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01. Hoàng Minh Dũng. ĐỔI THAY Ở BẢN MÔNG / Hoàng Minh Dũng // An ninh biên giới.- 

Ngày 16/3/2014.- Số 11 
 

Là một trong những bản vùng sâu của xã Mường Cai (huyện Sông Mã, Sơn La), bản 

Huổi Khe có 65 hộ đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, nhưng 

người dân nơi đây đã cùng nhau đoàn kết, “viết” nên những “câu chuyện” thật đáng trân 

trọng mà không phải nơi nào cũng làm được... 

Trên con đường nhỏ uốn lượn ngoằn ngoèo vắt qua những ngọn núi dựng đứng để vào Huổi 

Khe, Trung úy Giàng A Đại, trinh sát viên Đồn Biên phòng Mường Cai, Bộ đội Biên phòng 

(BĐBP) Sơn La tâm sự: “Anh em chúng tôi luôn coi đồng bào như người thân của mình, luôn gần 

gũi, quan tâm đến cuộc sống của bà con. Cũng chính vì sự gần gũi như thế nên việc tuyên truyền, 

phổ biến và giáo dục pháp luật gặp nhiều thuận lợi. Khi đồng bào đã hiểu và tin thì sẵn sàng giúp 

BĐBP hoàn thành nhiệm vụ”. 

Đặt chân đến bản Huổi Khe, chúng tôi ngỡ ngàng trước đổi thay nhanh chóng của một bản 

vùng cao này với những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi, nằm nép mình bên sườn đồi. Trung 

úy Giàng A Đại bảo, người dân nơi đây luôn dành cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai 

một tình cảm rất trân trọng, được thể hiện bằng những công việc cụ thể mà các anh đang ngày đêm 

đem lại sự no ấm cho dân bản. Lý giải về những tình cảm đặc biệt này, ông Sùng A Ninh, Trưởng 

bản Huổi Khe nhớ lại: “Cách đây 10 năm về trước, cả bản Huổi Khe không ai biết chữ nên hiểu 

biết về pháp luật rất hạn chế. Từ ngày có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai xuống dạy 

cho dân bản biết đọc, biết viết, chúng tôi hiểu được pháp luật của Nhà nước. Bộ đội còn chỉ dẫn bà 

con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác nên dần dần cuộc sống của người dân không 

còn đói, khổ như trước nữa. Giờ đây, bà con luôn coi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai 

như người thân trong gia đình”. 

“Huổi Khe hôm nay đã đổi thay nhiều” - Trung úy Đại chỉ tay ra cánh đồng lúa nước trước 

mặt rồi cho biết thêm, thời gian qua, không chỉ giúp dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, 

xóa đói, giảm nghèo, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Cai còn tham gia dạy chữ cho đồng 

bào, khám chữa bệnh cho bà con, tu sửa đường giao thông liên bản... 

Trong ngôi nhà mới treo đầy giấy khen của 3 người em đang theo học tại các trường đại học, 

ngồi trò chuyện thân mật với chúng tôi, anh Sùng Bạ Tòng cười tươi, chỉ tay sang Trung úy Giàng 

A Đại đang ngồi kế bên: “Nhờ vào cán bộ cả! Cán bộ chỉ cho thấy nhiều ý sáng. Mình đã học thấp 

rồi phải cho mấy đứa em đi học, có cái chữ mới thoát nghèo được. Cứ như đời cha, đời anh nó thì 

khổ mãi thôi!”. Với anh Tòng, câu chuyện 3 em đi học đại học là câu chuyện đáng tự hào và nhiều 

niềm vui nhất của gia đình. Ở bản Huổi Khe, gia đình anh là gia đình được nhiều người nể phục, 

bởi ngoài việc chăm lo cho các em việc ăn, việc học, anh chị còn được xem là gia đình tiến bộ vì 

không sinh con thứ ba. “Vợ chồng mình không sinh con nữa để tập trung nuôi hai đứa ăn học cho 

tốt thôi. Ai nói gì cũng được, phải tập trung nuôi con học đến cùng. Không học thì như đời mình 

đây, chỉ biết vào rừng chặt củi thôi!” - Anh Tòng tâm sự. 
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Ở bản Huổi Khe bây giờ, những câu chuyện hiếu học như gia đình anh Sùng Bạ Tòng không 

phải là hiếm. Mọi người đều gửi gắm niềm tin và ước mơ vào ngôi trường như một biểu tượng của 

tương lai sáng rỡ. Một tương lai mà ở đó, chính những người sống có nghị lực như gia đình anh 

Tòng sẽ viết lên cuộc sống khác, khi mà ánh sáng của sự học đã thắp sáng bản làng xa xôi của 

mảnh đất Huổi Khe này. 
 

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

Hải Thần; Trang Phạm // Gia đình Việt Nam.- Ngày 17/3/2014.- Số 11 
 

 KỲ CUỐI: CUỘC CHIẾN GIỮA RỪNG GIÀ 

Phát hiện ra nguyên nhân gây ra cảnh hàng loạt trâu bò của bản bị mất tích, người dân 

tìm đủ mọi cách để xua đuổi song mọi phương án đều thất bại. Những tay thợ săn lão luyện 

thì họa hoằn lắm mới hạ gục được một con nhỏ trong đàn. Còn con đầu đàn thì vẫn nhởn nhơ 

thách thức. Cuộc chiến giữa dân bản bảo vệ tài sản với những con sói được coi là kẻ thù của 

đàn gia súc vẫn chưa có hồi kết? 

CẢ BẢN SỤC SÔI NHƯ THỜI CHIẾN 

Quay trở lại với câu chuyện của anh Vàng Seo Giàng, chúng tôi ngỏ ý muốn được lên bãi 

chăn thả gia súc trên các khu đồi cũng muốn được xem bản địa hoạt động của đàn sói. Thấy chúng 

tôi hăng hái, anh Giàng quyết định sáng hôm sau sẽ khởi hành... 

Đúng 5h khi bản làng còn chìm trong biển sương mờ ảo, cái lạnh miền sơn cước như ngọn 

roi sắt quất vào da thịt. Anh Vàng Seo Giàng đã gọi chúng tôi dậy để chuẩn bị chuyến hành trình 

xuyên rừng già. Mặc dù chuyến đi nhiều vất vả, nhưng nhờ có người dẫn đường chuyên nghiệp, lại 

được nghe anh Giàng kể những câu chuyện về đàn sói đỏ, cái mệt như được đẩy lùi. Chính anh 

Giàng còn ngạc nhiên trước sự hăng hái của chúng tôi: “Đôi chân của các nhà báo còn khỏe hơn cả 

đám thanh niên trai bản”. 

Vượt rừng, lội suối hơn nửa ngày thì chúng tôi đến được bãi chăn D78, từ xa đã nhìn thấy 

những túp lều canh lô nhô giữa màu xanh của cỏ, của rừng. Thấy có người đến, một người dân vội 

đi báo cho trưởng bản Vàng Seo Tủa, đã được anh Giàng gọi điện báo từ trước, nên khi thấy chúng 

tôi, trưởng bản niềm nở tiếp đón. Ông Tủa năm nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng nhìn thân hình rắn rỏi, 

cơ bắp và cặp mắt tinh anh, khiến chúng tôi nghĩ ông chỉ chừng 40 tuổi. Sợ chúng tôi không quen 

khí hậu khắc nghiệt miền sơn cước, ông đã chuẩn bị bếp lửa, rượu ngô đun nóng để hậu đãi. 

Ngồi trong chiếc chòi, già bản Vàng Seo Tủa vừa nhấp chén rượu ngô, đôi mắt xa xăm nhìn 

đàn gia súc hàng trăm con trâu bò đang được chăn thả tự do, giọng ông trầm xuống: “Đây là tài sản 

của đồng bào mình, phải giữ bằng được, mấy hôm nay tôi và dân bản phải thay phiên nhau thức 

canh thú dữ. Nếu không công sức, vốn liếng của nhiều gia đình mất không cho bọn sói hung dữ”. 

