh nghiệm trong vai những người 

đồng bào đi rừng làm rẫy, hái măng, mặt khác các trinh sát khác sang phối hợp với Công an tỉnh 

Luông Pha Băng. Sau nhiều ngày nắm bắt tình hình, theo dõi hoạt động của đối tượng, đúng 12h15’ 

ngày 20/2, tại bản Phôn Say, huyện Luông Pha Băng, nước bạn Lào, Ban chuyên án đã bắt giữ Mùa 

Nhì Sùng, Mùa Bá Rê khi đang vận chuyển 20 bánh heroin từ Lào sang Việt Nam. 

HÀNH TRÌNH ĐÁNH ÁN BÍ MẬT 

Mặc dù Mùa Nhì Sùng, Mùa Bá Rê bị bắt giữ bất ngờ, chúng cố la hét để dân bản và người 

thân đến giải cứu, nhưng đã bị lực lượng trinh sát trong Ban chuyên án đưa đến nơi “bí mật”. Ngay 

lập tức Ban chuyên án lấy lời khai nhanh của Mùa Nhì Sùng, Mùa Bá Rê thì được biết, xưởng sản 

xuất ma túy do một ông chủ là người dân tộc Mông ở cách đó gần 20km. Lúc này các tổ trinh sát đã 

được phân công nhiệm vụ cắm chốt xung quanh xưởng sản xuất ma túy. Nhưng điều khó khăn 

trước mắt đối với Ban chuyên án lúc này là xưởng sản xuất ma túy này lại nằm gần Thành phố 

Luông Pha Băng, trong khi đó đa số người thân của ông chủ đều ở xung quanh. Ngoài ra căn nhà 

có đủ phương tiện để nhìn thấy nguời lạ nếu tiếp cận xưởng gần khoảng chục mét. 

Mặc dù Ban chuyên án đã triển khai nhanh lực lượng, nhưng khi tiếp cận xưởng sản xuất ma 

túy thì ông chủ đã nhanh chân tháo chạy. Thấy lực lượng trinh sát ập vào bất ngờ, bà chủ cũng bỏ 

chạy lên một chiếc xe hơi, nhưng đã bị lực luợng trinh sát trong Ban chuyên án bắt giữ, cùng một 
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số công nhân đang ở trong xưởng sản xuất ma túy. Sau khi khám xét nhà của bà chủ, điều khiến 

Ban chuyên án không khỏi ngạc nhiên đây chính là một xưởng sản xuất ma túy lớn. Bởi chiếc máy 

ép ma túy đang ở trong nhà đối tượng có thể ra lò một mẻ được hơn 10 bánh heroin. Bên cạnh là 

hơn 10kg bột heroin chuẩn bị đưa vào ép. Đặc biệt trong phòng ngủ của vợ chồng ông chủ, Ban 

chuyên án còn thu giữ 179 bánh heroin mới ra lò và 23.000 USD, hơn 30 triệu kíp Lào... cùng hai 

chiếc xe hơi, xe máy loại đắt tiền. 

Đại tá Trần Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: 

“Để di chuyển từ Sơn La đến địa điểm đánh án phải mất 2 ngày đi đường rừng, mỗi ngày chỉ ăn 

một bữa cơm vì toàn đi trong rừng, thức ăn chủ yếu của anh em là lương khô và nước lọc. Khi mai 

phục cũng mất thời gian khá dài mới bắt được đối tượng. Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc có ý 

nghĩa hết sức to lớn trong việc thực hiện biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt 

Nam và lực lượng Công an Lào, trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống, kiểm soát ma túy 

ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào. 

Được biết để thâm nhập vào “siêu thị ma túy” này, Ban chuyên án hết sức lo lắng vì địa 

điểm đánh án chỉ cách trung tâm Thành phố Luông Pha Băng 10km nhưng đường đi lại hiểm trở, 

xung quanh nhà đối tượng có anh em họ hàng ở, tạo thành một vòng bảo vệ nên gây khó khăn trong 

quá trình tiếp cận mục tiêu. Qua tìm hiểu, được biết, đây là một sào huyệt ma túy lớn, của những 

ông trùm, chuyên ép lại heroin, rồi mang sang Việt Nam tiêu thụ, đã hoạt động trong một thời gian 

dài và hết sức tinh vi. Ngay sau khi phá thành công chuyên án, Ban chuyên án đã bàn giao đối 

tượng cho công an nước bạn, để tiếp tục điều tra làm rõ đường dây và truy bắt ông chủ... 

Sau khi Ban chuyên án thành công, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Ủy viên Ban thường vụ 

Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chia sẻ với Ban chuyên án: “Có thể nói, 

kết quả của chuyên án này đã đánh giá được ý chí quyết tâm, tinh thần dũng cảm đấu tranh chống 

tội phạm ma túy của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, và lực lượng Công an tỉnh Luông Pha 

Băng trong công tác phối hợp đấu tranh với tội phạm về ma túy. Chuyên án này được triển khai 

trong thời gian ngắn. Từ khi phát lệnh đến khi phá thành công chuyên án chỉ mất 4 ngày. Và điều 

quan trọng hơn cả, là đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Đây cũng là dịp để 

trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy ở địa bàn và tuyến biên giới...”. 

THƯỞNG NÓNG BAN CHUYÊN ÁN ĐÁNH SẬP LÒ SẢN XUẤT MA TÚY 

Ngày 28/2, Đại tá Trần Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La 

cho biết: “Sau khi Ban chuyên án triệt phá xưởng sản xuất ma túy thành công, ngay sau đó tại Bộ 

chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh 

Bộ đội Biên phòng; đồng chí Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cùng các đồng chí lãnh 

đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Thường trực Tỉnh ủy - HĐND, UBND tỉnh Sơn 

La đã tổ chức gặp mặt, động viên, khen thưởng cho các đơn vị tham gia chuyên án với số tiền 150 

triệu đồng”.  
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04. Ngô Thành Đạo. KHÁM PHÁ BẢN MÔNG HUA TẠT / Ngô Thành Đạo // An ninh thủ 

đô.- Ngày 04/3/2014.- Số 4046 
 

Tết của người Mông qua lâu rồi, bản Mông Hua Tạt giờ không còn ai vui chơi nữa, bà 

con đều đang hối hả cầy, cuốc trên nương để chuẩn bị cho vụ gieo trồng mới. Nhưng nếu bạn 

còn đang thong thả du xuân ở Mộc Châu, hãy ghé thăm bản Hua Tạt để khám phá cuộc sống 

sau Tết của bà con nơi đây. 

Nắng vàng ruộm trên những tán mận, đào xanh ngăn ngắt. Dưới tán cây, lũ gà đồi, lợn thả 

rông đuổi nhau chạy khắp vườn. Nắng bình thản xuyên qua tán mận ngời lên sắc vàng của luống 

cải mèo cuối vụ. Bản làng yên tĩnh vì người lớn đi nương hết cả, bản vắng tanh, chỉ vang lên tiếng 

ê a của bọn trẻ trong các lớp học, thi thoảng ở sân vận động của bản lại rộ lên tiếng cười hồn nhiên 

của trẻ con một lớp khác đang học thể dục.  

Vào thăm nhà một gia đình người Mông ở bản, bạn sẽ rất tò mò với những lò rèn thủ công, 

cối xay ngô, cũ kĩ. Ngay Quốc lộ 6, điện cũng đã về bản lâu rồi, xe máy, máy xát… đủ cả, nhưng 

nhiều nhà vẫn giữ những món đồ, công việc ấy như một nét đẹp truyền thống. Thậm chí, bạn hoàn 

toàn có thể tự rèn cho mình một con dao theo đúng kiểu người Mông, tự tay cho ngô vào và ì ạch 

đẩy cối xay (tất nhiên dưới sự trợ giúp của gia chủ). 

Vào nhà, bạn sẽ thấy nhà nào cũng có một chiếc cối giã bánh giầy, vài bộ khèn, sáo. Nếu 

muốn tìm hiểu, gia chủ sẵn sàng mời bạn thưởng thức ngay vài điệu nhạc truyền thống từ khèn, sáo 

Mông, đàn môi và cả những điệu múa khèn sôi nổi, rộn ràng nữa. 

Hoa đào, hoa mận đã tàn, nhưng vườn nhà ai cũng sặc sỡ sắc vàng của hoa cải mèo, sắc đỏ 

quyến rũ của hoa đậu. Thấp thoáng trong vườn là những bộ quần áo đỏ rực rỡ trong nắng xuân. 

Còn gì thú vị bằng đến đây, được tự tay hái rau cải mèo, tự tay bắt gà đồi, bắt lợn bản. Đem những 

đặc sản siêu sạch của núi rừng ấy về phố! 

Người Mông ở Hua Tạt chưa làm du lịch, nhưng mến khách và quý người. Bạn có thể vào 

bản hỏi nhà anh Chu, một thanh niên trẻ giỏi văn nghệ, am hiểu truyền thống, phong tục người 

Mông, anh sẵn sàng làm hướng dẫn viên miễn phí đưa bạn đi khắp bản. 
 

05. Kiều Thiện. ẤM NO Ở BẢN MỚI / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 04/3/2014.- 

Số 54 
 

Ông Cầm Chính Nghĩa - Phó Trưởng ban Di dân tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La 

nhấn mạnh: “Tập huấn khuyến nông là một khâu rất quan trọng, làm sao để bà con biến kiến 

thức tập huấn thành sản phẩm thật sự để xóa đói nghèo, làm giàu”. 

TẬP HUẤN PHẢI SÁT THỰC TẾ 

Đến với bản tái định cư A Má thuộc xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La), chúng tôi gặp 

anh Cà Văn Bình, dân từ xã Mường Trai, huyện Mường La, chuyển đến. Anh bảo: “Chúng tôi mới 

về đây từ năm 2008, tất cả có 78 hộ. Cuộc sống ban đầu không ít khó khăn. Khí hậu Mường La vốn 

nóng bức, nhưng về A Má này thì lại lạnh giá nhiều hơn, nên phải thay đổi cách làm ăn. Thật may 

là chúng tôi được Nhà nước hỗ trợ nhiều về điều kiện ăn, ở, đất sản xuất, giống, vốn… Nhưng quan 

trọng nhất là chúng tôi được tập huấn khuyến nông một cách kỹ càng”. Ông Lò Văn Tiến - Trưởng 
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bản TĐC A Má, bảo: “Đúng là sản xuất ở đây có nhiều cái mới hơn nơi ở cũ, nhưng cán bộ khuyến 

nông của Dự án di dân TĐC làm tốt lắm, họ cầm tay chỉ việc cho đến khi dân làm được mới thôi. 

Nhờ thế mà về đây lạ đất lạ người nhưng chỉ mấy năm là nhà ai cũng no đủ, nhiều hộ còn tích trữ 

được tài sản, nhân đàn gia súc, gia cầm với số lượng lớn”. Ông Tiến cho hay, năng suất lúa, ngô 

của các hộ trong bản đều đạt từ 7 - 8 tấn/ha trở lên. Thu hoạch là có người đến tận nương mua, giá 

ngô cũng cao hơn so với những vùng không thuận lợi giao thông khác trong huyện. Khi chuyển về 

đây, cả bản chỉ còn chưa đầy 10 con trâu, bò nhưng bây giờ đã có tới gần 100 con...  

Ông Cầm Chính Nghĩa cho hay: Đã tập huấn khuyến nông là phải làm thay đổi được nếp 

nghĩ, cách làm và có hiệu quả rõ rệt trong sản xuất của người dân tái định cư. Muốn vậy thì trước 

hết phải biết người dân cần tập huấn cái gì, tập huấn đến mức độ nào, kinh nghiệm khuyến nông 

nào đang thiếu, đang yếu, đang lỗi thời?...  

PHẢI PHÁT HUY HIỆU QUẢ 

Cũng theo ông Cầm Chính Nghĩa, khuyến nông sau khi tập huấn phải có những hoạt động 

kiểm tra, giám sát lại xem người dân vận dụng thế nào, còn lỗ hổng nào, kiến thức nào chưa được 

người dân tiếp nhận, vận dụng? Những kiến thức nào cần phải tập huấn lại, tập huấn bổ sung? “Cứ 

bảo khuyến nông là một cần câu cơm của dân nhưng nếu làm không tốt thì tập huấn nhiều lần mà 

dân vẫn cứ nghèo kiến thức, đói cơm ăn. Với Dự án TĐC Thủy điện Sơn La, chúng tôi không chấp 

nhận làm theo kiểu cứ chương trình khuyến nông nào có mô hình là tập trung vào làm mô hình để 

dễ quyết toán, còn kiến thức khuyến nông thì khi cán bộ tập huấn đi là dân cũng lơ mơ nên hiệu 

quả rất thấp” - ông Nghĩa nhấn mạnh. Cũng bởi cái quan điểm dứt khoát của cán bộ chỉ đạo từ cấp 

ban của tỉnh nên hoạt động tập huấn khuyến nông của Dự án di dân TĐC Thủy điện Sơn La tỉnh 

Sơn La phát huy hiệu quả rất nhanh, thiết thực giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống. Ông 

Hoàng Văn No - dân bản TĐC Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tâm sự: “Khi 

chúng tôi về đây có ai biết trồng chè, trồng cà phê, cây ăn quả giống mới… thế nào đâu, nhưng cán 

bộ khuyến nông của dự án bám dân chỉ việc, hướng dẫn từng tí một. Họ theo dõi kết quả sản xuất, 

tập huấn bổ sung, dạy thêm nghề mới… Nhờ thế cái bản này chuyển đến chỉ năm trước, năm sau là 

hộ nào cũng có thu nhập cao hơn nơi ở cũ. Nhờ vậy, chẳng còn hộ nào lo đói như khi mới chuyển 

đến”.  

“Hàng năm bà con vẫn được tập huấn thêm những kinh nghiệm để mở rộng sản xuất, tăng 

thu nhập. Có vốn lại biết cách làm hay thì xóa nghèo và làm giàu sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn 

nhiều”. Ông Hoàng Văn No 
 

06. PV. HUYỆN SÔNG MÃ, SƠN LA: THU NGÂN SÁCH GẦN 4 TỶ ĐỒNG / PV // Đại biểu 

nhân dân.- Ngày 04/3/2014.- Số 63 
 

Trong tháng 1, số thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 3,9 tỷ đồng, bằng 17% so với dự toán 

tỉnh giao cả năm. Trong hoạt động tín dụng, huyện đã duy trì và bảo đảm được nhu cầu vay vốn của 

tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện. Về doanh số cho vay trong tháng 1 của các ngân 

hàng đạt 7,77 tỷ đồng; thu nợ đạt 18,9 tỷ đồng và tổng dư nợ đạt gần 494 tỷ đồng. 

07. Thanh Hà. “ĐÓ LÀ NGHỆ THUẬT KHƠI DẬY TRUYỀN THỐNG CHO THẾ HỆ 

TRẺ” / Thanh Hà // Người cao tuổi.- Ngày 05/3/2014.- Số 37 
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Không chỉ linh hoạt trong công tác tổ chức, biết “đánh thức” tiềm năng và tính chủ 

động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, hoạt động của người cao tuổi (NCT) tỉnh Sơn La không 

chỉ trong cụm thi đua mà còn là điểm sáng của phong trào cho nhiều tỉnh, thành phố tham 

quan, học tập kinh nghiệm. Phóng viên báo Người cao tuổi trao đổi với ông Bùi Đăng Du, 

Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh Sơn La về một số kinh nghiệm trong hoạt động Hội...  