Cũng theo ông Tủa thì mọi năm vào thời điểm này, sói đầu đỏ đã kéo về đây, năm nay chưa 

thấy chúng xuất hiện có lẽ thời tiết vẫn còn lạnh, lại mưa lâm thâm nên khắc nghiệt hơn. Mặc dù 

thất vọng vì không được thỏa chí muốn tận mắt nhìn thấy loài sói quý hiếm. Nhưng đó cũng là điều 

may mắn khi tài sản của đồng bào dân tộc không bị “cướp” trắng bởi sự hung dữ của loài thú ăn 
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thịt này. Tuy nhiên, theo già làng Tủa thì dù chưa kéo về săn mồi, nhưng đêm đêm ở bãi chăn vẫn 

nghe rõ tiếng hú rợn người của đàn sói đỏ từ phía bên kia biên giới cũng đủ làm những người yếu 

tim phải giật mình sợ hãi. 

Chỉ vào số vũ khí để chống lại đàn sói dựng ở góc nhà, ông Tủa phân bua: “Do pháp luật 

không cho dùng súng bắn, nên dân bản đành vót chông, đặt bẫy để đuổi đàn sói. Nhưng loài sói 

khôn lắm, chỉ cần dính bẫy một lần là lần sau chúng tránh được. Đặc biệt, mũi của sói đỏ rất thính, 

chúng đánh hơi người tài tình, khi bãi chăn thả có người trông nom thì sói đầu đỏ không tấn công 

con mồi ban ngày mà đợi về đêm. Chúng lùa trâu bò chạy tán loạn vào rừng, rồi cả đàn quây bắt, 

bóng đêm giúp chúng ẩn náu. Tiếng hú và gầm gừ của sói khiến những người dù gan dạ đến mấy 

cũng không dám vào sâu rừng già tìm trâu, bò”. 

Để chúng tôi biết rõ về những trận chiến giữa người và sói, ông Vàng Seo Tủa gọi thợ săn 

Vàng Pá So - một tay săn lão luyện từ lán bên cạnh sang. 

Được mệnh danh là sát thủ rừng xanh, Vàng Pá So là thợ săn duy nhất bản Pá Kạch dùng nỏ 

tự chế bắt được sói đầu đỏ. Bắt đầu tham gia trận chiến diệt sói từ năm 2009, Vàng Pá So đã diệt 

được 15 con sói, trong đó có một con sói đầu đàn. Chỉ vào những vết sẹo lớn trên tay, anh So kể 

lại: “Vết sẹo lớn này là do lần đầu đi săn, do chưa có kinh nghiệm nên khi nhìn thấy một con sói 

đầu đỏ đi lạc, tôi và hai thợ săn khác bao vây quyết bắt sống. Nào ngờ bị dồn vào đường cùng, con 

sói quay lại tấn công, sói đầu đỏ rất hung dữ, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tanh thì sẽ sống chết lao 

vào. Nó cắn nát bắp tay tôi không buông, đến tận lúc bị đâm chết mà hàm răng sắc nhọn của nó vẫn 

chưa nhả tay tôi ra”. 

Qua lời kể của anh Vàng Pá So thì không chỉ anh mà bất cứ người đàn ông ở bản tham gia 

săn chó sói đầu đỏ đều từng bị cắn. Bởi trong những trận chiến đánh giáp lá cà thì sức con người 

không thể địch lại được sự hung dữ, thiện nghệ săn mồi của loài thú hoang. Anh So nhớ lần hai bản 

Pá Kạch và Huổi Luông liên kết đuổi đàn sói về biên giới Lào. Dùng đủ mọi cách từ khua mõ, 

chiêng đến đặt bẫy, phóng lao, nhưng đàn sói không hề sợ hãi. Nhìn thấy đoàn người chúng quay 

đầu bỏ chạy, nhưng chừng nửa giờ sau, dưới sự chỉ huy của con đầu đàn, chúng quay lại tấn công 

đoàn người khiến chẳng ai kịp trở tay bỏ chạy tán loạn. Lần đó nhiều người bị sói tấn công nhẹ thì 

băng bó tại chỗ, còn nặng phải đi trạm y tế xã khám và bôi thuốc điều trị hàng tháng trời mới khỏi. 

CHƯA CÓ HỒI KẾT 

Đã nhiều năm rồi, cuộc chiến với sói đầu đỏ như một cuộc đấu trí giữa người và thú. Theo 

người dân nơi đây, mỗi năm số lượng con trong đàn của chúng không ngừng tăng lên, thậm chí có 

những đợt đàn sói kéo về bãi chăn từ 30 đến 50 con. Điều đó đồng nghĩa, số trâu bò chăn thả bị sói 

bắt cũng tăng lên rất nhiều. 

Là người trực tiếp chỉ huy nhiều trận chiến chống lại đàn sói lửa, ông Vàng Seo Tủa cho 

hay, có trực tiếp giáp mặt với đàn sói dữ thì mới hiểu được nỗi khổ của đồng bào dân bản, để bảo 

vệ tài sản của mình, họ phải đánh cược cả mạng sống. Tuy từ trước đến nay trong các trận chiến 

với sói dữ, dân bản chưa có thiệt hại về người, nhưng máu đã đổ, nhiều người còn suýt trở thành 

tàn phế vì những trận chiến đánh giáp lá cà với loài thú hoang. 
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“Năm 2010, đàn sói về đông quá, mỗi ngày chúng bắt bốn, năm con trâu bò, tôi phải báo cáo 

với chính quyền xin giúp đỡ. Mấy ngày sau có 10 anh bộ đội biên phòng về bản giúp dân đuổi chó 

sói. Nhưng vì quy định không được sử dụng súng bắn giết thú quý, nên các anh ấy cũng chỉ dùng 

mõ, chiêng để khua đuổi. Cách làm ấy không hiệu quả, đuổi chúng hôm trước thì hôm sau đã quay 

lại tiếp tục săn bắt trâu bò”, ông Tủa nói tiếp. 

Nhiều gia đình sau mùa mưa lên kiểm lại số trâu bò thì thấy thiếu hụt hơn một nửa, mất của, 

mất công, dân bản chẳng còn thiết làm ăn nữa. Đôi mắt đượm buồn, người trưởng bản phân bua: 

“Cuộc sống của bà con dân bản rất cực khổ, được Nhà nước đầu tư cho vốn làm ăn, cứ tưởng như 

thế là thoát được cái đói, nghèo, nào ngờ, bọn sói năm nào cũng về phá hoại đời sống bình yên của 

dân bản khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, không còn thiết làm kinh tế nữa”. 

Mặc dù bị thiệt hại như vậy, nhưng theo già làng Tủa thì “Chính quyền cũng chưa có cách gì 

hiệu quả hơn để trợ giúp dân bản, họ nói đây là do thú rừng về bắt thịt chứ không phải đại dịch nên 

không có phương án hỗ trợ. Không cho săn bắn đàn sói, cũng không có chính sách bảo vệ dân bản, 

nếu cứ thế này thì một vài năm nữa, đàn trâu bò của bản chẳng còn con nào mất thôi”. 

Để bảo vệ tài sản của mình, dân bản vẫn lén lút tự chế súng bắn đạn để săn thú. Thịt chó sói 

săn được người dân mang về bản liên hoan, đi biếu, hoặc nếu có người dưới xuôi lên mua thì bán rẻ 

cho. Nhưng kì lạ, đợt săn nào người dân bẫy được nhiều sói thì năm đó cũng đồng nghĩa số lượng 

trâu bò bị chó sói săn cũng bị mất nhiều hơn. Nhiều người cho rằng, loài sói sống theo bầy đàn, 

ngoài kỉ cương chặt chẽ chúng còn biết đoàn kết, nương tựa lẫn nhau. Việc các thành viên trong 

đàn bị con người săn bắt, chúng quay lại trả thù bằng cách săn bắt trâu bò nhiều hơn. Vì thế, nhiều 

năm qua cuộc chiến sinh tử giữa người và sói giằng co nhau vẫn chưa có hồi kết. 

Trong màn đêm yên tĩnh, thỉnh thoảng vẫn vọng về tiếng hú thê lương của đàn sói ở bên kia 

biên giới. Phút chốc nhớ lại những câu chuyện của người thợ săn Vàng Pá So khi đối diện giáp lá 

cà với đàn sói dữ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ rùng mình, sợ hãi. 

Trâu bò của bà con trên bản bị thú dữ về bắt thì xã cũng chịu, cũng chỉ biết vận động bà con 

trông nom lúc chăn thả trên bãi. Chứ xã cũng chưa có chính sách gì đền bù thiệt hại cho bà con 

được. Ông Lò Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn cho biết. 

 Ông Lò Văn Triển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sốp Cộp cho biết: Tại Sốp Cộp có hai khu 

rừng còn nhiều sói lửa, đó là những cánh rừng của Mường Lạn giáp Lào và rừng Huổi Luông, xã 

Mường Lèo. Nguyên nhân chính là do rừng bị tàn phá, thú rừng bị bắn hạ nhiều, chó sói không có 

thức ăn, nên chúng mới tìm đến vật nuôi của người dân. Kiểm lâm cũng đã vận động bà con khi 

gặp đàn sói thì chỉ xua đuổi chúng vào rừng chứ không được giết hại, đặc biệt là dùng súng săn để 

bắn là điều vi phạm. 
 

03. Hoàng Việt. VỢ THEO CHỒNG VÀO TÙ VÌ MA TÚY VÀ NHỮNG HỆ LỤY BUỒN  / 
Hoàng Việt // Cảnh sát toàn cầu.- Tháng 3/2014.- Số 114 
 

Người dân tộc Mông ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La có tục truyền khẩu, 

người chết sẽ được lên thiên đàng, có cuộc sống vương giả. Nếp suy nghĩ ấy ăn sâu vào tiềm 
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thức người dân hết đời nọ sang đời kia mà không thể thay đổi. Đó chính là nguyên nhân dẫn 

tới người Mông ở đây dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều sẵn sàng buôn ma túy kiếm lời, bất 

chấp việc có thể đi tù hoặc lĩnh án tử. Theo thống kê của cơ quan chức năng, tỷ lệ gia đình có 

cả vợ và chồng đi tù vì ma túy khá lớn, họ sẵn sàng bỏ rơi những đứa con thơ bơ vơ, không 

nơi nương tựa để buôn “hàng trắng”. Khi những người cha, người mẹ là tấm gương mẫu 

mực để các con soi rọi bị vẩn đục thì hệ quả các con họ lại “tiếp bước” theo “nghiệp ma túy” 

có lẽ cũng không xa lạ. 

Do địa hình hiểm trở, núi non trùng điệp, tiếp giáp với biên giới Việt - Lào và khu vực “tam 

giác vàng”, người Mông địa phương có thói quen sống rải rác trên các sườn đồi, có quan hệ thân 

thuộc với bộ tộc người Mông ở Lào. Từ xa xưa, dân tộc Mông có tập quán hút thuốc phiện, họ coi 

đó là văn hóa, là tín ngưỡng tâm linh trong đời sống tinh thần. Vì lẽ đó, thuốc phiện, ma túy đã ăn 

sâu vào tiềm thức người dân từ khi vừa sinh ra. Sau khi có chủ trương của Đảng, Nhà nước về loại 

bỏ cây hoa anh túc, thay vào đó là cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, do bị tác động, lôi kéo 

từ kẻ xấu, trình độ dân trí thấp, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, bị cô lập với bên ngoài, đó là 

nguyên nhân căn bản dẫn tới tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy có dấu hiệu 

gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Cũng bởi giá trị ma túy “siêu lợi nhuận”, nhiều người 

dân bất chấp pháp luật, vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí lôi kéo người thân, bạn bè tham gia 

buôn bán, hình thành các đường dây ma túy lớn. Ma túy khiến nhiều gia đình tan nát, vợ không 

chồng, con không cha, những xóm bản vắng bóng đàn ông. 

Sinh ra và lớn lên giữa thủ phủ ma túy vùng Tây Bắc, thật khó để những người dân lương 

thiện không “nhúng chàm”. Trong hoàn cảnh đó, Hờ Thị Mái, sinh năm 1971, cùng chồng là Giàng 

A Xá nhận thấy việc làm giàu từ lao động chân chính thật khó khăn. Thực tế, hai vợ chồng nai lưng 

“bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” ngày này qua ngày khác cũng chỉ đủ ăn. Nhìn sang hàng xóm, 

nhiều gia đình bỗng chốc giàu có, sung túc, có cuộc sống vương giả, Mái bàn với Xá đi buôn ma 

túy hy vọng được đổi đời như mọi người. Để lại 3 đứa con thơ ngày một khôn lớn, Giàng A Xá 

cùng Hờ Thị Mái quyết tâm tìm hướng “thoát nghèo”. 

Người dân tộc Mông có đặc thù sống gắn kết chặt chẽ, là người cùng gia đình, dòng tộc nên 

người Mông rất tin tưởng nhau, có thể bán ma túy chịu và thanh toán sau nên càng kích thích việc 

vận chuyển, buôn bán món hàng cấm này. Chỉ sau vài chuyến hàng như vậy, đối tượng có vốn là có 

thể làm ông trùm buôn bán ma túy, đổi đời nhờ đồng tiền bất chính. Nếu trước năm 2006, hầu như 

các đối tượng buôn bán ma túy đều phải có vốn, phải đặt cọc trước hoặc giao tiền trước ít nhất 80% 

mới được lấy hàng về Việt Nam, thì những năm gần đây, các đối tượng buôn bán ma túy đã có thể 

nợ tiền hàng khi nhận họ hàng thân tộc với nhau. Có trường hợp, người nhà ở Việt Nam sang bên 

Lào lấy vợ lấy chồng rồi bảo lãnh cho nhau nợ tiền hàng. Chính vì thế, những người không có vốn 

như vợ chồng Xá - Mái vẫn có thể buôn bán ma túy. 

Với nguồn cung “hàng trắng” phong phú, Giàng A Xá không khó để kết nối với những ông 

trùm ma túy ở địa phương. Tuy nhiên, việc tìm đầu mối tiêu thụ không hề dễ dàng bởi chỉ một sơ 

sảy sẽ bị phát hiện, bắt giữ. Thông qua các mối quan hệ, Giàng A Xá nhanh chóng tiếp cận đường 
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dây ma túy và trở thành mắt xích quan trọng. Sau lần mua bán ma túy trót lọt, Giàng A Xá thu về 

một số tiền rất lớn. Lóa mắt trước “siêu lợi nhuận” từ việc bán “hàng trắng” mà không mất nhiều 

công sức, vợ chồng Xá - Mái tiếp tục dấn sâu hơn vào con đường tội lỗi. “Đi đêm có ngày gặp ma”, 

trong một lần trực tiếp vận chuyển ma túy, Giàng A Xá bị Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an 

tỉnh Sơn La phát hiện và bắt giữ cùng tang vật. 

Ngay sau khi chồng bị bắt và đi tù, Hờ Thị Mái không lấy đó là bài học để nuôi dạy con cái 

mà tiếp bước chồng, trở thành đầu mối cung cấp “hàng trắng” cho các đầu nậu dưới xuôi. Trong số 

đó có 2 khách hàng quen là Bùi Văn Hà, SN 1976 và Chăn Sô Phát, SN 1970 (cùng trú tại xã Khải 

Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ). Trước khi chồng bị bắt, Hờ Thị Mái nhiều lần gặp gỡ, giao 

dịch “hàng trắng” trót lọt với nhóm đối tượng này. 

Đến đầu tháng 5/2013, Hà và Phát tìm gặp vợ chồng Xá - Mái. Khi biết tin Xá bị bắt, 2 đối 

tượng tỏ ra thận trọng khi giao nhận “hàng trắng”, vốn là chỗ quen biết, Phát đưa cho Mái 18 triệu 

nhờ đi mua heroin. Sau đó không lâu, Mái trở về mang theo 3 gói heroin để giao cho Hà và Phát. 