PV: Thưa ông, ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động của Hội Người cao 

tuổi tỉnh Sơn La? 

Ông Bùi Đăng Du: Mấy năm nay, Sơn La tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác tổ 

chức, cán bộ; chú trọng hình thức gây quỹ. Chúng tôi tranh thủ nguồn cán bộ là bí thư, chủ tịch 

UBND nghỉ hưu làm cán bộ Hội cơ sở và họ hoạt động rất tốt. Các cấp Hội xin đất làm ao cá, vườn 

cây, khoanh nuôi bảo vệ rừng, xây hội trường cho thuê lấy tiền; xuất quỹ mua gà cho hội viên nuôi, 

đến khi thu tiền, trích một phần cho hội viên, còn lại sung quỹ; vận động nhân dân hỗ trợ tiền mua 

bò, dê cho hội viên nghèo nuôi, khi bò dê đẻ, hội viên giữ lại con, còn bò, dê mẹ tiếp tục được 

chuyển cho hội viên khác... Hội viên bán trứng, chuối, rau quả được ít tiền nhờ chi hội giữ hộ, chi 

hội gửi lấy lãi đưa vào quỹ. Có nguồn quỹ hoạt động Hội được đẩy mạnh. Trong các câu lạc bộ, hội 

viên chia sẻ cách rèn luyện giữ gìn sức khỏe, hướng dẫn nhau sử dụng thuốc Nam... Chân Quỹ đạt 

11,9 tỉ đồng; Quỹ Toàn dân chăm sóc NCT toàn tỉnh có 1,7 tỉ đồng; Quỹ Phụng dưỡng 180 tỉ đồng; 

huyện Thuận Châu, Phù Yên và một số Hội cơ sở của thành phố đã hình thành Quỹ Trợ táng nhằm 

hỗ trợ gia đình hội viên có tang gia. Việc xây dựng quản lí và sử dụng quỹ thực hiện đúng quy 

định, dân chủ, công khai an toàn đem lại quyền lợi thiết thực cho hội viên. Hiệu quả hoạt động của 

quỹ có tác dụng lớn, giúp các cấp Hội chủ động, khắc phục được sự trông chờ, ỷ lại, khiến uy tín, 

vị thế ngày càng tăng. Cuối năm, các chi hội tổng kết có khen thưởng, giao lưu, tạo sự gắn bó, đoàn 

kết, hiểu biết lẫn nhau, khơi dậy được phong trào... Quỹ ngày càng phát triển, nhiều Hội tổ chức đi 

du lịch Hà Nội, giao lưu văn nghệ sang các tỉnh bạn. 

PV: NCT tỉnh Sơn La tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới như thế nào, thưa ông? 

Ông Bùi Đăng Du: Là tỉnh giáp biên giới nên vấn đề bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh 

biên giới được đặc biệt quan tâm. Hội NCT các cấp chủ động phối hợp triển khai thực hiện chương 

trình do Trung ương Hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kí kết. Các chi hội, hội viên ở khu vực 

biên giới được giao cột mốc, ranh giới đường biên, thấy hiện tượng bất thường báo ngay cho bộ đội 

biên phòng và chính quyền địa phương xử lí. Hằng quý ta và bạn họp rút kinh nghiệm về kết quả 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Hội viên và nhân dân biết rõ ranh giới, có trách nhiệm bảo vệ 

và chấp hành pháp luật; mối quan hệ giữa bộ đội biên phòng với nhân dân chặt chẽ hơn, từ đó, xử lí 

nhiều vụ vi phạm xâm lấn đất đai, tái trồng cây thuốc phiện, buôn lậu... 

Vai trò của NCT Sơn La được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao do hiệu quả hoạt động 

không khác gì tổ chức chính trị - xã hội. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NCT cấp xã và Chi hội trưởng 

đều có phụ cấp. Ban đại diện Hội ở cấp tỉnh và huyện hoạt động như ban chấp hành. 
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PV: Gần đây, đông đảo NCT cả nước ủng hộ và mong muốn ý tưởng xây dựng tượng đài 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tổ chức Lễ hội Võ Việt của nhà báo Kim Quốc Hoa và nhà văn Đặng 

Vương Hưng. Ông cho biết ý kiến về vấn đề này? 

Ông Bùi Đăng Du: Lâu nay, ta cứ đánh giá thanh niên ảnh hưởng của cơ chế thị trường, bị 

đồng tiền tha hóa, đạo đức xuống cấp, nhưng khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, sự biết ơn, 

thương nhớ trỗi dậy thành làn sóng khẳng định rằng nhân dân và thế hệ trẻ cũng rất công bằng, ghi 

công và tôn kính người có công. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc mà không giặc ngoại xâm 

nào có thể khuất phục. Đám tang Đại tướng cũng nhắc nhở thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng nhìn 

lại bản thân mà sống, làm việc để không hổ thẹn với các bậc tiền bối. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất xứng đáng được xây dựng tượng đài, để con cháu sau này 

biết đến công ơn của tổ tiên, của Đại tướng. Lễ hội Võ Việt chính là nghệ thuật khơi dậy truyền 

thống cho con cháu hiểu quá trình lịch sử đấu tranh oanh liệt, đầy gian khổ hi sinh mà cha ông đã 

trải qua. Nên chăng, các nhà lí luận, tuyên giáo nghiên cứu tham mưu với Đảng, Nhà nước phát 

động học tập tấm gương của Đại tướng, một con người tài ba lỗi lạc nhưng rất bình dị, nhân hậu; 

chỉ huy chiến đấu chỉ mong sao ít đổ máu, ít hi sinh nhất chứ không chỉ nghĩ đến chiến thắng? Tôi 

nghĩ việc học tập đạo đức của Đại tướng gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh sẽ nâng đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn này lên tầm cao mới. 

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 
 

08. Vũ Thanh. THĂM ĐỘNG “CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY” / Vũ Thanh // An ninh thủ đô.- 

Ngày 06/3/2014.- Số 4048 
 

Nằm ở xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, cách huyện Mộc Châu chỉ chừng 70km 

theo đường Quốc lộ 6, hệ thống hang động Chi Đẩy là một tổ hợp gồm 5 hang động nổi tiếng với 

rất nhiều khối măng đá, chuông đá, cột đá và quần thể thạch nhũ vô cùng kỳ thú. Mỗi hang lại ẩn 

chứa một câu chuyện huyền thoại liên quan đến đời sống văn hóa tâm linh vô cùng huyền bí của 

cộng đồng người Thái ở Yên Châu.  

Hang thứ nhất là hang Cha Đẩy cao chừng 20m, với chiều sâu gần 100m. Những nhũ đá rủ 

xuống trần hang lấp lánh như dát bạc, nền hang được thiên nhiên rải lên dày đặc những viên đá tròn 

to hơn nắm tay, trông giống những trái na vô cùng độc đáo. Hang thứ hai là hang Chi Đẩy có vị trí 

thấp và lòng hang bằng phẳng. Hang này cao chừng 30m và dài 150m với vô số nhũ đá có hình thù 

kỳ lạ. Trước cửa hang còn có điện thờ thần linh mà theo người già trong bản kể lại thì rất huyền bí 

và linh thiêng. Hang thứ ba là hang Voi dài khoảng 300m và rộng 50m. Đây cũng là hang đẹp nhất, 

rộng nhất trong số quần thể 5 hang động kể trên. Trong hang Voi hiện rõ một khối nhũ đá rất lớn có 

hình thù như một con voi trắng khổng lồ. Tương truyền đây là con voi trắng đầu đàn của đàn voi dữ 

trong truyền thuyết về sự hình thành hệ thống hang động trên núi Chi Đẩy. Phía trên đầu của khối 

thạch nhũ hình voi trắng còn có hình ảnh ba vị thần giữ voi có hình thù rất lạ. 

Chi Đẩy theo tiếng Thái có nghĩa là “cầu sẽ được” hay “cầu được ước thấy”. Tương truyền 

rằng xưa kia, khi cuộc sống của những bản người Thái đang yên bình thì bỗng trời nổi cơn cuồng 

phong khiến đất trời chuyển động, muông thú vạn vật chuyển dời. Khi cuồng phong chấm dứt, trên 
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núi xuất hiện một đàn voi trắng dữ tợn phá hoại nhà cửa, mùa màng. Người dân oán thán kêu trời 

và đã lập đàn tế trên núi cao. Thấu hiểu nỗi khổ của con người, các vị thần đã tạo ra một hang đá và 

dụ con voi trắng vào trong hang núi và xích lại, rồi lại cử một đôi trăn thần khổng lồ xuống canh 

giữ trước cửa hang. Hai con trăn lớn lại đào thêm những đường hầm như một “ma trận” loằng 

ngoằng để đàn voi không thể tìm đường ra ngoài. Từ đó, người Thái mới trở lại cuộc sống an bình. 

Cũng bởi huyền thoại ấy mà ngọn núi cao nơi người dân lập đàn tế trời được gọi là núi Chi 

Đẩy - “cầu sẽ được” và hang động lớn nhất trên núi có tên gọi hang Voi. Hiện nay, hệ thống hang 

động trên núi Chi Đẩy vẫn còn hai hang nữa chưa cho du khách vào thăm bởi cơ quan quản lý chưa 

hoàn tất việc nghiên cứu, xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo an toàn cho du khách. 
 

09. PV. SƠN LA: GIEO CẤY HƠN 3.000HA LÚA CHIÊM XUÂN / PV // Đại biểu nhân dân.- 

Ngày 07/3/2014.- Số 66 
 

Đến thời điểm này, nông dân toàn tỉnh đã cày ải hơn 7.000ha đất và gieo cấy hơn 3.000ha 

lúa chiêm xuân, đạt gần 30% kế hoạch. Trong đó, nông dân đã chủ động trồng hơn 130ha ngô, 8ha 

đậu tương và gần 600ha rau các loại. Hiện, các địa phương đang tập trung phát dọn gần 46.000ha 

đất nương để chuẩn bị cho các cây trồng trên nương, trong đó hơn 31.000ha ngô và gần 6.600ha 

sắn... Để giúp nông dân sản xuất đúng khung thời vụ và đạt năng suất cao, Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn đang chỉ đạo tăng cường quản lý Nhà nước về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật, chủ động điều tiết nước sản xuất. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân khẩn 

trương gieo cấy và chăm sóc lúa chiêm xuân đúng kỹ thuật và kịp thời vụ. 

10. Đức Tuấn. SỚM GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY 

ĐIỆN NẬM CHIẾN / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 09/3/2014 
 

Ngày 7/1/2014, một số hộ dân ở bản Ðin Lanh và Na Co Chom, thuộc xã Ngọc Chiến, 

huyện Mường La (Sơn La) rào đường, ngăn cản công nhân vận hành hệ thống đập Nhà máy 

Thủy điện Nậm Chiến. Một số người còn kéo ra tỉnh, làm đơn thư vượt cấp, với lý do chủ đầu 

tư chậm thực hiện đền bù, hỗ trợ di dân. Vì sao có tình trạng kể trên, xử lý vướng mắc này 

như thế nào là câu hỏi cần giải đáp. 

ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH CỦA THỦY ĐIỆN SƠN LA 

Cách đây tròn 10 năm, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 739/CP-CN ngày 

28/5/2004, cho phép đầu tư dự án Thủy điện Nậm Chiến và Công văn số 1763/CP-CN ngày 

23/11/2004 của Chính phủ đồng ý chuyển đổi chủ đầu tư từ Tổng Công ty Sông Ðà sang Công ty 

cổ phần Thủy điện Nậm Chiến. 

Dự án Thủy điện Nậm Chiến khởi công năm 2005, có công suất thiết kế 200 MW, tổng mức 

đầu tư ban đầu khoảng 6.500 tỷ đồng, do Tổng Công ty Sông Ðà nắm giữ cổ phần chi phối 55%, 

Tổng Công ty Tài chính Dầu khí 5%, Công ty Ðiện lực miền Bắc 5% và Ðiện lực dầu khí 35%. 

Ðây là công trình thủy điện thi công phức tạp, đòi hỏi kỹ thuật cao, được hình thành từ một hồ trên 

núi có độ chênh lớn mặt đập so với nhà máy, mang lại hiệu quả kinh tế lớn. 
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Việc triển khai Thủy điện Nậm Chiến được tiến hành cùng thời điểm thực hiện công tác di 

dân tái định cư (TÐC) Thủy điện Sơn La. Do mức độ thiệt hại của người dân ở hai dự án này có 

nhiều điểm tương đồng, diễn ra cùng một thời điểm và cùng trên địa bàn huyện Mường La nên đây 

chính là cơ sở để UBND tỉnh Sơn La ban hành Công văn số 1831/UBND-TH ngày 11/8/2005 về 

việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân TÐC Thủy điện Nậm Chiến, huyện Mường La. 

Theo đó, mọi chính sách, chế độ bồi thường, hỗ trợ di dân Thủy điện Sơn La được áp dụng vào dự 

án Thủy điện Nậm Chiến. Sau đó, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo thành lập Hội đồng bồi thường - 

hỗ trợ giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) Thủy điện Nậm Chiến, huyện Mường La. Tiến hành phê 

duyệt quy hoạch chi tiết bảy điểm TÐC, trong đó 205 hộ dân di chuyển tập trung, 74 hộ di chuyển 

hình thức tự nguyện, tám hộ di chuyển hình thức khác, với tổng số hộ phải di rời khỏi vùng ngập là 

287 hộ. Theo tính toán ban đầu, chi phí bồi thường hỗ trợ di dân là khoảng 125 tỷ đồng, còn chi phí 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm: Đường giao thông, nhà lớp học, nhà văn hóa, công trình điện, 

nước, nền nhà các khu điểm TÐC... khoảng 210 tỷ đồng. Như vậy, bình quân suất đầu tư cho công 

tác bồi thường, hỗ trợ di dân của Thủy điện Nậm Chiến khoảng 1,5 tỷ đồng/hộ. Cùng với giá trị xây 

dựng đập và nhà máy, tổng vốn đã lên đến 6.857 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này không dừng ở đó, 

bởi còn rất nhiều nội dung trong chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân đến nay chưa thực hiện, tiến 

độ chậm, kết quả đạt thấp. 

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi có cuộc làm việc với đồng chí Trương Tuấn Dũng, Phó Chủ 

tịch thường trực UBND huyện Mường La, Chủ tịch Hội đồng BT-GPMB Thủy điện Nậm Chiến. 

Ðồng chí Dũng cho biết, mới nhận nhiệm vụ này từ người tiền nhiệm hơn một năm nay. Khi rà 

soát, tìm hiểu tình hình mới biết 776 hồ sơ bồi thường, hỗ trợ di dân Thủy điện Nậm Chiến có thời 

gian dài nằm trong tủ không được phê duyệt. Lý do vì Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến 

không có tiền, lại ở giai đoạn khó khăn, các nhà thầu, đơn vị tư vấn, đo đạc, thu hồi đất đều dừng 

công việc. Do khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục phức tạp, nhất là công tác thu hồi, bàn 

giao đất ở, đất sản xuất, công tác đo đạc, kiểm đếm, áp giá, phê duyệt bồi thường đều gặp vướng 

mắc kéo dài. Nhìn tổng thể, bức tranh về thực hiện chính sách di dân TÐC Thủy điện Nậm Chiến 

loang lổ như da báo, chưa xong việc gì, thậm chí có một số việc chưa thực hiện được do nhiều bất 

cập. 