Để tránh bị cơ quan công an phát hiện, với 

bản tính mưu mô, xảo quyệt, theo yêu cầu của Mái, Hà và Phát giấu heroin trong bao thuốc lá. Chờ 

đến khi trời tối, bọn chúng bí mật điều khiển xe máy ngược trở lại Phú Thọ. Tuy nhiên, khi qua địa 

phận xã Thu Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình thì bị lực lượng Cảnh sát phòng chống ma 

túy, Công an huyện Cao Phong phát hiện, bắt giữ. Qua lời khai của Hà và Phát, cơ quan cảnh sát 

điều tra ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Hờ Thị Mái. 

Theo Trung tá Lỗ Văn Tiến, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an Hòa 

Bình, việc xác minh, truy bắt Hờ Thị Mái gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. Khi biết tin đồng bọn 

bị bắt, Mái lẩn trốn vào rừng, đặc biệt cảnh giác với người lạ mặt, chỉ về nhà nghe ngóng thông tin, 

thăm gia đình. Các trinh sát nhiều lần có mặt tại địa phương để xác minh, tuy nhiên, do gia đình 

bao che nên các trinh sát không thu được bất kỳ thông tin về đối tượng. Hễ có người lạ mặt, gia 

đình lại báo để Mái lẩn trốn vào rừng. 

Để xác minh, truy bắt đối tượng Hờ Thị Mái, các trinh sát phải “nhập vai” thương lái thu 

mua các sản phẩm nông sản của bà con. Khi mọi người không nghi ngờ, các anh mới dò la thông 

tin về đối tượng Mái. Có chi tiết đáng chú ý các trinh sát thu được, đó là Mái không biết chữ. Các 

trinh sát đã vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, vận động người thân đưa đối tượng đầu thú để được 

hưởng khoan hồng của pháp luật. Sự kiên trì của các trinh sát dần có kết quả. Sáng 19/9/2013, đối 

tượng Hờ Thị Mái đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Mới đây, Hờ Thị 

Mái bị Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 12 năm tù.  

Vẫn biết cơn bão ma túy gieo rắc nỗi đau cho các gia đình, để lại hệ lụy xấu cho xã hội. 

Song chúng ta không khỏi xót xa, đau đớn khi các em nhỏ vô tội phải hứng chịu hậu quả do chính 

cha mẹ chúng gây ra. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, nụ cười hồn nhiên trên gương mặt bọn trẻ, 

không biết tương lai các em rồi sẽ ra sao? Đã đến lúc các cấp, các ngành cần vào cuộc một cách 

mạnh mẽ, kiên quyết. Có như vậy, con đường đến với “cái chết trắng” mới không lặp lại. 
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04. Vũ Xuân Dân. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH SƠN LA: TỔ CHỨC CHẶT CHẼ KHỐI THAM 

GIA DIỄU BINH KỶ NIỆM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ  / Vũ Xuân Dân // Quân đội 

nhân dân.- Ngày 17/3/2014 
 

Đến ngày 15/3, khối diễu binh tham gia Lễ kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của 

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La đã qua 2 tuần luyện tập. Theo đánh giá của Bộ CHQS 

tỉnh, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc tiến trình biểu huấn luyện của Bộ Tổng tham mưu, bảo 

đảm chặt chẽ, đạt kết quả tốt. Được đảm nhiệm khối diễu binh mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc, thực 

hiện chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 754 đã tổ chức cán bộ tham gia tập huấn 

của cấp trên, tuyển chọn lực lượng tham gia đội hình khối đáp ứng theo các tiêu chuẩn quy định. 
 

05. Minh Hoàng. HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: HƠN 800 

NGƯỜI THAM GIA “VỀ NGUỒN – QUA MIỀN TÂY BẮC” / Minh Hoàng // Kinh tế và đô 

thị.- Ngày 17/3/2014.- Số 59 
 

Sáng 16/3 tại Hà Nội, Trung tâm giáo dục truyền thống lịch sử - Hội Khoa học tâm lý giáo 

dục Việt Nam đã tổ chức Lễ xuất phát chuyến đi “Về nguồn - qua miền Tây Bắc” với sự tham gia 

của hơn 800 đại biểu là các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chiến sĩ Điện Biên, dân công 

hỏa tuyến, cựu thanh niên xung phong của 25 tỉnh, thành phố về thăm chiến trường xưa. 

Các thành viên chuyến đi “Về nguồn - qua miền Tây Bắc” sẽ đến thăm các địa danh lịch sử, 

gồm: Di tích Nhà tù Sơn La, Nghĩa trang liệt sĩ ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn (Sơn La). Tiếp đó, 

đoàn sẽ làm Lễ tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại 

Mường Phăng, đồi A1, hầm Đờ Cát, Nghĩa trang liệt sĩ Tông Lao và nhiều địa danh lịch sử nổi 

tiếng khác. Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đạo lý: “Uống nước 

nhớ nguồn” tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ 

Tổ quốc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. 
 

06. Hải Miên. NGỔN NGANG VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ / Hải Miên // Đại đoàn kết.- Ngày 

17/3/2014.- Số 76 
 

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

được đến nơi ở mới. Nhưng vẫn còn đó những hệ lụy: Cuộc sống đảo lộn, văn hóa xã hội, tập 

quán canh tác... Không ít người dân vẫn “kêu trời” bởi đến vùng đất mới họ rất khó khăn 

trong cuộc mưu sinh.   

Chiếc xe cà tàng đưa chúng tôi về xã Pha Khinh, thuộc huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) khi đã 

xế trưa. Hỏi thăm về bản Kích, một bản tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La, được biết: “À, bản bị 

tách đôi rồi, đi chừng một cây số nữa là tới”. 

Ở bản Kích, gặp ông Hoàng Văn Dung, hỏi về đời sống người dân, giọng ông trầm lại: 

“Người dân nghèo đi anh ạ. Trước đây, khi còn sống ở phía bên dưới, người dân vừa làm rẫy, vừa 

đánh bắt cá, tuy không giàu có nhưng còn có của ăn của để. Nay bản Kích chia làm hai, 30 nóc nhà 

đi nơi khác, 30 nóc nhà với 167 nhân khẩu ở lại, chỉ di chuyển dịch lên trên này. Nhường chỗ cho 

thủy điện, chúng tôi chậm nhận được chế độ TĐC, có hộ còn chưa nhận được.” 
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Lý giải về chuyện 80% hộ nghèo, còn lại là trung bình, nhiều người dân bản Kích cho biết, 

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

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

nhập để ổn định cuộc sống. 

Qua tìm hiểu, một nửa số hộ dân của bản Kích chuyển đến TĐC tại huyện khác cũng gặp 

không ít khó khăn. Và một điều khó khăn hơn nữa, là tính cấu kết làng bản của bản Kích đã có từ 

lâu, nay lại tách ra, ảnh hưởng rất lớn đến bản sắc văn hóa, tinh thần tương trợ lẫn nhau… 

Nhường lòng hồ cho công trình Thủy điện Sơn La là việc làm đáng được hoan nghênh của 

người dân. Nhưng các cấp, các ngành cũng cần bảo đảm đời sống cho người dân vùng TĐC. Đây là 

việc làm vô cùng cần thiết, không thể để người dân sống cảnh nheo nhóc, tái nghèo, hoang mang, 

lo lắng. 
 

07. MT. SƠN LA TẬP TRUNG XÓA NHÀ TẠM, DỘT NÁT / MT // Nhân dân.- Ngày 

19/3/2014 
 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La vừa ra nghị quyết với nội dung đến năm 2015, với những 

bản có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát; hệ 

thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Những mục tiêu đáng chú ý khác là tỷ 

lệ đường cứng hóa đến bản theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải là 30%; 90% số hộ được 

sử dụng điện thường xuyên và an toàn; thu nhập tăng gấp 2 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm 25% so với 

năm 2010... 
 