Khó khăn nhất là công tác thu hồi, bàn giao đất, thanh toán bù chênh lệch giá trị đất. Ðến 

nay, công tác thu hồi đất mới đạt 75%, đất lâm nghiệp chưa tiến hành bàn giao. Diện tích đất đến 

nơi ở mới phải bàn giao, chủ yếu là đất sản xuất chỉ đạt 186,3 ha/863 ha, bằng 22% kế hoạch. Khó 

khăn ở chỗ, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến đã tiến hành thu hồi, áp giá đền bù, nhưng 

người dân sở tại không đồng ý. Lý do giá thị trường bà con đang chuyển nhượng cho nhau lên tới 

45 nghìn đến 50 nghìn đồng/m2, trong khi công ty chỉ có thể thanh toán 16 nghìn đồng/m2. Hiện 

nay, trong số 202 hộ TÐC tập trung, có 146 hộ đã cam kết nhận tiền để tự đi mua ruộng đất. Ông 

Lò Văn Hao, Bí thư chi bộ bản Nậm Hoi, nhà có sáu khẩu được công ty thanh toán tiền đất 55 triệu 

đồng, ông mua được hơn 1.000m2 ruộng. Hiện lương thực của cả nhà chỉ trông vào diện tích này, 

với sản lượng thu hoạch khoảng 20 bao thóc, tính ra còn thiếu một nửa chưa biết tìm ở đâu. Còn 
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ông Quàng Văn Hảy, Trưởng bản Ðin Lanh cho biết: “Không hiểu thế nào, bản Ðin Lanh chỉ được 

quy hoạch đất ở, không có đất sản xuất. Ðề nghị công ty bố trí đất đổi đất, vì tiền thanh toán không 

đủ mua đất”. Việc thanh toán, bồi thường hỗ trợ đất của dự án này kéo dài nhiều năm, với nhiều 

loại đất, có hộ đã được nhận tiền, có hộ được phê duyệt nhưng chưa nhận tiền, có hộ không chịu 

nhận dẫn đến chồng chéo khó khăn, vướng mắc. Giá đất nông nghiệp của tỉnh Sơn La quy định bồi 

thường chỉ 4.800 đồng/m2, nhưng sang thời điểm 1/1/2014, giá đất theo quy định mới tăng lên hơn 

ba lần. Trong khi Quyết định số 02/QÐ-TTg ngày 09/01/2007 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ 

di dân TÐC Thủy điện Sơn La quy định, thanh toán thời điểm nào thì áp dụng giá thời điểm đó. 

Vướng mắc này dẫn đến tình trạng người dân sẽ so bì cùng một dự án mà hưởng giá trị khác nhau; 

hộ dân chây ỳ, không chấp hành chính sách thì lại được hưởng giá mới cao hơn? 

Một phát sinh mới Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến không ngờ tới là ngày 20/6/2013, 

Chính phủ đã có Công văn số 883/TTg-KNT về việc hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất Dự án Thủy điện 

Sơn La 4.800 đồng/m2. Nếu áp dụng chính sách này vào Thủy điện Nậm Chiến, số tiền phải bù 

tăng thêm hàng chục tỷ đồng. 

Vì những khó khăn vướng mắc kể trên, đã đến lúc Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Chiến 

cần phối hợp với huyện Mường La tích cực vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách di 

dân. Dự án càng kéo dài càng phức tạp. Tập trung rà soát lại toàn bộ các công việc của dự án, tháo 

gỡ những vấn đề chính, như: Phê duyệt, thanh toán bù chênh giá trị tiền đất, thu hồi đất, để có thể 

giải quyết dứt điểm từng phần việc, tránh dây dưa kéo dài. Ðẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cơ 

sở hạ tầng ở địa phương, góp phần ổn định đời sống người dân. 

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân TÐC Thủy điện Nậm Chiến cần nghiên cứu, xem 

xét theo hướng sớm tháo gỡ khó khăn. Việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ di dân theo 

Thủy điện Sơn La được Chính phủ cho phép cơ chế đặc thù còn phù hợp đối với Thủy điện Nậm 

Chiến hay không? Tỉnh Sơn La cần chủ động sớm làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm 

Chiến để giải quyết triệt để, toàn diện cả phần bồi thường, hỗ trợ trên cơ sở nguyện vọng của nhân 

dân. Ðây là dự án Chính phủ đồng ý đầu tư, vì thế cần xin ý kiến Chính phủ tìm giải pháp tháo gỡ 

khó khăn. 
 

11. Lê Đồng. ĐẰNG SAU NHỮNG CHIẾN CÔNG / Lê Đồng, Hữu Tình // An ninh biên giới.- 

Ngày 09/3/2014.- Số 10 
 

Mộc Châu, Lóng Luông, Lóng Sập... là những địa danh không chỉ nổi tiếng về buôn 

bán, vận chuyển ma túy ở Sơn La mà còn được biết đến như “thủ phủ” của ma túy ở khu vực 

Tây Bắc. Với địa hình núi non hiểm trở, lại được bao bọc bởi những cánh rừng già khiến cao 

nguyên Mộc Châu trở thành vùng “đất vàng” của các đối tượng hoạt động mua bán, vận 

chuyển chất ma túy. 

Đỉnh Pha Luông có thể coi là nóc nhà của cao nguyên Mộc Châu. Nơi đây quanh năm mây 

mù bao phủ, đường lên rất khó khăn, hiểm trở, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người lạ khó có thể xâm nhập. 

Có lẽ vì thế nên đỉnh núi này được các tay “trùm ma túy” chọn làm điểm giao nhận hàng. Mỗi đêm, 
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lại xuất hiện những vết chân vượt biên mang “cái chết trắng” thẩm thấu vào sâu trong nội địa. Hoạt 

động của bọn chúng rất tinh vi, tại những lối mòn, đường tắt lên đến đỉnh núi Pha Luông, chúng 

đều bố trí các “tai mắt” theo dõi, khi phát hiện thấy dấu hiệu lạ, chúng báo ngay cho những tên vận 

chuyển ma túy biết để ứng phó. Từ đây, những đường dây ma túy với quy mô khác nhau đã xuyên 

biên giới vào Việt Nam với nhiều công đoạn có tổ chức chặt chẽ, thủ đoan tinh vi và đặc biệt, 

chúng hành động hết sức liều lĩnh. Hầu hết ma túy được tuồn vào Việt Nam đều có nguồn gốc từ 

khu vực Tam giác vàng, được vận chuyển về Thị xã Sầm Nưa (Lào), sau đó tập kết tại các bản sát 

biên giới, rồi đưa vào nội địa qua khu vực Lóng Luông, Lóng Sập, Chiềng Khừa. “Hàng” được cất 

giấu trong rừng, trong hang động, thậm chí cất giấu ngay trong nhà, sau đó dùng người nhà hoặc 

thuê người vận chuyển theo chuyến. Trên đoạn biên giới từ cửa khẩu Lóng Sập đến khu vực giáp 

với bản Huổi Hiềng, nước bạn Lào dài khoảng 20km, nhưng có đến hàng chục lối mòn, đường tắt 

qua biên giới. Bọn tội phạm ma túy thường men theo sườn núi cao hiểm trở, vách núi dựng đứng và 

rừng cây rậm rạp, có đoạn men theo bờ suối vắng vẻ để vận chuyển ma túy trên tuyến đường mòn 

dưới chân núi Pha Luông, thuộc địa bàn xã Chiềng Sơn. Mỗi đêm, có ít nhất từ 2 đến 5 nhóm tội 

phạm từ trong nội địa vượt biên sang Lào và cũng chừng ấy nhóm từ Lào xâm nhập vào nội biên, 

mỗi nhóm từ 3 - 8 tên, có khi trên chục tên, hầu hết đều được trang bị vũ khí nóng. 

Xác định mức độ nguy hiểm và tính chất phức tạp của tình hình buôn bán, vận chuyển chất 

ma túy, những năm vừa qua, chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Lóng Sập, Bộ đội Biên 

phòng (BĐBP) Sơn La đã tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

gắn với bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh chính trị biên giới, đấu tranh với tội phạm 

buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Nhớ lại trận đánh án ma túy vào tháng 

6/2013, Đồn BPCK Lóng Sập phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy, BĐBP Sơn La, Trung tá 

Nguyễn Hồng Ngự, Đồn trưởng Đồn BPCK Lóng Sập cho biết: “Đêm đó, khi người dân chìm sâu 

trong giấc ngủ thì cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải căng mình mật phục trong giá lạnh núi rừng và 

bắt quả tang đối tượng Vàng A Dơ, ở bản Co Sung, xã Đông Sang đang vận chuyển ma túy. Tang 

vật các chiến sĩ biên phòng thu được 5.925 viên ma túy tổng hợp, 538,71g heroin và nhiều tang vật 

liên quan khác. Kết thúc vụ án, đồng đội về an toàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm”. Theo Trung tá 

Ngự đằng sau mỗi chiến công ấy chứa đựng bao mồ hôi, thậm chí cả xương máu của người lính 

biên phòng. Có những chiến công phải truy lùng, mật phục hàng chục đêm thức trắng trong cái lạnh 

cắt da. Có những vụ bắt nhanh gọn, khẩn trương từ tin báo của nhân dân. Trong nhiều năm qua, 

Đồn BPCK Lóng Sập, đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho chính 

quyền địa phương ban hành nhiều chỉ thị, mở nhiều cuộc vận động toàn dân tham gia đấu tranh 

phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm nơi biên giới. Trong đó, lực lượng BĐBP làm nòng 

cốt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ma túy, thu được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, trong 

năm 2013, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Lóng Sập đã thực hiện kế hoạch của cấp trên, phối hợp với 

các lực lượng khác đấu tranh thành công 35 vụ/49 đối tượng phạm tội tàng trữ, mua bán trái phép 

chất ma túy, tang vật thu được hơn 10 bánh heroin, 9.630 viên ma túy tổng hợp, 152,70g ma túy 

dạng đá, 2kg chất phụ gia, 25 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan. 
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Ngoài công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội 

phạm về ma túy, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Lóng Sập luôn tham mưu cho địa 

phương tìm nhiều giải pháp phát triển kinh tế; trồng cây ngô lai, phát triển chăn nuôi gia súc gia 

cầm. Hiện, trên địa bàn không còn diện tích tái trồng cây thuốc phiện. Nhiều hộ dân đã giàu lên từ 

trồng ngô, trồng chè, có hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.  

Trung tá Nguyễn Hồng Ngự cho biết: “Trước đây, xã Lóng Sập là địa bàn nóng bỏng nhất 

về ma túy của huyện Mộc Châu. Ma túy đã làm cho bao người dân nơi đây rơi vào cảnh nghèo đói, 

nhà cửa tan nát. Để ngăn chặn từng bước và đẩy lùi hoạt động của bọn tội phạm ma túy, đơn vị đã 

phối hợp với các lực lượng chức năng và toàn hệ thống chính trị vào cuộc, từ đó tình hình nghiện 

hút đã thuyên giảm rõ rệt, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được ổn định, đời sống của người 

dân khu vực biên giới được nâng lên đáng kể”. 
 

12. Mộc Lan. MỘC CHÂU NƠI MÙA XUÂN KHÔNG QUA / Mộc Lan// Đại đoàn kết.- Ngày 

10/3/2014.- Số 69 
 

Nỗi niềm hoa mơ, hoa mận đã trắng cả lòng tôi khi cứ đau đáu về chuyến đi Mộc Châu 

chưa thực hiện được. Và rồi lần này, chẳng chần chừ, dềnh dang hơn nữa, khi “lòng ta đã 

hóa những con tàu/ Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát/ Lòng ta là Tây Bắc chứ còn đâu” (Chế 

Lan Viên). 

HÀNH TRÌNH TÂY BẮC 

…Sơn La 231km. Biển báo để định hình lại cuộc hành trình gần 200km từ Hà Nội lên Mộc 

Châu. Thế là chính thức chia tay với thành phố Hòa Bình khi chiếc xe 24 chỗ thẳng cung đường 

Tây Bắc mà tiến, đoạn tuyệt với nơi mà các tua bin đang truyền đi hàng nghìn kw điện. Ửng trong 

không gian cô liêu buổi chiều xuân sơn cước, những trái cam Cao Phong thắp lửa hai bên đường 

quốc lộ tràn căng màu vàng, màu đỏ với tấm biển xinh xinh treo giá 25.000đ/kg. Rồi đi thêm chừng 

40km nữa, những thảm lộc non xanh biếc trải mịn trên sườn đồi bắt đầu ùa ra, đua nhau lướt qua 

cửa kính, vỡ òa trong lòng người. “Thế là không kịp mùa hoa mận Mộc Châu nở rộ!”, thoảng trong 

tôi là cảm giác tiếc nuối, một sự nuối tiếc ích kỷ, nhỏ nhen khi chỉ muốn một mùa hoa mận, hoa mơ 

vĩnh cửu trong lòng mà chẳng mảy may tới quy luật của tạo hóa. 

Những nếp nhà bấy lâu cũ kỹ, mòn mỏi trên các vạt đồi bỗng dưng tràn lên sức sống của 

xuân, người ta không còn chú ý đến mái nhà lợp prôximăng nhấp nhô, mòn mỏi ngày này qua ngày 

khác, năm trước nối năm sau, kiếp này đến kiếp khác... mà rừng núi Tây Bắc như đang tấu lên bản 

nhạc xanh rừng, xanh núi bất tận của mùa xuân. Mặt trời dần giấu mình sau dãy Pha Luông, tôi bị 

giật mình bởi sự ân cần của anh phụ xe: “Em xuống thị trấn Nông trường hay thị trấn Mộc Châu...”, 

khi miên man trước tầm mắt tôi, giăng giăng trong lòng tôi những bồi hồi, lạ lẫm của một ngày trôi 

bâng khuâng trên mảnh đất tha thiết này. 

XUÂN TRONG BẢN 

Đêm nông trường Mộc Châu lễnh loãng trôi. Tôi hít thật căng lồng ngực không khí trong 

lành hiếm hoi được tận hưởng. Và trong vòm mũi, cuống họng cứ văng vẳng dư vị ngòn ngọt, hăng 
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hăng của cỏ sữa, như đang len lỏi chà vào từng tế bào, như là mát xa, như muốn làm tan biến những 

mệt mỏi khi mài mình theo quãng đường dài gần 200km. 

Không giống như Tây Nguyên bạt ngàn nắng gió trong không gian bao la chẳng bao giờ 

chạm tới chân trời. Mộc Châu cũng sắc đỏ vàng, nâu biếc bản thể của thổ nhưỡng cao nguyên, 

nhưng cái xứ sở ở độ cao chừng 1050m với diện tích hơn 2 nghìn cây số vuông, được ôm ấp bởi 

núi non trùng điệp như một vòng xòe vĩnh cửu mênh mông, ông trời đã nhón một lượng đất phì 

nhiêu để đặt lên giữa miền núi đá kỳ vĩ này tạo nên sự trùng lớp diện tích địa chất. Và như dồn tụ 

tất cả phì nhiêu của rừng núi cứ tràn xuống, chảy xuống, đổ xuống, ngưng đọng lại chất màu mỡ 

của cao nguyên Mộc Châu để đơm vào cây mận màu hoa trắng mởn mơ, tinh khiết, trong veo; rì 

rầm nuôi dưỡng bạt ngàn cánh đồng cải trắng, cải vàng và tinh khiết ngụm sữa bò... Những sắc màu 

ấy cứ từng thửa, từng vuông đất nối nhau tít tắp, điểm xuyết là dáng vẻ lừng lững, thủng thẳng của 

những chú bò sữa nhẩn nha gặm cỏ... đã làm nên chiếc áo mùa xuân mặc vừa vặn cho xứ sở cao 

nguyên. 