08. Văn Hùng. KHẨN TRƯƠNG BỐ TRÍ ĐỦ VỐN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA / 

Văn Hùng // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 19/3/2014.- Số 56 
 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án thành phần 

thuộc Dự án di dân, tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La và Thủy điện Lai Châu, Phó Thủ tướng 

Hoàng Trung Hải vừa có công văn yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 

chính, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương thực 

hiện việc cân đối, bố trí đủ vốn cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu triển khai Dự án di dân, 

TĐC Thủy điện Sơn La năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xét, quyết định… 

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu chỉ đạo các cơ quan 

chuyên môn của tỉnh xem xét, giải quyết các kiến nghị theo thẩm quyền nhằm bảo đảm việc thực 

hiện đầu tư xây dựng các dự án thành phần thuộc Dự án di dân, TĐC Thủy điện Sơn La và Thủy 

điện Lai Châu đúng tiến độ và quy định. 
 

09. Trần Hiền. BỀ DÀY THÀNH TÍCH CỦA MỘT TRINH SÁT TRẺ / Trần Hiền // Biên 

phòng.- Ngày 19/3/2014.- Số 23 
 

Trung úy Giàng A Pó, trinh sát viên Đồn Biên phòng (BP) Mường Cai là một trong 

những gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sơn La. Với những thành tích 

xuất sắc trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, nhiều năm liền, Trung úy 
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Giàng A Pó đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, tháng 12/2013, anh được 

phong quân hàm trước niên hạn vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng. 

Sau khi tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Giàng A Pó được cấp trên điều về công tác tại Đồn 

BP Mường Cai, BĐBP Sơn La. Đây cũng là mảnh đất nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh rất hiểu cuộc 

sống khó khăn, vất vả của bà con quê hương mình. Chính vì thế, Giàng A Pó luôn ấp ủ mong muốn 

được giúp bà con trong bản thoát nghèo, bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân bản, cũng chính là bảo 

vệ biên cương Tổ quốc. Để thực hiện mơ ước của mình, anh không quản ngại khó khăn, vất vả, 

chịu khó học tập, rèn luyện bản thân, vừa làm, vừa học hỏi những đồng nghiệp đi trước để từng 

bước trưởng thành. Sau một thời gian bám nắm địa bàn, anh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ 

huy đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, kiên quyết đấu 

tranh với các loại tội phạm, trong đó có các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, 

nhằm bảo vệ biên giới bình yên, giúp nhân dân yên tâm sản xuất, đem lại cuộc sống ấm no hạnh 

phúc cho bà con trong thôn bản. 

Mường Cai là nơi có địa hình rừng núi hiểm trở, lợi dụng địa hình và địa bàn cư trú phức 

tạp, đời sống nhân dân khó khăn, các thế lực thù địch đã tuyên truyền thành lập các tổ chức phản 

động nhằm gây rối trật tự an toàn xã hội, làm mất ổn định tình hình an ninh biên giới. Trước tình 

hình đó, Trung úy Giàng A Pó phối hợp với tổ công tác địa phương tăng cường đấu tranh ngăn 

chặn hoạt động phát tán tài liệu phản động, nổi bật là phát hiện và thu giữ 4 file video có chứa nội 

dung tuyên truyền, lôi kéo đồng bào Mông tham gia hoạt động phỉ trên đất Lào và tham gia các lớp 

học truyền đạo trái pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, anh đã phát hiện 38 hộ 

dân, 153 khẩu theo học và theo đạo trái pháp luật; tuyên truyền, vận động được 12 hộ, 58 khẩu từ 

bỏ không theo đạo; 3 vụ thư tín tiền hàng; 2 vụ bất mãn chính sách đòi bồi thường của Nhà nước về 

đất canh tác có dự án làm đường giao thông đi qua. Một số đối tượng nghe theo kẻ xấu tự ý vượt 

biên sang Lào gặp gỡ, tiếp xúc với tổ chức phản động ở nước ngoài có tổ chức; 4 hộ 23 khẩu di 

dịch cư tự do, trong đó, có 1 hộ, 7 khẩu di cư qua biên giới Lào về địa bàn đồn Mường Cai; 12 hộ, 

73 khẩu có ý định di dịch cư có tổ chức... Đối với những trường hợp này, Trung úy Pó cùng các 

chiến sĩ đến từng nhà để vận động, thuyết phục bà con. Anh tâm sự: “BĐBP phải thường xuyên đến 

giải thích, động viên nên bà con yên tâm, không nghe theo kẻ xấu. Bây giờ, bà con rất tin yêu 

BĐBP, yên tâm lao động sản xuất, không sợ kẻ xấu gây mất trật tự, không xảy ra những vụ việc 

đáng buồn như vậy nữa”. 

Do nhận thức hạn chế nên nhiều người dân trong bản đã tàng trữ vũ khí trái phép, thậm chí 

sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến những cái chết đau lòng... Để giữ ổn định 

an ninh trật tự và đảm bảo tính mạng cho người dân, Trung úy Giàng A Pó đã kịp thời vận động 

được nhiều người dân trong bản giao nộp vũ khí tự chế. Gắn bó, gần gũi với nhân dân nên Trung 

úy Giàng A Pó dễ dàng tuyên truyền cho bà con hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước. Năm 2011, anh được chỉ huy đơn vị tin tưởng phân công trực tiếp 

dạy tiếng Mông cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Nhờ vậy mà hầu hết cán bộ, chiến sĩ của đồn BP 
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xuống bản có thể cùng làm, cùng ăn, cùng ở với bà con và nắm bắt được những tâm tư, nguyện 

vọng mà họ gửi gắm. 

Không chỉ xuất sắc trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm, Trung úy Giàng A Pó còn là một 

cán bộ Đoàn gương mẫu năng động, trách nhiệm và nhiệt tình. Anh luôn đi đầu trong phong trào 

thanh niên của đơn vị với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú và hiệu quả như: Vận động cán bộ, 

đoàn viên, thanh niên Đồn BP Mường Cai quyên góp làm nhà Đại đoàn kết cho đồng bào nghèo; tổ 

chức các đội công tác thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nghĩa tại các địa 

bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc không mua bán, 

tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, không tái trồng cây thuốc phiện, không di cư 

tự do; tham gia tuyên truyền, vận động học sinh vùng cao không đi học bằng xe máy, đảm bảo trật 

tự an toàn giao thông trong các trường học... 

Với những thành tích đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhiều năm 

liền, Trung úy Giàng A Pó đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Đặc biệt, tháng 12/2013, Trung 

úy Giàng A Pó được phong quân hàm trước niên hạn từ Thiếu úy lên Trung úy. Anh xứng đáng là 

một gương mặt trẻ tiêu biểu, gương mẫu, được bà con dân bản tin tưởng, yêu mến. 
 

10. Luke Bùi. NAO LÒNG Ở MỘC CHÂU / Luke Bùi // Thế giới văn hóa.- Ngày 19/3/2014.- 

Số 10 
 

Cùng một điểm đến nhưng mỗi du khách tới Mộc Châu (tỉnh Sơn La) vào những thời 

điểm khác biệt trong năm lại có một câu chuyện thú vị riêng để kể. 

Vào bất kỳ mùa nào trong năm, Mộc Châu cũng luôn ẩn chứa những điều bất ngờ, lôi cuốn 

du khách. Thiên nhiên đã quá ưu ái vùng đất miền núi Tây Bắc với bốn mùa hoa khoe sắc. Chúng 

tôi đã có cơ duyên đến đây vào những ngày đầu tháng Ba, thời điểm hoa ban nở trắng rừng. 

HOA CŨNG LÀ ĐẶC SẢN NÚI RỪNG TÂY BẮC 

Lên kế hoạch đi Mộc Châu đã lâu, vì nhiều lý do, chúng tôi đã lần lượt lỡ hẹn với những 

mùa hoa cải trắng, hoa dã quỳ, hoa đào, hoa mận nở. Lần này, cả nhóm quyết định gác hết mọi 

công việc để lên cao nguyên vào đúng mùa hoa ban nở. 