Bản Pa Phách (Đông Sang) đã nhấp nhô mấy nếp nhà sàn người Mông bên con đường đất 

đỏ. Vắng lặng. Chỉ có mấy đứa trẻ đang lặng lẽ bên đống củi trước nhà. Em Tòng (12 tuổi, bản Pa 

Phách, xã Đông Sang) sau ánh mắt dò xét hồi lâu những vị khách từ xa tới, mới thủng thẳng mở lời 

“Bố mẹ đi vắng hết rồi. Bố đi kiếm củi trên núi, mẹ thì lấy nước chân đồi”. Nếp nhà hiu hắt, lặng lẽ 

theo tâm trạng và lọt thỏm giữa núi rừng. Tôi hỏi em, nhà có gói bánh chưng ăn Tết không thì chỉ 

nhận được cái lắc đầu. Chợt có tiếng í éo đằng xa, đưa mắt dõi theo âm thanh ấy, mấy phụ nữ đang 

lặc lè đòn gánh trên vai, lắc lư thùng nước theo nhịp bước chân leo dốc. Một chị trong nhóm giọng 

lơ lớ tiếng Kinh “thiếu nước lắm, phải xuống tận dưới kia mới gánh được hai thùng này đấy”, tôi 

thì hiểu quãng đường “dưới kia” của các chị cũng phải ngót cây số... 

Mùa xuân đang tràn trên Mộc Châu mơn mở của cỏ cây hoa lá, của bạt ngàn rừng mận, rừng 

mơ phơi phới trắng chen lẫn rộn ràng của lộc non và cũng tấp tới trong lòng du khách về khoái cảm 

kỳ diệu của mảnh đất đầy mê hoặc và dẫn dụ này. Nhưng mùa khát, mùa thiếu thốn, mùa của cái 

nghèo, của sự vất vả... vẫn cứ lắc lư trên vai đồng bào nơi đây như hai thùng nước kia... mà sao 

tiếng cười của họ vẫn thật tràn đầy, sóng sánh! 
 

13. Minh Khoa. SƠN LA: PHÁT HIỆN MỘT ĐƯỜNG DÂY ĐƯA MA TÚY VÀO TRẠI 

GIAM / Minh Khoa, Anh Hiếu // Công an nhân dân.- Ngày 10/3/2014.- Số 3148; Quân đội 

nhân dân.- Ngày 11/3/2014.- Số 19009 

Ngày 9/3, được biết Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đang chỉ đạo cơ quan tố tụng tỉnh Sơn 

La điều tra vụ án Bùi Thị Sen, trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La và đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy, có liên quan đến một số đối tượng là phạm nhân 

đang cải tạo tại Trại tạm giam Tân Lập (huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Trước đó, trưa 12/2/2014, tổ 

công tác Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, có sự phối hợp của tổ công tác Công an tỉnh Sơn La 

làm nhiệm vụ tại Quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, đã phát 

hiện và bắt quả tang Bùi Thị Sen đang vận chuyển 2 hộp sữa tươi tiệt trùng nhãn hiệu Mộc Châu, 

bên trong có heroin. Tại cơ quan công an, Sen khai số ma túy trên vận chuyển thuê cho một người 
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đàn ông từ Mộc Châu, về Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ để giao cho một đối tượng tên là Nhân, với tiền 

công 7,5 triệu đồng. Mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vân Hồ đã bắt Phan 

Đình Nhân, trú tại xã Võ Tranh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Nhân khai được Phùng Quốc Đức, 

phạm nhân Trại giam Tân Lập, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ thuê nhận ma túy của Sen rồi mang 

vào khu vực gần Trại giam Tân Lập. Tiếp tục truy xét, xác định hành trình đưa ma túy vào trại 

giam này như sau: Bùi Thị Sen có chồng đang chấp hành án tại Trại giam Tân Lập. Trong quá trình 

thăm nuôi, Sen có quen một số đối tượng là bị án đang chấp hành án phạt tù tại Trại Tân Lập, qua 

đó,  Đức biết được số điện thoại của Sen và thuê Sen vận chuyển ma túy cho Đức. Ngày 24/1/2014, 

theo chỉ đạo của Đức, Sen ra khu vực tiểu khu cơ quan, thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu để 

nhận 1 hộp sữa tươi tiệt trùng bên trong có ma túy. Số ma túy này sau đó Sen giao cho Nhân. Nhân 

đã vận chuyển số ma túy để ở một gốc cây keo phân trại 2 thuộc Trại giam Tân Lập. Sau khi ma 

túy được giấu ở nơi qui định, Đức nhờ Nguyễn Xuân Thủy, là phạm nhân tự giác của trại này nhận 

về đưa cho Đức. Số ma túy sau đó đã được Đức chia cho Thủy và một đối tượng khác cùng buồng 

giam để sử dụng. Số còn lại Đức trao đổi lấy hàng hóa cho một số đối tượng đều là phạm nhân 

trong trại giam. Qua việc mua bán vận chuyển ma túy trái phép này, Sen và Nhân được Đức trả tiền 

công mỗi người 3 triệu đồng. 

Đến ngày 10/2/2014, Đức tiếp tục liên lạc với Sen để thuê Sen vận chuyển heroin  từ huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La xuống khu vực chân cầu Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ với tiền công là 7,5 triệu 

đồng. Lần này, số ma túy giấu trong 2 hộp sữa tươi tiệt trùng đã bị cơ quan chức năng phát hiện, 

bắt quả tang như đã nêu trên. 

Vụ án đang được phối hợp với Trại giam Tân Lập điều tra làm rõ số đồng phạm liên quan. 

Đây lại thêm một bài học đối với các cơ sở giam giữ, cải tạo phạm nhân. 
 

14. Hải Thần. BÍ ẨN HÀNG LOẠT TRÂU BÒ MẤT TÍCH GIỮA ĐẠI NGÀN TÂY BẮC / 

Hải Thần, Trang Phạm // Gia đình Việt Nam.- Ngày 10/3/2014.- Số 10 
KỲ I: TIỀN TỶ BAY THEO LÁ RỪNG 

Trong vòng có mấy tháng, cả trăm con trâu bò mất tích một cách bí ẩn khiến dân bản 

hoang mang lắm. Những lời đồn về con ma rừng tìm về bản gây họa làm cho bầu không khí 

thêm nặng nề, ảm đạm. Thầy mo, thầy cúng đã làm hết cách nhưng gia súc vẫn cứ mất, cánh 

thợ săn cuối cùng đã tìm ra kẻ thù của bản làng là ai? 

Hàng chục con trâu bò bị mất tích làm cho người dân một mực đổ cho các thế lực siêu 

nhiên. Nhưng đến khi những khúc xương, những giọt máu vương vãi xung quanh chằng chịt 

dấu chân của loài thú lạ được phát hiện, cánh trai bản lập tức lên đường truy tìm “hung thủ”. 

SỰ MẤT TÍCH BÍ ẨN 

Chỉ trong thời gian ngắn, ở huyện Sốp Cộp, Sơn La đã có hàng trăm con trâu, bò của đồng 

bào dân tộc bị mất tích hàng loạt không rõ nguyên nhân. Đến khi phát hiện dấu tích kẻ thù ẩn náu 

giữa đại ngàn sơn cước thì bức màn bí ẩn về những vụ mất tích được vén lên. 

Trong chuyến công tác về Sơn La, để tìm hiểu về vấn đề này, chúng tôi đến gặp ông Lò Văn 

Tuấn (Chủ tịch xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp) và được chứng thực ở hai bản Pá Kạch và Huổi 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 05 năm 2014 18 

Luông có sự xuất hiện của đàn sói “đầu đỏ”. Đàn sói này là thủ phạm gây ra hàng trăm vụ mất tích 

trâu bò của dân bản nên người dân mới tìm cách tiêu diệt chúng. Thịt của những con sói bị tiêu diệt 

được người dân mổ khao làng. Ông Tuấn cho biết: “Mặc dù biết việc săn giết chó sói đỏ bị Nhà 

nước cấm, nhưng vì chúng thường xuyên về bản săn trâu bò, làm thiệt hại kinh tế của dân bản nên 

bắt buộc người dân phải săn bắn để bảo vệ tài sản của mình”. 

Khi biết chúng tôi có ý định vào bản, ông Tuấn khuyên nên đợi ngày nắng hãy vào bởi con 

đường đất duy nhất từ ủy ban xã vào làng đã bị mưa rừng cày nát. Mặc dù biết lời khuyên của vị 

chủ tịch rất bổ ích, nhưng cái máu nghề nổi lên khiến chúng tôi không thể kìm lòng, tôi quyết định 

gửi lại con “ngựa sắt” ở ủy ban xã, bắt đầu chuyến bộ hành vào bản làng người Mông để được thỏa 

lòng cái ước nguyện một lần thấy sói lửa. 

Con đường đất duy nhất dẫn vào bản là vùng đất đỏ lầy lội trơn như đổ mỡ. Đi bộ gần nửa 

ngày trời thì chúng tôi mới gặp được một tốp người dân tộc Mông từ trên bản xuống thị trấn tay bắt 

mặt mừng, chúng tôi giao lưu như những người bạn lâu ngày không gặp. Phải nói rằng, đồng bào 

dân tộc Mông rất hiếu khách, sự nồng nhiệt của họ đã xua tan đi sự mệt mỏi, căng thẳng của quãng 

đường xa xôi... Dù đã đặt chân tới nhiều nơi nhưng có lẽ kỉ niệm chuyến bộ hành gian nan vào bản 

Pá Kạch và bản Huổi Luông (huyện Sốp Cộp), khiến chúng tôi nhớ mãi. 

Giữa núi rừng trùng điệp, những mái nhà sàn của đồng bào dân tộc Mông hiện ra như những 

điểm nhấn trong bức tranh sơn thủy đẹp lạ lùng. Tìm đến nhà trưởng bản Vàng Seo Tủa nhưng 

không may ông Tủa đi vắng mấy hôm nay, ông cùng một số người dân lên bãi chăn thả để kiểm tra 

số trâu bò mới thả lên tháng trước.  

Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về đàn sói đỏ, anh Vàng Seo Giàng (con trai trưởng bản 

Vàng Seo Tủa) cho biết: “Từ năm 2006 đến nay, cứ vào mùa mưa đàn sói “đỏ” lại từ bên Lào di cư 

về Việt Nam bắt trâu bò của dân bản. Năm nào chúng cũng “xơi” hàng chục con trâu bò, gây thiệt 

hại cho kinh tế của nhiều gia đình”. “Thời gian đầu, khi chưa phát hiện ra sự có mặt của sói “đỏ”, 

thấy số lượng trâu bò bị mất quá nhiều, người dân cứ đổ vấy cho thần rừng, ma rừng về bắt vạ? 

Dân bản tổ chức cúng bái hàng tháng trời nhưng tình hình chẳng cải thiện được gì. Sau này một tốp 

thợ săn lần theo vết chân thú lạ thì mới phát hiện cả đống xương trâu bò thì sự việc mới dần sáng 

tỏ: Thủ phạm bắt gia súc chính là đàn sói hung tợn. 

SÁT THỦ GIỮA ĐẠI NGÀN 

Mỗi khi phát hiện sói về, tiếng chiêng báo động vang lên khiến cả bản làng náo loạn. Người 

dân lo lắng, sợ hãi, nhưng không phải cho tính mạng mình mà là lo cho sự an nguy của hàng trăm 

con trâu bò trên các bãi chăn thả gia súc. Bởi với kinh nghiệm hàng chục năm sống giữa rừng già, 

từng chạm mặt nhiều loài thú dữ, đồng bào biết, thú rừng rất sợ con người, chúng không dám tìm 

đường vào bản mà chỉ lần mò đi tìm thức ăn xung quanh bản làng, bãi chăn thả. Với hàng chục vụ 

mất tích bí ẩn của trâu bò gần đây, thì chắc chắn đàn sói đỏ “quen đường” trở về tìm thức ăn. 

Theo anh Vàng Seo Giàng thì loài sói đỏ này rất hung dữ, bề ngoài của chúng cũng rất đặc 

biệt, toàn bộ lông chúng màu vàng, riêng chỏm lông trên đầu thì rực một màu đỏ, đôi mắt đỏ như 
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lửa, tai chúng dài và vểnh lên thẳng đứng, đặc biệt mũi của loài sói này đánh hơi rất nhanh. Đàn sói 

có từ 10 đến 30 con, nên dù bị con người xua đuổi, chúng vẫn liều lĩnh lao vào tấn công con mồi. 

Hàng năm, vào mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 9, loài sói này lại tìm về các bãi chăn thả để 

rình bắt mồi. Cách chúng ăn mồi rất đặc biệt, cứ vờn trâu bò rồi đớp thịt ở mông, đùi, khi nào trâu 

bò mất máu kiệt sức gục xuống thì chúng xông vào xé xác. Chúng không chỉ tấn công một con mồi 

mà cùng một lúc có thể giết chết vài con, vì thế mỗi khi đàn sói về thì dân bản phải mất vài chục 

con trâu bò. Có những năm chó sói về nhiều, dân bản suốt ngày phải vào bãi chăn nhặt xác trâu bò 

về ăn. Gia đình ăn không hết thì chia cho dân làng, chứ không bán vì chẳng ai mua. Nếu có thương 

lái lên thu mua thì cũng bán như cho không, thiệt hại kinh tế là rất lớn. 

Trung bình mỗi gia đình ở đây nuôi từ 20 đến 30 con trâu, bò, nhưng không gia đình nào làm 

chuồng trại chăn nuôi mà cứ thả hết lên bãi chăn, để chúng tự sinh, tự diệt. Khi có thương lái vào 

bản mua trâu thịt, thì mới lên bãi chăn dắt về. Vì thế, những năm đầu đàn sói về bắt trâu, bò, dân 

bản không biết, chỉ đến khi hết mùa cỏ lên kiểm tra thì thấy thiếu hụt số lượng lớn. Lần theo dấu 

vết bước chân thú lạ vào rừng sâu, mới phát hiện ra những vết máu, và xương gia súc thì mới biết 

trâu bò bị sói bắt. 

Tin đàn sói đỏ về khiến bản làng sôi sục, khắp nơi người dân đều chuẩn bị dao rựa, chông, 

bẫy vào rừng bắt thú. Là người trực tiếp giáp mặt với đàn sói đỏ, anh Vàng Seo Giàng nhớ lại: 

“Đàn sói đông lắm, con nào cũng hung dữ chỉ chực xông vào cắn xé con mồi. Cả bản phải tập trung 

dùng chiêng, trống, mõ, thậm chí là giáo mác để đuổi đàn thú dữ. Thế nhưng, chỉ được vài hôm, 

bọn chúng lại quay trở lại, liều lĩnh và hung tợn hơn”. 

Tiếp đó anh Giàng chỉ cho chúng tôi xem vết sẹo dài dọc bắp chân “Đây là dấu vết lần tôi và 

đám thanh niên bản đi đuổi sói “lửa”, tôi dùng nỏ bắn bị thương một con, thế là chúng quay lại tấn 

công đoàn người, tôi không chạy kịp bị nó cắn xé bắp chân. May mắn bố tôi quay lại cứu, nếu 

không có lẽ làm mồi cho lũ thú dữ đó rồi”.  