Khởi hành từ Hà Nội, xe chúng tôi chạy bon bon qua Quốc lộ 6 mới. Đoạn đường này cảnh 

đẹp hùng vĩ nhưng cũng hết sức nguy hiểm vì một bên là núi đá và một bên là vực. Hai bên đường 

đi là những dãy nhà trệt của người Mông thấp thoáng trong mây mù, thung lũng, chợ bán phong 

lan, ngô... Cuối một đoạn đèo dốc, dừng chân tại khu cột cờ ở trung tâm huyện Mộc Châu, chúng 

tôi đã thấy những quả đồi phủ trắng màu hoa ban. Những nụ ban đong đưa trong gió, thon thon như 

búp tay người con gái. Đến gần, ta thấy cánh hoa trắng muốt xòe ra như cánh bướm và điểm xuyết 

màu hồng phơn phớt ở cuống. Có lẽ vì thế mà hoa ban được ví như đặc sản của núi rừng Tây Bắc. 

Cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, dù mỗi người trong nhóm đã từng được xem ảnh Mộc Châu trước đó với 

cánh đồng hoa mận, đào, dã quỳ và đồng cỏ xanh trải dài vô tận... Người ta bảo, tuy các mùa hoa ở 

Mộc Châu nối tiếp nhau, nhưng bạn cũng cần có cơ duyên để thưởng hoa. Bởi lẽ, các loài hoa có 

nở rộ hay không còn tùy vào thời tiết vào lúc bạn đi. Nếu rét đậm quá, hoa mận, đào rừng không nở 
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được mà chỉ có hoa cải lác đác. Thời tiết càng khắc nghiệt, bạn đến Mộc Châu sẽ chỉ còn thấy 

những cây mận đào trụi lá và càng không thể thấy hoa. 

Hôm tìm đường vào bản Ôn, bản Áng, rất may trời nắng đẹp nên chúng tôi còn có thể thấy 

màu xanh ngắt của những đồi chè, ruộng ngô non mơn mởn góp phần tô điểm cho bức tranh thiên 

nhiên Tây Bắc. 

NHỮNG MÓN LẠ MIỆNG 

Tất nhiên, chúng tôi không vượt 180km từ Hà Nội đến Mộc Châu chỉ để thưởng hoa. Vùng 

đất này còn có rừng thông bản Áng, thác Dải Yếm và động Sơn Mộc Hương nằm sát ngay trung 

tâm huyện. Từ cửa động, tôi có thể ngắm cả thị trấn Mộc Châu. Bên trong động là những cấu trúc 

thạch nhũ với hình thù độc đáo. 

Tiếp đó, chúng tôi ghé vào Thị trấn Nông trường Mộc Châu để chụp ảnh cạnh đồng cỏ bạt 

ngàn và nông trại bò sữa. Hai cặp đôi trong nhóm vội vã tách đoàn vì nghe nói ở khu Tân Lập có 

một đồi chè hình trái tim rất lãng mạn. Riêng tôi, tâm hồn ăn uống trỗi dậy nên lập tức tìm quán 

bán món ăn chơi của người Thái có cái tên lạ lùng: Chẳm chéo. Món này không có nguyên liệu gì 

cầu kỳ ngoài những chùm nhót xanh vừa thành quả, bắp cải vừa tầm, bát nước chấm hòa quyện vị 

cay của tỏi khô Tây Bắc, gừng, ớt, rau mùi, lá tỏi... giã nhuyễn, trộn vào nước mắm. Đây là món ăn 

dân dã, phải ăn cùng nhiều người mới vui nên bạn phải vừa ăn vừa xuýt xoa cuốn, chấm để cảm 

nhận hết hương vị độc đáo của nó. 

Tất nhiên, ngoài món ăn mang tính thanh tịnh nêu trên, Mộc Châu còn có bê chao, cá suối, 

lợn mán, thắng cố, thịt trâu gác bếp, cơm lam, xôi tím cùng các món ăn đặc trưng của người Thái. 

Bạn có thể thưởng thức ở bản Áng hoặc những quán ngay trung tâm Mộc Châu. Đa số những món 

ăn này có hương vị lạ miệng và khó có thể tìm thấy ở những vùng đất khác. 

Trên đường trở về Hà Nội, tôi không thể không gật đầu khi người bạn trong nhóm rủ rê năm 

sau sẽ có một trải nghiệm khác về Mộc Châu trên chuyến xe đêm. Nghe nói khi đó, bạn sẽ được 

thấy những bản làng dưới thung lũng sáng lung linh trong đêm. Bởi có những đồng hoa trải dài 

cạnh đồi núi dẹp đến nao lòng nên hình ảnh và kỷ niệm về Mộc Châu sẽ còn đọng lại mãi trong 

lòng du khách dù chuyến đi đã khép lại từ lâu. 

MÁCH BẠN  

Nếu đi phượt Mộc Châu bằng xe máy, bạn nên chọn hành trình 3 ngày để đảm bảo sức khỏe. 

Đi bằng ô tô tự lái thì nên cẩn thận, trang bị đèn sương mù màu vàng, không vượt ẩu trong đoạn 

sương mù. 
 

11. Đ.N. THỨ TRƯỞNG HỒ ANH TUẤN LÀM VIỆC TẠI TỈNH SƠN LA / Đ.N // Văn hóa 

thể thao và du lịch.- Ngày 20/3/2014.- Số 1067 
 

Ngày 08/3/2013, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa Thể thao 

và Du lịch (VHTTDL) do Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh 

đạo tỉnh Sơn La về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Sơn La và hỗ 

trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về du lịch, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Sơn La. 
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Sau khi nghe Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Sơn La báo cáo công tác Quy hoạch tổng thể phát triển 

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Sơn La và hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng về du lịch, các 

chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch Sơn La, ý kiến của lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La, phát biểu 

của các thành viên dự họp, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn kết luận: 

Về phát triển du lịch: Đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy vai trò liên kết vùng Tây Bắc trong phát 

triển du lịch; xây dựng, củng cố các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của Sơn La, đặc biệt sản 

phẩm du lịch tại Mộc Châu; xây dựng chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch có tính đột phá cho giai 

đoạn từ nay đến năm 2020, triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 201/QĐ-TTg 

ngày 

22/01/2013 và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2473/QĐ-TTg ngày 30/12/2011. Quan tâm hơn 

nữa và có giải pháp phù hợp gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, đặc 

biệt với đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng di dân các dự án thủy điện, đặc biệt lưu ý đảm bảo vấn 

đề an ninh, chủ quyền biên giới, lịch sử, sinh thái, môi trường với sự tham gia và mang lại lợi ích 

trực tiếp cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn. 

Về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu: Thực hiện Kết luận của 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La tại Thông báo số 

55/TB-VPCP ngày 27/01/2014 của Văn phòng Chính phủ, đề nghị UBND tỉnh Sơn La, chủ đầu tư 

khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu phát triển du lịch) cập nhật, hoàn chỉnh dự 

thảo quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ. Giao Tổng cục Du lịch chỉ đạo chuyên môn, khớp nối 

Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu với các chiến lược, quy hoạch, đề án 

của quốc gia và vùng Tây Bắc. 

Về việc tiếp tục hỗ trợ, tăng mức đầu tư chương trình hỗ trợ hạ tầng du lịch cho Sơn La, đầu 

tư vào địa bàn trọng điểm du lịch quốc gia và của tỉnh như Khu du lịch Mộc Châu: Bộ thống nhất 

về chủ trương, đề nghị tỉnh chỉ đạo Sở VHTTDL, các ban, ngành liên quan rà soát dự án gửi Vụ Kế 

hoạch, Tài chính nghiên cứu, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phối hợp với Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư cân đối, đồng thời tỉnh cần dành nguồn vốn đối ứng cho các dự án này. 

Thứ trưởng đồng ý về chủ trương tỉnh Sơn La đăng cai tổ chức Hội nghị công bố, triển khai 

Đề án “Phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, “Quy 

hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Mộc Châu” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt kết hợp xúc tiến đầu tư vào du lịch vùng Tây Bắc dự kiến cuối tháng 9, đầu tháng 10/2014. 

Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam phối 

hợp thực hiện. 