Từ ngày sói đỏ về, bản làng không còn bình yên, ngày nào cũng có vài con trâu bò bị bắt, 

phần lớn là những con non mới sinh hoặc mới trưởng thành. Bởi loại này chưa có sừng, khi bị đàn 

sói tấn công không tự vệ được. Dẫu biết thả trâu bò vào rừng là làm mồi cho chó sói, nhưng cũng 

không còn cách nào khác, bởi dưới chân núi không có bãi chăn, cũng không có chuồng để nuôi 

nhốt số lượng lớn trâu bò. Thành thử hàng năm dân bản “cúng” mồi cho chó sói vài chục con trâu 

bò. 

Theo anh Vàng Seo Giàng thì năm 2013 đàn trâu bò của gia đình anh bị sói đầu đỏ bắt mất 

10 con, phần lớn là con non mới sinh được vài tháng. Kinh tế gia đình anh chủ yếu dựa vào chăn 

nuôi trâu bò thịt, nên năm vừa rồi bị thiệt hại nặng phải vay ngân hàng để mua trâu giống. 

“Nợ cũ chưa trả hết lại vay thêm nợ mới, cả năm đi làm trả lãi, tết năm vừa rồi nhà mình còn 

không có đủ gạo, thịt để ăn vì không có tiền”, anh Giàng xót xa tâm sự. Cũng theo anh thì để trông 

giữ số trâu bò còn lại, dân bản phải làm lán ở trên các bãi chăn thả rồi cắt cử người trông coi. Mỗi 

gia đình cử một người khỏe mạnh, có khả năng bắn nỏ, phi giáo để đuổi chó sói. Những người này 

ăn ở cả năm trên bãi chăn thả, khi nào có người lên thay mới được về. Không chỉ khó khăn, vất vả 
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mà những người trông coi bãi chăn còn đối diện với nguy hiểm, bởi trước đàn sói hung dữ, đói mồi, 

họ có thể trở thành đích tấn công của loài thú khát máu, sát thủ chốn rừng xanh. 

Ông Thào Nênh Lênh, trú tại bản Nậm Lạn cho biết: Gia súc bị hổ bắt mỗi năm giỏi lắm chỉ 

2 - 3 con là nhiều. Còn chó sói thì khác, thời điểm chúng tới là sự thiệt hại về bò tăng gấp 3 - 4 lần. 

Thậm chí, khi chúng đã bỏ đi vẫn có những con bò bị thương nặng bởi những vết cắn ở hai đùi sau, 

sống vài ngày là chết hoặc bị hỏng mắt bởi nước đái của chúng. Ở bản, người dân phải dùng bẫy 

tự tạo hoặc mua loại bẫy kiềng để tiêu diệt sói. Nếu chúng không về bắt vật nuôi của bản thì người 

dân cũng không săn đuổi chúng...  

15. Tuấn Phạm. SƠN LA: CUỘC CHIẾN VỚI “CÁI CHẾT TRẮNG” VẪN CHƯA CÓ HỒI 

KẾT / Tuấn Phạm, Dương Hải // Lao động xã hội.- Ngày 11/3/2014.- Số 30 
 

Nhắc đến điểm nóng ma túy không thể không nhắc đến Sơn La, bởi nhiều năm qua một 

số huyện, thị của Sơn La nằm trong danh sách “đen” về ma túy. Mặc dù các cơ quan chức 

năng ra sức trấn áp quyết liệt nhưng hoạt động của bọn tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày 

càng liều lĩnh, manh động, khiến cho bức tranh về ma túy nơi đây càng thêm u ám… 

NỖI BUỒN Ở ĐIỂM NÓNG MA TÚY 

Sơn La có 10 huyện, thị thì có đến 5 huyện, thị là điểm “nóng” của ma túy. Điểm nóng của 

những điểm nóng phải kể đến xã Tông Lệnh, (huyện Thuận Châu) và thị trấn Hát Lót, huyện Mai 

Sơn, Lóng Luông (huyện Mộc Châu)... Tông Lệnh thì gần với đường biên giới nước bạn Lào, còn 

Hát Lót thì được ví là điểm trung chuyển thuốc phiện, chất ma túy khác đi mọi nơi. 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, toàn xã Tông Lệnh có 156 người nhiễm HIV, trong đó có 

25 nữ. Tâm sự với chúng tôi, Trưởng bản Lò Văn Lả kể: “54 gia đình của bản đều là người Thái. 

Bản nằm cạnh dòng suối Muội hiền hòa. Dòng suối, núi rừng quê tôi đã chứng kiến bao mối tình 

đẹp của những chàng trai và cô sơn nữ. Nhưng tình cảm đẹp, cuộc sống hiền hòa,... cũng không giữ 

chân được các chàng trai trước “ả phù dung” đầy ma lực”. 

Theo ông Lò Văn Lả, 54 gia đình nhưng có đến 25 thanh niên đã chết vì AIDS và hàng chục 

người khác đang nghiện phải đi cai tập trung hoặc tái nghiện vật vờ đâu đó như một cái xác không 

hồn. 

Trưởng bản Lả dẫn chúng tôi đến nhà ông Lò Văn Bang. Trước khi đi ông Lả dặn: “Cứ nhìn 

thôi, đừng hỏi gì, ông ấy sống không những để ôm nỗi đau của kiếp mình mà còn ôm hết nỗi đau 

của người đời đấy”. Ông Bang có 5 người con trai thì cả 5 đều nghiện, 4 người đã chết vì AIDS. 

Người con trai còn lại duy nhất của ông là Lò Văn Tâm đang thụ án phạt tù ở trại giam vì phạm tội 

liên quan đến ma túy. Dù con bị đi tù nhưng ông Bang luôn mong, sau khi mãn hạn tù, đứa con trai 

duy nhất còn sống sẽ cai nghiện được và trở về thành người bình thường để ông được một chút an 

ủi của phần đời còn lại. Chuyện cha mẹ bị chính đứa con mình dứt ruột sinh ra, nuôi dưỡng đánh 

khi can ngăn chúng đừng theo ả phủ dung ở Bai B là rất bình thường. Bởi khi nghiện, thú tính trong 

người nổi trội hơn nhân tính. Nhiều bậc cha mẹ đã cạn khô nước mắt, trở lại trạng thái bình thản 

mỗi khi nhắc đến nỗi đau ở cái bản ra nhìn thấy nghiện vào nhìn thấy mồ con AIDS này. 

NHỮNG CON SỐ HÃI HÙNG 
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Bức tranh về ma túy của toàn tỉnh Sơn La khá u ám. Theo báo cáo, dân số toàn tỉnh khoảng 1 

triệu người thì có tới trên 18.000 người nghiện ma túy (có hồ sơ quản lý), đứng đầu cả nước về tỷ lệ 

người nghiện trên tổng dân số. 

Theo một cán bộ ở Trung tâm cai nghiện ở Sơn La: “Làm một phép tính đơn giản, một con 

nghiện mỗi ngày tiêu 50.000 đồng thì với gần 20.000 con nghiện, mỗi ngày phải chi ra gần một tỷ 

đồng. Chỉ tính riêng số tiền những con nghiện mua ma túy để sử dụng, mỗi năm Sơn La mất đi cả 

ngàn tỷ đồng, lớn hơn tiền thu ngân sách toàn tỉnh. Với một tỉnh nghèo như Sơn La, đây là con số 

không dễ chấp nhận. Khổ một nỗi, những con nghiện thường ở độ tuổi từ 18, 20 đến gần 40”. 

Nếu coi Sơn La là điểm nóng về ma túy thì huyện Mộc Châu là điểm nóng nhất của Sơn La, 

còn xã Lóng Sập là điểm nóng nhất của Mộc Châu. Anh Hoàng Văn Lét, Trưởng Công an xã Lóng 

Sập, cho chúng tôi xem một bản danh sách dài những đối tượng trong xã bị tử hình, tù chung thân... 

Thật khủng khiếp, một xã có hơn 4 ngàn dân mà có đến hơn 100 người bị bắt về ma túy, vài chục 

đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt. 

Chỉ tính đến năm 2006, toàn xã đã có 12 án tử hình, 11 người bị tuyên án chung thân (đến 

thời điểm hiện nay, số người bị tuyên án tử hình, chung thân đã tăng đáng kể, trên 60% số hộ dân 

có liên quan đến buôn bán, vận chuyển ma túy...). Theo báo cáo kết quả phòng chống tội phạm của 

xã, năm 2013, các lực lượng chức năng như bộ đội biên phòng (BĐBP) và công an xã bắt được 29 

vụ/32 đối tượng. 

GIAN NAN NGĂN “CÁI CHẾT TRẮNG” 

Trên mặt trận chống ma túy không chỉ có lực lượng công an, mà BĐBP cũng là lực lượng có 

đóng góp không nhỏ trong việc trấn áp tội phạm. Đại tá Lò Quý Dân, Trưởng phòng Phòng chống 

tội phạm ma túy cho biết: “Từ năm 2005 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc và 

lực lượng chức năng Công an, Hải quan xác lập, đấu tranh thành công 565 chuyên án, bắt giữ 785 

đối tượng, thu giữ 224 bánh và gần 120kg heroin, trên 45.000 viên ma túy tổng hợp, trên 38kg 

thuốc phiện... triệt phá hàng trăm đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua 

biên giới. Năm 2013, BĐBP Sơn La đã phá thành công hàng chục vụ án buôn bán và vận chuyển 

ma túy trái phép qua biên giới, bắt giữ gần 60 đối tượng, thu trên 40.000 viên ma túy tổng hợp, 

hàng chục bánh heroin, xe máy và nhiều tang vật có giá trị khác”. 

Thiếu tướng Lò Thanh Hay, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: “Cùng với những nỗ 

lực của BĐBP tỉnh, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã thành lập Ban chỉ đạo 50 tăng 

cường công tác phòng chống ma túy, vận động toàn dân tố giác tội phạm ma túy. Các cấp, các 

ngành đưa ra nhiều giải pháp để cộng đồng dân cư tăng cường giúp đỡ người nghiện...”. 

Thiếu tướng Lò Thanh Hay cho rằng: “Để ngăn chặn, triệt xóa tất cả các điểm tệ nạn ma túy, 

đối tượng hoạt động phạm tội ma túy nhằm làm sạch, ngăn chặn nguồn cung cấp ma túy vào địa 

bàn là việc không hề dễ dàng. Vì tội phạm ma túy ngày càng có hoạt động liều lĩnh và tinh vi. 

Không ít chiến sĩ công an đã phải đổ máu vì sự chống trả của tội phạm ma túy”. 

Được biết, những tháng cuối năm 2013, Ban chỉ đạo cũng tổ chức thu gom được 34 đối 

tượng đi cai nghiện. Để phục bắt các đối tượng đầu sỏ nghiện hút đi cai nghiện tại các trại tập trung 

là cuộc chiến vô cùng khó khăn và nguy hiểm của các thành viên thuộc Ban chỉ đạo 50. Bởi hầu hết 
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các đối tượng trên đều rất ngang tàng, liều lĩnh, có những đối tượng mà tuổi tù còn nhiều hơn tuổi 

đời nên chúng bất chấp mọi thủ đoạn để khỏi bị còng tay, dẫn giải về trại tập trung cai nghiện. 

Nhiều lần trực tiếp bắt các đối tượng nghiện đi cai, ông Đồng Quang Khanh, Phó ban Chỉ 

đạo 50 kể về cuộc bắt đối tượng Vì Văn Bắc, sinh năm 1970, ở bản Bó Sập, nghiện gần chục năm. 

Đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, anh em ở tổ đội công tác đã nhiều lần phục bắt nhưng đều 

không thành công vì bị đối tượng này hùng hổ cầm dao, dùng bơm kim tiêm sẵn thuốc hù dọa, 

nhưng với sự kiên trì, dũng cảm và quyết chiến đấu với bọn tội phạm, Bắc đã bị bắt giữ. 

Cuộc chiến ngăn “cái chết trắng” trên biên giới Sơn La đến hôm nay, tuy đã qua cơn bão tố, 

nhưng vẫn còn tiếp diễn với nhiều khó khăn thử thách. Với mặt trận nguy hiểm ấy, các chiến sĩ 

công an, BĐBP đang ngày đêm dũng cảm ngăn chặn “cái chết trắng” tràn qua các bản làng biên 

giới, đem lại hanh phúc, bình yên cho người dân trên khắp nẻo đường Tây Bắc. 
 

16. Tuấn Nguyễn. KHẮC TINH CỦA TỘI PHẠM MA TÚY, BUÔN NGƯỜI / Tuấn Nguyễn, 

Hải Yến // Tiền phong.- Ngày 12/3/2014.- Số 71 
 

PHÁ HÀNG CHỤC CHUYÊN ÁN 

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều tra tội phạm, năm 2000, Mai Hoàng (sinh năm 1979, 

quê ở Yên Mỹ, Hưng Yên) được cử về công tác tại đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Châu 

(Sơn La). Sau hơn 11 năm phấn đấu, Hoàng được bổ nhiệm chức Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều 

tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Mộc Châu. 

Mộc Châu vốn là địa bàn trọng điểm, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. 

Chúng hoạt động với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để 

chống trả lực lượng tham gia bắt giữ. Dư luận từng nghẹt thở với vụ giải cứu con tin có sự phối hợp 

của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội đầu tháng 3/2013. 

Trong vụ án này, Đại úy Hoàng giữ vai trò trinh sát bí mật trong chuyên án truy xét mang bí số 

GBC 212. Xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc, một nhóm đối tượng ma túy đi trên ô tô 7 chỗ, sử dụng 

vũ khí nóng, xông vào bản Lũng Xá (xã Lóng Luông, Mộc Châu) bắt cóc bé gái 6 tuổi đòi gia đình 

mang 500 triệu đồng và 5 bánh heroin đi chuộc. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội 

phạm, Đại úy Hoàng cùng với các lực lượng chức năng tham gia phá chuyên án đã sử dụng đồng 

bộ các biện pháp nghiệp vụ mới giải thoát được con tin, bắt giữ được các đối tượng, đảm bảo an 

toàn cho tính mạng cháu bé và các lực lượng tham gia. 

Đầu năm 2013, đội trưởng Hoàng đã xác định được một đường dây thường xuyên vận 

chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu đi Lạng Sơn, sau đó vận chuyển qua biên giới Việt - 

Trung tiêu thụ. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động khép kín và hết sức tinh 

vi. Mai Hoàng đã chủ động tham mưu cho tập thể lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án phá đường 

dây này. Tháng 2/2013, Ban chuyên án đã quyết định phá án, bắt quả tang đối tượng Nguyễn 

Tường Chinh, trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (Sơn La) khi đang vận chuyển 8 bánh heroin 

cùng nhiều vật chứng khác liên quan. 

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt thêm 2 đối tượng khác trong đường dây này tại tỉnh 

Lạng Sơn. Quá trình điều tra các đối tượng khai nhận cùng nhau mua bán, vận chuyển trên 100 
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bánh heroin đi tiêu thụ. Tháng 6/2013, Mai Hoàng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 

Chiến công hạng Ba vì đã có chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu phòng 

chống tội phạm. 

Ngay sau đó, tháng 7/2013, Mai Hoàng trực tiếp trinh sát, đề xuất xác lập chuyên án và trực 

tiếp chỉ đạo chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc 

Châu đi các tỉnh miền xuôi, bắt giữ 4 đối tượng, thu 20 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan. 

Sau thành công chuyên án này, Mai Hoàng được đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 

Chiến công hạng Nhì. 