Vụ Đào tạo hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch theo quy 

hoạch, đáp ứng yêu cầu thực tế của Sơn La và vùng Tây Bắc. 
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12. Hương Thủy. TÂY BẮC - LỜI HẸN TRỞ VỀ / Hương Thủy // Nhân đạo và đời sống.- 

Ngày 20/3/2014.- Số 12 
 

Đã lâu rồi tôi mới có chuyến đi từ thiện lên vùng Tây Bắc. Chuyến đi lần này, so với 

những lần đi khác thì đơn giản, gọn nhẹ vô cùng. Chỉ là bác Đỗ Quốc Tuấn cùng vợ là bác 

Nguyễn Bình Minh, hiện đang sinh sống ở Sài Gòn - những người mà tôi vô cùng kính trọng - 

muốn đi thăm Tây Bắc và nhân tiện làm từ thiện. Quà tặng sẽ là quần áo và tiền mặt. Kế 

hoạch là tặng quà ở Sơn La và Điện Biên. 

NGÀY THỨ NHẤT 

Mặc dù xuất phát ở Hà Nội lúc hơn 7h sáng, nhưng đoàn chúng tôi cũng lên tới Mộc Châu - 

Sơn La lúc 12h trưa. Vậy là nỗi lo lái xe không quen đường núi cũng vơi đi một chút. Một đồng 

nghiệp của tôi ở đài Mộc Châu cho biết, bà con ở đây vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo 

ở đây không nhiều, vì điều kiện thiên nhiên cũng như canh tác ở đây khá thuận lợi. Hầu hết người 

dân ở đây đều đã biết làm kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ rơi vào những hộ gia đình ốm đau, bệnh tật, 

hay người già neo đơn. Nhưng riêng với huyện Vân Hồ - một huyện mới thành lập, nằm bên dưới 

Mộc Châu; giáp với Mai Châu - Hòa Bình thì tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn trên 40%. Diện tích đất canh 

tác ít, nước lại thiếu. Hơn nữa, vì là huyện mới, nên cơ sở hạ tầng cũng còn nhiều thiếu thốn. 

Đêm ở Mộc Châu, chúng tôi đã được tham dự một buổi sinh hoạt cộng đồng của bà con thôn 

bản Áng 3. Không phải là một đêm văn nghệ dành cho khách du lịch mà chỉ đơn giản là kỷ niệm 

ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cả thôn tập trung về nhà văn hóa, uống rượu và múa xòe. Lần đầu tiên tôi 

được tham dự một buổi sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa như thế. Có đến gần 40 người, cả “nam 

phụ lão ấu”, ăn mặc xuề xòa, giản dị giống như vừa đi làm về. Người già nhất có lẽ cũng khoảng 

trên 60, ít tuổi nhất là một cậu bé khoảng 4 tuổi. Tất cả nắm tay nhau hồn nhiên say sưa trong điệu 

múa xòe truyền thống của người Thái. Ai đó đang hát bài nối vòng tay lớn, nhưng tiếng hát bị nhòe 

đi chơi vơi trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã. Phải mất một lúc, bà con mới nhận ra sự có mặt 

của chúng tôi, thế là cả đoàn cùng bị cuốn vào vòng xòe, chẳng còn phân biệt người Kinh, người 

Thái, chẳng còn khoảng cách miền ngược, miền xuôi. 

NGÀY THỨ HAI 

Theo lịch, hôm nay, đoàn lên huyện Mường La của Sơn La và tặng quà cho bà con nghèo ở 

xã Ngọc Chiến. Chỉ khoảng hơn 40 km thôi, nhưng hầu hết là đường đá gồ ghề, trơn trượt. Con dốc 

Sam Sít (dốc 30) đã được cánh lái xe ví không khác gì đèo Pha Đin ngày trước, tuy có ngắn hơn. 

Anh Phan Văn Mùi - Trưởng Đài Phát thanh truyền hình Mường La, người đưa đường cho chúng 

tôi cho biết. “Trước kia, vào Ngọc Chiến không có đường đâu, chỉ là đường mòn dân sinh thôi. 

Ngày mới lên công tác tôi đã phải đi bộ vào xã để sửa chữa trạm thu phát sóng trong đó. Đi vào mất 

đúng một ngày, về mất thêm ngày nữa, trong khi đó sửa chữa thiết bị mất chưa đến 2 tiếng đồng hồ. 

Bây giờ đã có đường ô tô thế này là tốt quá rồi. Chẳng qua vì trong này có Thủy điện Nậm Chiến I 

nên xe chạy nhiều quá, phá nát hết đường thôi”. Anh Mùi nói đến đây thì cũng là lúc xe chúng tôi 

chạy trên mặt con đập của Thủy điện Nậm Chiến I. 
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Sau gần 2 giờ nghiêng ngả, vật vã để vượt hơn 40 cây số, chúng tôi cũng vào đến trung tâm 

xã. Tuy đã xế trưa, nhưng bà con vẫn đợi rất đông ở hội trường. Sau vài câu giới thiệu, chào hỏi 

ngắn gọn, những suất quà nhanh chóng được trao cho bà con. Cả đoàn mời cơm và giao lưu với bà 

con. Mọi người cùng quây quần bên mâm cơm, lúc này tôi mới có dịp hỏi chuyện ông Lường Văn 

Quạn - Chủ tịch UBND xã. Ngọc Chiến có tới 33 thôn nằm rải rác ở độ cao trên 1.600m so với 

mực nước biển. Khí hậu cũng gần tương đương như Mộc Châu, Sa Pa. Khung cảnh trên này cũng 

rất đẹp với những nếp nhà sàn cổ dựng hoàn toàn bằng gỗ Pơ Mu, có tuổi đời cũng dễ đến vài chục 

năm. Gần cuối khu trung tâm xã là một mó nước khoáng thiên nhiên. Các nhà khoa học cũng đã về 

đây nghiên cứu, đánh giá nồng độ khoáng và kết luận hàm lượng khoáng chất ở Ngọc Chiến rất tốt. 

Nhưng do nằm ở lưng chừng núi, đường sá đi lại khó khăn nên Ngọc Chiến cũng không thể khai 

thác lợi thế của mình để phát triển du lịch. Một vài dự án trồng hoa ôn đới đã được thử nghiệm ở 

đây nhưng rồi cũng thất bại. Diện tích đất canh tác đã ít, lại hầu như chỉ làm được một vụ do thiếu 

nước. Phần lớn ở đây là bà con dân tộc Thái trắng, hiền lành, chăm chỉ, nhưng do điều kiện không 

thuận lợi nên cuộc sống vẫn còn rất khó khăn. Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi tiếng đàn 

tính tẩu vừa bật lên và sau đó là tiếng hát. Lời bài hát bằng tiếng Thái. Ông Quạn - Chủ tịch xã cho 

biết, người chơi đàn là ông Lò Văn Dọc. Ông Dọc chơi đàn tính tẩu hay lắm. Cả vùng này không ai 

vượt qua được tài nghệ của ông. Nhưng cũng chỉ là chơi cho bà con trong xã nghe những dịp lễ, tết 

thôi, chứ mấy khi có khách vào để mà biểu diễn. Nếu ở dưới xuôi, chắc ông Dọc đã được công 

nhận là nghệ nhân rồi. Ông Dọc cũng là một hộ nghèo của xã. Cuộc sống của gia đình ông chỉ 

trông vào mấy thửa ruộng khô nẻ. Vợ ông lại thường xuyên đau ốm. Hôm nay, vợ chồng ông đến 

nhận quà từ đoàn, ông muốn dùng tiếng đàn thay lời cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã lên với 

Ngọc Chiến. Tiếng đàn vẫn bập bùng, lời ca vẫn da diết... Khung cảnh lãng mạn vậy mà vẫn không 

giấu nổi sự khắc nghiệt của thời tiết. Đã là giữa tháng 3 rồi mà Ngọc Chiến vẫn đang chờ mưa để 

có thể bắt tay vào vụ mới... 

NGÀY THỨ BA 

Sáng sớm, cả đoàn lên thăm quan Nhà tù Sơn La, thắp hương cho bác Tô Hiệu nhân kỷ niệm 

70 năm ngày mất của bác. 