Tháng 9/2013, Mai Hoàng được bổ nhiệm là Phó trưởng Công an huyện, Phó thủ trưởng Cơ 

quan CSĐT Công an huyện Vân Hồ. Kể từ ngày thành lập (6/10/2013) đến nay, Cơ quan CSĐT 

Công an huyện Vân Hồ đã khởi tố 23 vụ án, khởi tố 28 bị can, thu giữ 34 bánh heroin cùng nhiều 

vật chứng… 

“Ngoài gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống các 

loại tội phạm và tệ nạn xã hội, Đại úy Mai Hoàng còn là cán bộ Đoàn tiêu biểu, đã phát huy được 

vai trò xung kích, nhiệt huyết, sáng tạo của đoàn viên thanh niên”. 

              Thượng tá Phạm Văn Trực, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Vân Hồ 
 

17. SK. ĐƯA VỞ OPERA CÔ SAO VỀ SƠN LA / SK // Đại biểu nhân dân.- Ngày 12/3/2014.- 

Số 71 
 

Với mong muốn tri ân nhân dân cùng các chiến sỹ cách mạng từng bị giam cầm ở nhà tù Sơn 

La, trong 2 ngày 25 - 26/3 tới, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức công diễn vở nhạc kịch Cô Sao tại 

Thành phố Sơn La. Theo nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam, vở nhạc kịch 

Cô Sao được nhạc sỹ Đỗ Nhuận hình thành trong thời gian bị thực dân Pháp giam cầm tại nhà tù 

Sơn La. Ngoài ý nghĩa là vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, Cô Sao có 

nội dung gắn liền với cuộc sống đồng bào dân tộc Thái ở Sơn La. Việc phục dựng và đưa vở diễn 

về nơi phát sinh ra nó có ý nghĩa lớn. Đây có lẽ cũng là lần đầu tiên đồng bào dân tộc được xem 

một vở opera. 

18. Ngọc Cương. UBND TỈNH SƠN LA BỊ “TỐ” RA QUYẾT ĐỊNH TRÁI PHÁP LUẬT / 

Ngọc Cương // Khuyến học và dân trí.- Ngày 13/3/2014.- Số 11 
 

Tòa án buộc Doanh nghiệp Hợp Lực bàn giao lô đất ở phường Chiềng An cho 

Agribank tỉnh Sơn La làm thủ tục phát mại khấu trừ khoản nợ gần 31 tỷ đồng, trong lúc hai 

bên chưa bàn giao - tiếp nhận, UBND tỉnh Sơn La đã ký quyết định thu hồi lô đất. 

NGÂN HÀNG “TƯỚC QUYỀN” TRẢ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP 

Trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi đến báo Dân trí, ông Phạm Khắc Thu - Phó Giám đốc 

Doanh nghiệp xây dựng tư nhân Hợp Lực, Tiểu khu 1, xã Chiềng Ngần, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 

phản ánh, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành quyết định thu hồi trái pháp luật lô đất thuộc diện tài sản 

chờ phát mại theo bản án số 05/2010/KDTM - ST ngày 17/12/2010 của Tòa án tỉnh Sơn La. Trước 

khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho lô đất 10.040m2 ở phường Chiềng 
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An, TP. Sơn La, doanh nghiệp Hợp Lực đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, bồi thường giải phóng 

mặt bằng (GPMB) cho các hộ dân. Việc UBND tỉnh Sơn La ra quyết định thu hồi mà không hỗ trợ, 

bồi thường chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra gây thiệt hại cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. 

Lô đất rộng 10.040m2 ở bản Hài, phường Chiềng An, thị xã Sơn La (nay là TP. Sơn La) 

được UBND tỉnh Sơn La cấp cho doanh nghiệp Hợp Lực để xây dựng khu dịch vụ tổng hợp từ năm 

2004, ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc hỗ trợ, bồi thường, GPMB và thực hiện xong 

nghĩa vụ tài chính với Nhà nước (nộp tiền sử dụng đất một lần). Lô đất được cấp Giấy chứng nhận 

QSDĐ số: U811703 ngày 30/6/2004; số vào sổ: 816QSDĐ/QĐ: 1800/QĐ-UB. 

Do khó khăn chung của nền kinh tế, doanh nghiệp Hợp Lực đã để thua lỗ, không trả nợ được 

khoản vay + gốc gần 31 tỷ đồng tại Agribank tỉnh Sơn La. Vì không đủ khả năng trả nợ, Hợp Lực 

bị Ngân hàng khởi kiện ra TAND tỉnh Sơn La. Theo bản án số 05/2010/KDTM - ST ngày 

17/12/2010 của Tòa án Sơn La đã có hiệu lực pháp luật, bà Phạm Thị Xuân - Giám đốc doanh 

nghiệp Hợp Lực buộc phải trả tiền nợ gốc + lãi là 30.633.289.798đ. Phải bàn giao nguyên hiện 

trạng tài sản thế chấp để Agribank tỉnh Sơn La tiến hành phát mại khấu trừ khoản nợ. Trong số 

những tài sản bất động sản của doanh nghiệp phải bàn giao có lô đất 10.040m2 ở bản Hài, phường 

Chiềng An, TP. Sơn La có giá trị thế chấp hơn 15 tỷ đồng. 

Sau khi có quyết định thi hành án, ngân hàng đã thu hồi nợ của doanh nghiệp theo đúng bản 

án của Tòa án tỉnh Sơn La, phía doanh nghiệp cũng phối hợp cùng ngân hàng xử lý tài sản đảm 

bảo. Cho đến nay, doanh nghiệp Hợp Lực chỉ còn nợ Agribank tỉnh Sơn La 7 tỷ đồng. 

Ngày 30/8/2013, doanh nghiệp có công văn đề nghị Agribank tỉnh Sơn La cho doanh nghiệp 

tìm đối tác mua lô đất 10.040m2. Ngày 5/9/2013, Agribank Sơn La có Công văn số: 1256/NHNo-

TD chấp thuận cho doanh nghiệp được tìm đối tác để bán với giá tối thiểu là 7 tỷ đồng với mốc thời 

gian thực hiện chậm nhất là ngày 30/9/2013. 

Tuy nhiên, do một số khó khăn phát sinh, doanh nghiệp Hợp Lực không tìm được đối tác 

mua tài sản, hoặc nguồn vốn chi trả đúng hạn. Đến ngày 8/10/2013, ông Phạm Khắc Thu - Phó 

Giám đốc doanh nghiệp Hợp Lực có văn bản gửi Agribank tỉnh Sơn La đề nghị được giải chấp, trả 

nợ số tiền đã vay của ngân hàng bằng thế chấp lô đất 10.040m2. Nhưng mong muốn được trả nợ 

của doanh nghiệp không được chấp thuận, giữa hai bên chưa tiến hành thủ tục giao - nhận. 

UBND TỈNH SƠN LA BỊ “TỐ” RA QUYẾT ĐỊNH TRÁI PHÁP LUẬT 

Khi thời hạn ngân hàng cho phép doanh nghiệp tìm đối tác mua tài sản thế chấp chưa hết, 

ngày 13/9/2013, UBND Thành phố Sơn La đã có Tờ trình số 241/TTr-UBND đề nghị Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh chỉ đạo Agribank tỉnh Sơn La chuyển giao toàn bộ khu đất 10.040m2 để Thành phố 

Sơn La quản lý, sử dụng theo quy hoạch và trả cho Agribank tỉnh Sơn La 7 tỷ đồng, mặc dù lúc này 

giữa doanh nghiệp và ngân hàng chưa tiến hành thủ tục bàn giao - tiếp nhận tài sản, giấy chứng 

nhận QSDĐ vẫn mang tên Hợp Lực. 

Dựa trên tờ trình của Thành phố Sơn La, ngày 9/10/2013, ông Bùi Đức Hải - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 2345/QĐ-UBND với nội dung: Thu hồi 10.040m2 đất 
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của Agribank chi nhánh Sơn La; giao 10.040m2 thu hồi cho UBND Thành phố Sơn La để quản lý 

và sử dụng theo quy hoạch. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Khắc Thu - Phó Giám đốc doanh nghiệp Hợp 

Lực cho biết, hiện đơn vị đã tìm được đối tác mua 10.040m2 với giá 13 tỷ đồng, việc UBND tỉnh 

Sơn La ban hành Quyết định số 2345/QĐ-UBND thu hồi lô đất để rồi trả cho Agribank tỉnh Sơn La 

7 tỷ đồng mà không thông qua trình tự định giá, đấu giá là vi phạm quy định pháp luật, xâm hại 

nghiêm trọng quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời cũng thực hiện đúng nội dung bản án đã có 

hiệu lực pháp luật của Tòa án tỉnh Sơn La, doanh nghiệp Hợp Lực khẩn thiết đề nghị ông Chủ tịch 

UBND tỉnh Sơn La xem xét, hủy bỏ Quyết định số 2345/QĐ-UBND ngày 9/10/2013 về việc thu 

hồi 10.040m2 tại phường Chiềng An; Nếu không cho phép đơn vị do doanh nghiệp giới thiệu mua 

lại tài sản, Agribank tỉnh Sơn La phải tiến hành phát mại tài sản theo bản án của Tòa án tỉnh Sơn 

La, trong đó có điều khoản chủ sở hữu được ưu tiên mua lại tài sản. 

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên. 
 

18. Mỹ Thủy. CUỘC SỐNG VẤT VẢ CỦA HAI ANH EM CẬU BÉ NGƯỜI THÁI / Mỹ 

Thủy // Tạp chí Truyền hình.- Tháng 3/2014.- Số 274 

Dù đã được chương trình Trái tim cho em hỗ trợ phẫu thuật năm 2013 nhưng cuộc 

sống của Lò Văn Đoàn vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Mới 13 tuổi nhưng cháu đã phải giữ 

vai trò trụ cột gia đình, một mình vừa đi vừa học, vừa quán xuyến việc nhà và trông nom em 

gái. 

10 NĂM SỐNG CÙNG BỆNH TẬT 

Cậu bé mồ côi cha Lò Văn Đoàn ở bản Nà Nôm, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 

phải sống chung với căn bệnh tim bẩm sinh thông liên thất hơn 10 năm liền. 

Năm 2012, theo chân Trạm trưởng y tế huyện Mường La vượt hơn 40km đi khám bệnh miễn 

phí, Đoàn được các bác sĩ tuyến Trung ương chỉ định cần phẫu thuật gấp khi cháu mắc bệnh đã quá 

lâu và tình trạng đã khá nặng. Chương trình Trái tim cho em đã phê duyệt hồ sơ xin hỗ trợ của 

Đoàn và hai trường hợp khác ở Mường La. Năm 2013, cháu được phẫu thuật thành công. 

Không còn mang trong mình căn bệnh nguy hiểm, cuộc sống của Đoàn đã đổi khác nhiều, 

nhưng gánh nặng cơm áo vẫn đè nặng trên đôi vai cậu bé. 

CUỘC SỐNG CÒN NHIỀU VẤT VẢ 

Vốn ham học, giờ đây, khi sức khỏe đã ổn định, Đoàn có thể đều đặn đến lớp mà không phải 

nghỉ ngắt quãng như trước đây. Theo thông tin từ Trạm trưởng y tế xã Pi Toong, hiện tại Đoàn 

không còn bất kì dấu hiệu nào của bệnh tim nữa. “Sức khỏe của cháu bây giờ đã ổn định, tim không 

còn tiếng thổi như trước đây. Đến thời điểm này, cháu Đoàn và hai trường hợp trong xã được 

chương trình Trái tim cho em hỗ trợ phẫu thuật đều đã ổn định” - bác sĩ Lò Xuân Soạn, Trạm 

trưởng trạm y tế xã Mường La, tỉnh Sơn La cho biết.  
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Khỏi bệnh, cậu bé người Thái này đã có thể quán xuyến nhiều công việc trong gia đình, kể 

cả những việc nặng nhọc hơn so với sức vóc của cậu bé mới hơn 10 tuổi như: Nội trợ, chẻ củi, 

trồng rau, chăm lo đàn gà... 

Cách đây không lâu mẹ Đoàn đã đi bước nữa với người đàn ông cùng cảnh ngộ ở bản bên. 

Lấy chồng rồi theo chồng về chăm sóc gia đình mới, mẹ Đoàn cũng không có nhiều thời gian ở 

cạnh các con. Cậu bé học sinh lớp 7 giờ đây đã trở thành trụ cột gia đình, vừa đóng vai trò “làm 

cha, làm mẹ và làm anh” của cô em gái hiện đang học lớp 4. 

Đến thăm hai anh em cháu trong dịp Tết, phóng viên chương trình Trái tim cho em vừa vui 

vì cậu bé Đoàn ốm yếu, đen nhẻm ngày nào nay đã khỏe mạnh, ra dáng một người đàn ông trong 

gia đình, nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến hai anh em cháu phải tự lo cho cuộc 

sống của mình khi tuổi còn quá nhỏ. 

Có thể, với tính tự lập từ nhỏ và sức khỏe đã ổn định, Đoàn có thể tự chăm lo được cho mình 

và cô em gái. Nhưng chúng tôi cũng hi vọng sẽ có thêm những sự giúp đỡ dành cho cháu, để ước 

mơ học tập của cậu bé không bị dang dở và để cuộc sống trước mắt của hai anh em cháu ổn định 

hơn. 

19. Quang Hiệu. SƠNLA: XÃ CÓ 2 THỦY ĐIỆN, 18 BẢN KHÔNG CÓ ĐIỆN (!?) / Quang 

Hiệu, Quang Sáng // Lao động.- Ngày 13/3/2014.- Số 56 
 

Từ Thành phố Sơn La về trung tâm huyện Mường La với quãng đường hơn 40km, 

chúng tôi chỉ mất chưa đầy 1 giờ đồng hồ lái ôtô. Vậy mà cũng quãng đường này từ trung 

tâm huyện về xã Ngọc Chiến (xã đặc biệt khó khăn), chúng tôi phải mất 4 giờ đồng hồ (từ 14 - 

18h). Điều này cho thấy hạ tầng giao thông ở đây kém, thậm chí “hãi hùng” đến chừng  nào.  

NGHỊCH LÝ NGỌC CHIẾN 

Tiếp chúng tôi là Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến - Lò Văn Quạn. Ông cho biết, toàn xã có 

2.064 hộ với 10.482 nhân khẩu. Trong những năm qua, các chương trình hỗ trợ nghèo, giảm nghèo 

của Chính phủ đã xây dựng cho toàn xã 5 trường học (có 2 trường kiên cố, 3 trường còn lại ở dạng 

tạm bợ), 1 trạm y tế. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi về các chương trình làm đường giao thông, xây 

dựng hệ thống nước sạch, điện, ông Quạn buồn bã, vì hạ tầng giao thông hoàn toàn chưa được đầu 

tư.  “Con đường” để vào được xã là do đơn vị thi công Thủy điện Sơn La làm tạm nhưng sau vài 

mùa mưa đã xuống cấp nghiêm trọng. Nước sinh hoạt thì vẫn sử dụng nước suối lấy trên các đỉnh 

núi. Riêng hệ thống điện thì hiện mới có ở trung tâm xã và 13 bản, còn lại 18 bản chưa có. Thật 

nghịch lý là địa bàn xã có tới 2 thủy điện là Nậm Khốt, Nậm Chiến, nhưng vẫn thiếu điện. 

Qua tìm hiểu tại xã Ngọc Chiến, các chương trình giảm nghèo, xóa nghèo dường như vẫn chỉ 

là cung cấp “cá” chứ thực sự chưa cho “cần câu” và môi trường có “cá” để người dân “câu”. Bởi lẽ 

việc hỗ trợ thiếu đói từ 2 - 3 tháng mùa giáp hạt vẫn gạo là chính, còn các chương trình hỗ trợ, phân 

bón, giống vẫn quá ít, và cách làm của người dân đều nhỏ lẻ. Trong suốt câu chuyện với chúng tôi, 

ông Lò Văn Quạn vẫn có một mong muốn là người dân nơi đây có điện, có nước. Đặc biệt là một 
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con đường cho ra con đường. Bởi lẽ, cơ sở hạ tầng mới là yếu tố then chốt trong quá trình thực hiện 

xóa đói giảm nghèo. 

NHIỀU CHÍNH SÁCH CHỒNG CHÉO, PHÂN TÁN 

Phân tích về những chính sách chồng chéo, phân tán, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Sơn La cho biết, chính do có quá nhiều chính sách nên nguồn lực đầu tư cho giảm nghèo bị 

phân tán, thiếu tập trung, khó đánh giá hiệu quả tác động riêng của từng chính sách, chương trình 

đối với kết quả giảm nghèo của đối tượng thụ hưởng. Một số chính sách bị chồng chéo hoặc phân 

tán trong quá nhiều chương trình (chính sách dạy nghề cho người nghèo, các chương trình tín dụng 

ưu đãi); một số chính sách mức hỗ trợ thấp (như chính sách hỗ trợ tiền điện cho người nghèo, hỗ 

trợ đời sống cho hộ nghèo dân tộc thiểu số); có chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trùng lặp 

về nội dung đầu tư (chương trình nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững, chương trình 135 giai đoạn III, các chương trình đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế...). 

Dự án triển khai mô hình giảm nghèo tại huyện Mường La, kinh phí thực hiện là 991,886 

triệu đồng (kinh phí Trung ương là 500 triệu đồng), đã xây dựng mô hình nuôi cá lồng với 18 lồng, 

mỗi hộ 1 lồng tại 2 xã Chiềng Lao và Mường Trai, sau một năm thu hoạch lãi trên 1 triệu 

đồng/lồng, đủ thấy sự đầu tư có mang lại hiệu quả hay không. 

Giải quyết bài toán xóa đói, giảm nghèo tại Sơn La là không thể một sớm một chiều. Vấn đề 

là phải xác định rõ các hoạt động ưu tiên, các khu vực, các vùng có tính trọng điểm để tập trung 

mọi nguồn lực nhằm đầu tư giải quyết có hiệu quả là các xã, bản đặc biệt khó khăn, xã biên giới, 

vùng sâu, vùng xa nơi có tỉ lệ hộ nghèo cao. Trong đó cần tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, giải quyết 

trước các công trình theo nguyện vọng của người dân như thủy lợi, trường học, trạm y tế... 
 

20. Thanh Phúc. BỘ TRƯỞNG PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN: SƠN LA CẦN CHÚ TRỌNG TẠO 

VIỆC LÀM, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG/ Thanh Phúc // Lao động xã hội.- Ngày 13/3/2014.- 

Số 31 
 

Trong hai ngày 11 và 12/3, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội do 

Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền dẫn dầu, đã đi thực tế nắm bắt tình hình triển khai thực 

hiện chính sách lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cùng đi với đoàn 

có lãnh đạo các đơn vị: Cục Việc làm, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Tổng cục Dạy nghề, 

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo 

và Văn phòng Bộ. 

NHIỀU NỖ LỰC ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI 

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), ông 

Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, cho biết: “Năm 2013, vượt qua 

nhiều khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc ở Sơn La đã duy trì được đà tăng 

trưởng khá so với bình quân chung cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt hơn 17.000 tỷ 

đồng, tăng 10,2% so với năm 2012. Đáng chú ý, cả ba lĩnh vực nông, lâm thủy sản, công nghiệp - 

xây dựng - dịch vụ đều tăng trưởng khá. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội vẫn được ưu tiên đạt hơn 
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12.500 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm 2012. Các lĩnh vực đảm bảo đời sống dân cư, an sinh xã hội, 

giảm nghèo, giải quyết việc làm mới đều có bước tiến bộ so với cùng kỳ năm 2012. Chỉ tiêu cụ thể: 

Lao động qua đào tạo trên địa bàn đạt 33%, tạo việc làm cho 17.835 lao động, tỷ lệ hộ nghèo chung 

trên địa bàn giảm 2%, hiện còn 27%; các xã thuộc huyện nghèo, huyện thực hiện công tác di dân 

lòng hồ Thủy điện Sơn La giảm 2 - 3%/năm”. 

Theo đánh giá của tỉnh Sơn La, về tổng quan đời sống dân cư trên địa bàn, toàn tỉnh giữ 

được mức ổn định, đời sống nông dân, hộ có thu nhập thấp, hộ nghèo được quan tâm thường 

xuyên. Lĩnh vực chăm lo đời sống người có công, các đối tượng chính sách xã hội được Tỉnh ủy, 

HĐND - UBND các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên, đặc biệt lồng ghép triển khai các chính 

sách đảm bảo an sinh xã hội, giải ngân nhanh các nguồn vốn thực hiện các chương trình giảm 

nghèo bền vững, như: Hỗ trợ 5 huyện nghèo 30a; hỗ trợ giảm nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó 

khăn; các chương trình 134, 135, 167 và tín dụng dành cho lĩnh vực nông nghiệp -nông dân - nông 

thôn... có hiệu quả. Năm 2013, Sơn La đã hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công, nhà tình nghĩa 

được 340 nhà với nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 2.292 triệu đồng. 

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, bên cạnh những nỗ lực trên, ở tỉnh vẫn còn 

một số tồn tại, hạn chế mà nếu thực hiện quyết liệt hơn, kết quả sẽ khả quan hơn: Việc đưa lao 

động nghèo trên địa bàn còn thấp; công tác giảm nghèo dù đã thực hiện quyết liệt, trọng tâm, trọng 

điểm nhưng tỷ lệ hộ tái nghèo còn cao; đào tạo - dạy nghề hiện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu phát 

triển của thị trường lao động; hiện tượng đói giáp hạt ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số vẫn xảy ra cục bộ... 

GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM LÀ GỐC ĐỂ ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Sau khi lắng nghe đề xuất của lãnh đạo tỉnh Sơn La; kiến nghị từ các sở, ban, ngành địa 

phương; ý kiến đóng góp của các Cục, Vụ chức năng của Bộ LĐ-TB&XH, Bộ trưởng Phạm Thị 

Hải Chuyền ghi nhận: Dù vẫn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng Sơn La đã 

đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt trong đảm bảo an sinh xã hội, tạo sinh kế cho hàng 

nghìn hộ đồng bào dân tộc vùng lòng hồ thủy điện đến nơi ở mới, có bước phát triển ổn định ban 

đầu. 

Theo Bộ trưởng, rút kinh nghiệm bài học di dân xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình 

trước đây, Sơn La đã chú trọng phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ưu tiên giải quyết đất ở, đất 

sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế... nơi ở mới của đồng bào di dân tốt hơn nơi 

cũ. Tuy nhiên, đời sống của vùng di dân vẫn còn nhiều khó khăn, cần tập trung tháo gỡ để ổn định 

trật tự xã hội. Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền lưu ý: “Tất cả các lĩnh vực cần được triển khai thực 

hiện đều khắp, có hiệu quả. Trong đó, chú trọng lĩnh vực giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 

người lao động. Để triển khai có hiệu quả, địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền, tạo 

nhận thức, chuyển biến mạnh hơn từ những người nông dân, người lao động về các chính sách đầu 

tư, hỗ trợ của Nhà nước”. 

Với lĩnh vực đào tạo, dạy nghề theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn, Bộ trưởng cho rằng, chưa cân đối giữa đào tạo nghề nông nghiệp và 
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phi nông nghiệp. “Việc chú trọng dạy nghề nông nghiệp, chăn nuôi, trồng hoa, trồng rau... là hướng 

đi tốt đối với những người nông dân đã và đang hoạt động trên các lĩnh vực nông nghiệp. Tuy 

nhiên, tỉnh cần tận dụng các trung tâm, cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn 11 huyện/thị, đẩy mạnh 

dạy nghề phi nông nghiệp cho bà con nông dân thì mới có thể tạo thêm nhiều việc làm cho nhiều 

người, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, có tích lũy từng bước vươn lên làm giàu. Việc nghiên 

cứu, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong xuất khẩu lao động, theo Bộ trưởng là lĩnh vực 

khó, nhưng địa phương cần quyết tâm triển khai, tạo chuyển biến mạnh ngay năm 2014, tạo đà cho 

những năm tiếp theo. 

Chia sẻ khó khăn với một tỉnh có đông người nghiện ma túy (hiện Sơn La có 20.000 người 

nghiện có hồ sơ quản lý), Bộ trưởng lưu ý, địa phương cần chú trọng công tác cai nghiện, tạo việc 

làm, học nghề tại các trung tâm học tập lao động - xã hội, tại cộng đồng, giảm tỷ lệ người tái 

nghiện, triển khai dùng methadone cai nghiện ma túy... 

Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền và đoàn công tác đã tới điểm 

trường tái định cư Huổi Hao (xã Mường Bú, huyện Mường La) trao 50 phần quà cho 50 trẻ em gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 25 triệu đồng; thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, 

động viên cán bộ nhân viên Trung tâm và trao tặng 50 triệu đồng, trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt 

Nam dành cho các cháu nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm. 
 

21. Phạm Hiển. HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA: ỦNG HỘ GẦN 200 TRIỆU ĐỒNG VÀO 

QUỸ “MẮT SÁNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI” / Phạm Hiển // Người cao tuổi.- Ngày 

13/3/2014.- Số 42 
 

Thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”, Hội Người cao tuổi huyện Mai Sơn 

(Sơn La) tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở và  

triển khai đợt tuyên truyền vận động quyên góp tiền ủng hộ. 

 Đến nay, toàn huyện ủng hộ gần 200 triệu đồng. Trong đó, riêng cán bộ, công chức ủng hộ 

148 triệu đồng vào Quỹ “Mắt sáng cho người cao tuổi”. 
 

22. Thùy Hương. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA: HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT 

THÔNG TƯ 06 / Thùy Hương // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 14/3/2014.- Số 21 
 

 Vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị quán triệt Thông tư số 

06/2013/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 02/8/2013 hướng dẫn thi 

hành quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và 

kiến nghị khởi tố. 

 Hội nghị đã đánh giá một số hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, 

tin báo về tội phạm trong năm 2013 của cơ quan điều tra, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của 

Thông tư; liên ngành đã thảo luận, đề ra những giải pháp phối hợp thực hiện Thông tư. 
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23. Đức Anh. SƠN LA: PHÁT TRIỂN MẠNH PHONG TRÀO THỂ THAO QUẦN CHÚNG / 

Đức Anh // Thể thao Việt Nam.- Ngày 14/3/2014.- Số 11 
 

Trong năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh 

cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với nhiều môn thể thao, 

hình thức đa dạng, phong phú theo hướng xã hội hóa, tự nguyện và có tổ chức thu hút được nhiều 

đối tượng đến tập luyện và tham gia thi đấu. Bên cạnh đó thể thao thành tích cao của tỉnh cũng đạt 

được những thành tích đáng khích lệ. 

Có thể thấy, phong trào thể dục thể thao (TDTT) trong trường học phát triển rất mạnh, 90% 

số trường thực hiện chương trình giáo dục thể chất theo quy định, 45% trường tổ chức hoạt động 

ngoại khóa; tổ chức 5 giải thể thao cho học sinh các cấp. Phong trào tập luyện TDTT trong lực 

lượng vũ trang tiếp tục được duy trì, nhất là phong trào chạy và tập thể dục buổi sáng, cầu lông, 

bóng đá, bóng bàn... Phong trào tập luyện trong công nhân, viên chức, người lao động có bước phát 

triển khá, nhất là ở các cơ quan hành chính sự nghiệp. Nhiều năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch đã phối hợp tốt với Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh phát động và tổ chức giải thể 

thao người khuyết tật toàn tỉnh, thu hút đông đảo người tàn tật tham gia tập luyện TDTT. 

  Trong năm 2013, ngành đã tổ chức tốt 11 giải TDTT theo kế hoạch, trong đó 4 giải thuộc hệ 

thống thi đấu của Đại hội TDTT lần thứ VII năm 2014. Đã có 170/204 xã, phường, thị trấn, 10/12 

huyện, thành phố, 5 ngành tổ chức thành công Đại hội TDTT; tuyển chọn, tập huấn và tham gia thi 

đấu 8 giải thể thao quần chúng khu vực và toàn quốc, đoạt 71 huy chương các loại (16 huy chương 

vàng, 26 huy chương bạc, 29 huy chương đồng), Đoàn vận động viên thể thao quần chúng tỉnh  

đoạt giải nhì toàn đoàn tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số toàn quốc tổ chức tại tỉnh Lào Cai; giải 

ba Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch các dân tộc khu vực Tây Bắc tổ chức tại Hòa Bình. 

  Công tác phát triển cơ sở vật chất được chú trọng, ngoài xây dựng nhà ở cho vận động viên, 

nâng cấp sửa chữa sân vận động 3 - 2, xây dựng mới 2 sân quần vợt tại Trung tâm Đào tạo, huấn 

luyện vận động viên thể thao tỉnh, tỉnh còn xây dựng mới một nhà tập và thi đấu, nâng cấp hai nhà 

tập và thi đấu cấp huyện, thành phố. Nhiều đơn vị đã đầu tư kinh phí để xây dựng hoặc sửa chữa 

sân cầu lông, sân tenis, bóng bàn… phục vụ cán bộ, người lao động của đơn vị tập luyện. 

  Công tác xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao có chuyển biến tích cực, với nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng trên nguyên tắc tự nguyện, thành lập mới nhiều câu lạc bộ TDTT, hội viên 

đóng góp kinh phí và tự trang sắm dụng cụ tập luyện ước khoảng gần 3 tỷ đồng. Ngành tiếp tục 

phối hợp tổ chức các hoạt động TDTT trong nội dung ký kết liên tịch với 13 ngành, đoàn thể trong 

tỉnh, hằng năm tổ chức hàng chục hội thao, giải thể thao quần chúng có sự đóng góp của các tổ 

chức, tập thể, tư nhân, kinh phí hàng tỷ đồng do các đơn vị huy động từ nguồn xã hội hóa. Các cơ 

quan, đơn vị trên cơ sở phát triển các câu lạc bộ thể dục, thể thao đã tự đầu tư xây dựng 20 nhà tập 

thể thao đơn giản, 12 sân tenis và hàng trăm sân cầu lông, sân bóng chuyền với tổng kinh phí gần 

20 tỷ đồng. 

  Phát huy những thành tích đạt được, trong năm 2014, Sơn La sẽ cố gắng tổ chức tốt Đại hội 

Thể dục thể thao toàn tỉnh, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội TDTT toàn quốc. 
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Tỉnh tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; triển 

khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020; 

phấn đấu năm 2014 có 24% dân số tập luyện TDTT thường xuyên, 19% số hộ đạt tiêu chuẩn gia 

đình thể thao; tổ chức 14 giải thi đấu TDTT trong tỉnh; tham gia thi đấu 33 giải khu vực và toàn 

quốc. 
 

24. PV. VỤ ÁN “CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH” TẠI SƠN LA: CẦN XEM XÉT YẾU TỐ “PHÒNG 

VỆ” CHO BỊ CÁO / PV // Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 14/3/2014.- Số 32 
 

Ngày 7/3 vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa phúc thẩm 

vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Nguyễn Tấn Đông (SN 1995, trú tại phường 

Quyết Thắng, Thành phố Sơn La). Khi kết thúc phần xét hỏi thì phiên tòa đã phải dừng giữa 

chừng vì lý do khá lạ: Kiểm sát viên (KSV) của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Sơn 

La chưa thể đưa ra quan điểm giải quyết vụ án. Việc “trì hoãn” này là do KSV “thận trọng”, 

do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp hay vì một lý do nào khác? 

ĐÁNH TRẢ DO BỊ HÀNH HUNG TẠI NHÀ 

Vụ án bắt nguồn từ việc Nguyễn Tấn Đông và Cầm Nguyên Ngọc (SN 1994, trú tại phường 

Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La) gặp nhau ngoài đường vào tối 8/1/2013. Do đã có mâu thuẫn từ 

trước, nên cả hai đã có lời qua tiếng lại khiêu khích nhau. Ngọc nhặt vỏ chai bia ven đường làm 

hung khí rồi lao về phía Đông khiến đối thủ phải bỏ chạy. Hơn 1 tiếng sau, Ngọc đi qua nhà Đông 

rồi cả hai lại tiếp tục chửi bới, thách thức nhau. 

Đến khoảng hơn 10 giờ tối cùng ngày, Ngọc thủ trong người một con dao inox rồi mượn xe 

máy quay lại nhà Đông để “nói chuyện”. Mặc dù đã được mẹ Đông khuyên đi về nhưng Ngọc vẫn 

ở lại tiếp tục chửi bới và thách thức Đông. Tiếp đó, Ngọc còn xông vào sân nhà Đông, dùng mũ 

bảo hiểm lao vào để đánh Đông nhưng không trúng. 

Thấy đối thủ xông vào đánh, Đông liền vớ lấy con dao trên bàn, chém một nhát trúng vào 

vùng mặt của Ngọc. Bị chém, Ngọc liền rút dao sau lưng định đánh lại Đông thì bị Đông chém 

thêm một nhát nữa vào vùng mắt trái… 

Giám định thương tật cho thấy Ngọc bị tổn hại tạm thời là 56% sức khỏe nên Đông đã bị 

khởi tố, truy tố về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 104 Bộ luật Hình sự (BLHS). Vào tháng 

11/2013, Đông đã bị TAND Thành phố Sơn La xử phạt 4 năm 6 tháng tù. Đồng thời, mẹ của Đông 

phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại 163 triệu đồng. 

CÓ YẾU TỐ “PHÒNG VỆ” 

Đông đã kháng cáo bản án sơ thẩm vì cho rằng, hành vi của mình là “cố ý gây thương tích 

trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” (có mức xử phạt nhẹ hơn tội cố ý gây 

thương tích). 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, KSV đã đề nghị hội đồng xét xử (HĐXX) hoãn phiên tòa để có 

điều kiện xem xét lại một số tình tiết của vụ án. Nhưng HĐXX đã không chấp nhận đề nghị này mà 

quyết định tiếp tục xét hỏi để làm rõ nội dung vụ án. 

Nhưng một lần nữa, trước khi bước vào phần tranh luận, KSV lại có đề nghị: “Đại diện Viện 

Kiểm sát chưa đưa ra quan điểm giải quyết vụ án vì cần phải xác minh lại một số tình tiết tại các cơ 

quan tố tụng và một số mâu thuẫn trong lời khai”. Việc KSV chưa thể đưa ra quan điểm như trên đã 

buộc HĐXX phải tạm dừng phiên tòa phúc thẩm để tiến hành xét xử trong một ngày khác. 

Bình luận về sự kiện trên, luật sư Trần Xuân Thành (Công ty Luật Tuệ Anh, Hà Nội), nói: 

“Nếu có mâu thuẫn trong chứng cứ hoặc vì nhiều tình tiết chưa thể làm rõ tại phiên tòa thì KSV có 

thể đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Bộ luật Tố tụng Hình sự không có quy định về việc “kéo 

dài” phiên tòa như trên”. 

 Ngoài ra, luật sư Thành cũng cho rằng, với các tình tiết trong hồ sơ vụ án thì có thể thấy, 

việc kháng cáo của Đông là có cơ sở vì trước khi chém Ngọc, Đông đã bị đối thủ cầm hung khí đến 

tận nhà dọa đánh. Thậm chí, khi bị mẹ Đông dọa “nếu không về sẽ gọi 113” thì Ngọc còn thách 

thức lại: “Cô giỏi thì cứ gọi đi”. Thậm chí, Ngọc còn dọa Đông rằng, “riêng thằng này, cháu giết 

lúc nào cũng được”. Trong khi đó, Đông không hề chuẩn bị hung khí, không tấn công Ngọc trước. 

Chỉ khi bị Ngọc cầm mũ bảo hiểm đánh thì Đông mới vớ được con dao trên bàn để đánh trả. Hành 

vi này được coi là hành vi tự vệ. Trường hợp Đông chém Ngọc nhát thứ 2 như trong vụ án này cần 

được coi là hành vi phòng vệ quá mức cần thiết. 

Mặc dù Ngọc đã bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhưng bản án sơ 

thẩm đã không đề cập đến lỗi của người bị hại trong vụ án này. Trong khi đó, một số ý kiến còn 

cho rằng, những lời đe dọa trong khi cầm dao xông đến nhà người khác như của Ngọc trong vụ việc 

này đã có dấu hiệu của tội “đe dọa giết người”. 

Được biết, những tình tiết trên đều đã thể hiện qua phiên tòa phúc thẩm vừa qua. Không biết 

trong thời gian hoãn phiên tòa hiện nay thì những vấn đề trên có được KSV cân nhắc để có quan 

điểm chính thức khi phiên tòa phúc thẩm được mở lại trong thời gian tới? 
 

25. Đức Tuấn. SƠN LA NỖ LỰC PHÒNG, CHỐNG CHÁY RỪNG / Đức Tuấn // Nhân dân.- 

Ngày 15/3/2014; Gia đình và xã hội.- Ngày 14/3/2014.- Số 32 
 

Ở các tỉnh Tây Bắc, thời điểm này đang là mùa khô hanh, bà con có tập quán đốt rẫy, 

làm nương dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng 

ngừa ngăn chặn, nhờ đó những năm gần đây số vụ cháy rừng ở tỉnh Sơn La đã giảm hẳn. 

Nhằm bảo vệ diện tích rừng hiện còn, việc quan trọng nhất lúc này là chủ động các phương 

án phòng, chống cháy rừng (PCCR) và tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của người 

dân. 

Đồng chí Phạm Ngọc Cừ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La, cho biết: Từ tháng 

10 năm trước đến tháng 4 năm sau là mùa khô, thời điểm đó lực lượng kiểm lâm luôn được đặt 
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trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với cháy rừng. Tất cả anh em đều bám cơ sở, cùng với cấp ủy, 

chính quyền địa phương và nhân dân chủ động các phương án PCCR. 

Chúng tôi đến Hạt kiểm lâm Thành phố Sơn La. Chỉ còn một nhân viên kế toán được giao 

kiêm trực cơ quan, còn lại đều đang ở hiện trường. Được tin một vụ cháy tại khu vực đền Vua Lê 

Thái Tông, thuộc phường Chiềng Lề (Thành phố Sơn La), toàn bộ anh em trong hạt tập trung tham 

gia chữa cháy rừng. Chúng tôi ra hiện trường, đồng chí Nguyễn Minh, Hạt trưởng Kiểm lâm Thành 

phố Sơn La trực tiếp chỉ đạo chữa cháy, cho biết: Nhờ chủ động phương án PCCR, kiểm lâm viên 

trực khu vực đền đã phát hiện cháy, chỉ trong một giờ đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế, diện 

tích thiệt hại chỉ khoảng 600 m2. Nguyên nhân được cho là do một số cháu nhỏ sử dụng lửa đốt 

hương vô ý để cháy lan vào rừng. 

Đó chỉ là một trong những câu chuyện cho thấy tỉnh Sơn La đang chủ động thực hiện ngăn 

chặn từ xa PCCR. Được biết, ngày 27/12/2013 UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt phương án 

phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2014. Theo các đồng chí lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Sơn La 

thì nội dung không thay đổi nhiều so với năm trước, nhưng phương án năm nay tỉnh đã căn cứ đặc 

điểm của từng vùng, từng địa bàn để có phương án cụ thể. Đối với bốn khu rừng đặc dụng, rừng 

phòng hộ dọc sông Đà, rừng phòng hộ các đập thủy điện, tỉnh đề ra các giải pháp riêng. Những nơi 

có nguy cơ cháy cao, các địa phương tăng cường lực lượng kiểm tra, nhắc nhở bà con thực hiện 

đúng quy định đốt nương, đồng thời đôn đốc việc thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ. Cùng với 

các biện pháp sẵn sàng ứng cứu kịp thời nếu xảy ra cháy, các bản, tiểu khu, tổ dân phố tập trung 

tuyên truyền sâu rộng trong bà con nhân dân nâng cao ý thức ngăn ngừa PCCR. 

Theo số liệu thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La còn 635.231 ha rừng, trong đó 

611.635 ha rừng tự nhiên, 23.559 ha rừng trồng, độ che phủ đạt 44,7%. Trước đó, có thời kỳ mỗi 

năm xảy ra hàng trăm vụ cháy rừng lớn nhỏ, tình trạng đốt nương, cháy lan không kiểm soát được, 

độ che phủ rừng xuống dưới 10% thì con số đạt được hiện nay là sự cố gắng lớn. Để giảm hẳn số 

vụ cháy rừng, ngoài công tác giao đất, giao rừng, khoanh nuôi bảo vệ, nguyên nhân cơ bản vẫn là 

tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân. Hiện nay, 100% số tổ, bản, tiểu khu đều 

thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng, hộ nào làm cháy rừng, đốt nương không theo quy định sẽ đưa ra 

kiểm điểm, giáo dục và bị phạt, trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo pháp luật. 

Đơn cử, vào sáng ngày mồng 9 Tết vừa qua, tại tổ 8, phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, hộ ông 

Mùa A Sềnh (người nhà của một đồng chí lãnh đạo tỉnh) vì đốt nương không đúng giờ quy định, 

tuy chưa làm cháy rừng, nhưng vẫn bị xử phạt hai triệu đồng. Điều đó cho thấy, mọi hoạt động liên 

quan đến rừng đều trong tầm kiểm soát của lực lượng quản lý bảo vệ rừng và bất kỳ ai vi phạm 

cũng sẽ bị xử lý. 

Để thực hiện tốt công tác PCCR, những năm vừa qua tỉnh Sơn La đã hình thành hệ thống tổ 

chức, quản lý bảo vệ rừng từ tỉnh đến cơ sở. Tất cả 206 xã, phường, thị trấn đều có kiểm lâm viên 

cắm địa bàn. Toàn tỉnh thành lập 2.789 tổ quản lý bảo vệ rừng ở thôn, bản, tiểu khu, mỗi tổ biên 

chế 8 đến 12 người. Trong đó có 1.850 tổ xung kích bảo vệ rừng ở khu vực xác định xung yếu. 

Riêng tổ quản lý bảo vệ rừng ở thôn, bản, tiểu khu gặp khó khăn về kinh phí hoạt động. Chi cục 
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Kiểm lâm Sơn La đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng hướng dẫn quy chế thực hiện công tác 

quản lý bảo vệ rừng cộng đồng bản, tiểu khu, tổ dân phố. Theo đó, bản thành lập tổ quản lý bảo vệ 

rừng, xã duyệt phương án bảo vệ rừng của bản, đó là cơ sở để tổ bảo vệ rừng được trích hưởng 30% 

nguồn kinh phí chi trả từ công tác bảo vệ rừng và từ các nguồn hỗ trợ khác. Khó khăn này được 

tháo gỡ đã tạo điều kiện làm tốt hơn công tác PCCR. Theo kinh nghiệm, nếu củng cố tốt các tổ 

quản lý bảo vệ rừng cơ sở, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân thì công tác PCCR sẽ đi vào nền 

nếp, hoạt động hiệu quả. 

Nếu từ năm 2001 đến 2010 tỉnh Sơn La để xảy ra 327 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 1.005 ha 

rừng, thì năm 2013 chỉ để xảy ra 15 vụ, làm cháy 24,5 ha rừng. Trong đó, số vụ năm sau giảm 

nhiều so với năm trước, số vụ cháy rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng đã giảm hẳn. Từ sau Tết Giáp 

Ngọ đến nay bà con bước vào mùa làm nương, nhưng do được tuyên truyền, bà con chấp hành tốt 

quy định, hướng dẫn cách thức đốt nương nên chỉ để xảy ra 2 vụ đốt nương cháy lan vào rừng. 

Hiện nay các địa bàn dọc quốc lộ 6, như: Mai Sơn, Yên Châu, Thuận Châu, lực lượng kiểm lâm 

phối hợp tốt với địa phương tăng cường giám sát, nhắc nhở trong việc thực hiện PCCR. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, ngăn ngừa từ xa nguy cơ cháy rừng đang được tỉnh Sơn La 

tích cực triển khai. Tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân đến nay không còn chung chung, 

hô hào nữa, mà được quy định cụ thể, gắn trách nhiệm cộng đồng và từng hộ dân. Đây là một trong 

những biện pháp quan trọng góp phần giúp giữ cho rừng ở Sơn La thêm xanh. 
 

26. Hồng Minh. ƯỚC MƠ THỔ CẨM / Hồng Minh // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 15/3/2014.- 

Số 74 
 

Chắc nhiều người cũng như phóng viên, khi lang thang ở các bản làng miền núi thấy 

lòng thật rộn ràng khi nhìn thấy sắc màu thổ cẩm điểm hoa cho màu xanh của núi rừng. Và 

sẽ vui hơn nữa khi nhìn thấy những bóng hồng trong trang phục dân tộc ngồi sau khung cửi, 

tiếng thoi đưa lách cách. Đây không đơn thuần chỉ là câu chuyện về nữ công gia chánh của 

chị em mà còn là ý thức giữ nghề của cả một cộng đồng. 

TỪ NƠI RỘN RÀNG TIẾNG THOI 

…Rừng thông bản Áng là địa danh du lịch rất nổi tiếng của cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn 

La. Cũng như bản Lác của Mai Châu, nghề dệt thổ cẩm của bản Áng đã sống dậy cùng với bước 

phát triển của du lịch nơi đây. Theo bà Hoàng Thị Inh - Hội Phụ nữ xã, khi Hợp tác xã Dệt thổ cẩm 

bản Áng được thành lập đã có gần 30 chị em phụ nữ nhiệt tình tham gia. Các sản phẩm dệt thủ 

công truyền thống của bản Áng đã được bán ra thị trường và được khách du lịch ưa chuộng. Đây là 

một hướng đi mới nhằm giúp chị em có thêm thu nhập ngoài công việc đồng áng thường ngày. 

Cách đó khoảng hơn hai chục cây số, ở đầu kia của huyện Mộc Châu, chị Giàng Thị Mẩy người 

H’Mông ở tiểu khu Pa Khen cũng cho biết, người H’Mông dệt thổ cẩm chủ yếu để phục vụ nhu cầu 

cá nhân, nhưng vì khách thích nên nhiều phụ nữ trong bản cũng làm để bán. Hình ảnh chị Mẩy ngồi 

cặm cụi thêu hoa trên tấm thổ cẩm trong ánh nắng vàng trải dài bên hiên ngôi nhà tường trình đặc 

trưng của người H’Mông thật đẹp!  
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