Trục đường Quốc lộ 6 lên Điện Biên bây giờ đẹp quá. Chẳng còn những khúc cua chóng 

mặt. Chẳng còn bóng dáng của con đèo Pha Đin đã từng được coi là một trong 4 con đèo nguy 

hiểm nhất Việt Nam. Con đường nhựa phẳng phiu, mềm mại uốn lượn ôm lấy những sườn núi đang 

bừng lên sắc trắng của hoa ban. Tây Bắc đẹp đến nao lòng… 
 

13. Lê Đào. CHIẾN CÔNG NƠI CỬA NGÕ TÂY BẮC / Lê Đào // Quân đội nhân dân.- Ngày 

20/3/2014.- Số 19018; Pháp luật Việt Nam.- Ngày 25/3/2014.- Số 84 
 

35 tuổi, làm Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La), Đại úy Mai Hoàng được biết 

đến với những thành tích nổi bật cùng tinh thần đấu tranh quả cảm trên mặt trận chống tội phạm. 

Đại úy Mai Hoàng kể cho chúng tôi nghe, đầu năm 2013, anh xác định được đường dây 

thường xuyên vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu đi Lạng Sơn, sau đó đưa qua biên 
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giới tiêu thụ. Đây là đường dây buôn ma túy hoạt động khép kín và hết sức tinh vi. Mai Hoàng kể: 

“Tôi 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 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 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 

hơn 100 bánh heroin đi tiêu thụ”. 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2013, Mai Hoàng cùng với các lực lượng bắt giữ 108 vụ với 165 

đối tượng, phá thành công các chuyên án: Chuyên án GBC 212 giải cứu cháu Sồng Thị Giang khi 

đang bị 3 đối tượng bắt giữ tại khách sạn; chuyên án TL.513 triệt phá đường dây mua bán người từ 

Mộc Châu sang Trung Quốc. Đặc biệt, anh trực tiếp đề xuất xác lập chuyên án 713.V và chỉ đạo 

đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu đi các tỉnh 

miền xuôi tiêu thụ; tang vật thu giữ 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng khác... 

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Mai Hoàng đã được 

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và hạng Ba. 
 

14. PV. TIN VẮN / PV // Gia đình và trẻ em.- Ngày 20/3/2014.- Số 12 
 

Ngày 11 và 12/3, Đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) 

do Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền dẫn đầu đã tới thăm và kiểm tra việc triển 

khai thực hiện chính sách lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Sau khi nghe đề xuất của lãnh đạo tỉnh, kiến nghị từ các sở, ban ngành địa phương, ý kiến 

đóng góp của các Cục, Vụ của Bộ LĐTBXH, Bộ trưởng đánh giá, dù vẫn còn 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. Bộ trưởng chỉ đạo, thời gian tới, Sơn La cần triển khai thực hiện đều 

khắp, có hiệu quả tất cả các lĩnh vực của ngành LĐTBXH. Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền và 

đoàn cũng tới dâng hương tưởng niệm các chiến sỹ cách mạng tại Di tích lịch sử quốc gia Nhà tù 

Sơn La, Thành phố Sơn La; thăm nhân dân vùng di dân Thủy điện Sơn La, trao 50 phần quà (trị giá 

25 triệu đồng) cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm Trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh 

Sơn La và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La, tặng 50 triệu đồng trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em 

Việt Nam dành cho các cháu mồ côi được nuôi dưỡng tại Trung tâm. 
 

15. PV. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ĐANG GIẢI QUYẾT VỤ ÁN THEO TRÌNH 

TỰ PHÚC THẨM / PV // Nhân dân.- Ngày 20/3/2014 
Công văn số 27, ngày 7/2/2014, của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sơn La trả lời đơn của bà 

Đặng Thị Tuyết Mai, ở tổ 15, phường Quyết Thắng (Thành phố Sơn La) khiếu nại việc xét xử vụ 

án Nguyễn Tấn Đông (con trai bà Mai) về tội cố ý gây thương tích. Theo bà Mai, việc xét xử không 

đúng quy định của pháp luật. Nội dung chính công văn như sau: Tại bản án số 24/2013/HSST, 

TAND Thành phố Sơn La tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Đông phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt 

bốn năm sáu tháng tù và buộc bà Mai (bị đơn dân sự) bồi thường cho bị hại là anh Cầm Nguyên 
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Ngọc hơn 160 triệu đồng. Bà Mai và anh Đông có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức 

bồi thường dân sự. Hiện nay, TAND tỉnh Sơn La đang giải quyết vụ án này. 
 

16. PV. BẮT ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY / PV // Biên phòng.- 

Ngày 21/3/2014.- Số 24 
 

Hồi 18 giờ 30 phút, ngày 17/3, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bản Hin Pén, xã Chiềng 

Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Đội công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Lóng Sập đã 

phát hiện và bắt quả tang đối tượng Mùa Thị Dua, SN 1978, trú tại địa chỉ trên, đang tàng trữ trái 

phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ni lông màu xanh bên trong chứa 0,16g heroin. Hiện, Đồn BPCK 

Lóng Sập đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. 
 

17. PV. BẮT VỤ VẬN CHUYỂN 15 BÁNH HEROIN / PV // Nhân dân.- Ngày 22/3/2014 
 

Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã 

phối hợp Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái 

phép 15 bánh heroin. Trước đó, 12 giờ ngày 20/3, trên Quốc lộ 6A, bản Co Chàm, xã Lóng Luông, 

huyện Vân Hồ, lực lượng đã bắt quả tang Phàng A Phư (SN 1969), trú tại bản Pà Cò, xã Pà Cò, 

huyện Mai Châu (Hòa Bình) vận chuyển trái phép 15 bánh heroin. Mở rộng điều tra, cơ quan công 

an bắt giữ thêm Tráng Thị Sông và Giàng Thị Día, cùng trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện 

Vân Hồ về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 
 

18. Kim Thanh. GẶP NHÂN VẬT TRONG BÀI HÁT “TÌNH CA TÂY BẮC” / Kim Thanh // 

Quân đội nhân dân.- Ngày 23/3/2014.- Số 951 
 

 “…Em là dòng sông Mã/ Anh là núi Mường Hung…”. Những ca từ đẹp cùng giai điệu 

vui tươi, thiết tha của bài hát “Tình ca Tây Bắc” mỗi khi cất lên luôn khiến lòng người rạo 

rực, say mê. Nhiều thế hệ người Việt Nam từng hát, từng nghe bài hát này nhưng ít ai biết 

được rằng, nhân vật trữ tình trong bài hát đó được lấy từ nguyên mẫu tình yêu của anh bộ 

đội người Kinh với sơn nữ vùng Tây Bắc thời kỳ kháng chiến chống Pháp. 

MỘT MỐI TÌNH CÁCH MẠNG 

Năm 1947, trong đoàn quân Tây tiến có chàng thanh niên người Hà Nội tuổi chưa đầy 20 

Phạm Quang Bích. Anh tạm biệt mẹ già, gia đình, quê hương yêu dấu để đến với mảnh Tây Bắc 

cùng đồng bào đánh Tây. Phạm Quang Bích hoạt động bí mật với bí danh Bích Vân. Anh nói sõi 

tiếng Thái, Mông, Lào, Dao và được bà con khắp vùng Tây Bắc yêu quý, nuôi giấu và che chở, 

xem anh như người con của rừng, của núi. Một gia đình người Thái là cơ sở cách mạng ở Mường 

Hung đã nhận Bích Vân là con rể để che mắt giặc. Họ có một người con gái rất xinh đẹp lại chịu 

thương chịu khó tên là Cà Thị Tống. 14 tuổi, cô theo ông Thanh Mai và Bích Vân hoạt động. Tình 

yêu của họ nảy nở trong những ngày chiến tranh ác liệt đó. Nó đẹp như hoa rừng, trong trẻo như 

nước nguồn sông Mã và chân thật như núi Mường Hung. Sau giải phóng Điện Biên, họ cưới nhau 
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và sinh hai người con, một gái một trai. Đó là chị Phạm Thị Liêm và anh Phạm Văn Chung. Đất 

nước hòa bình, Thượng úy Phạm Quang Bích ở lại xây dựng miền núi. 

Nhưng nhiệm vụ cách mạng còn rất nhiều nên anh Bích vắng nhà suốt. Mỗi năm họ chỉ được 

gặp nhau một lần. Bà kể: “Nhớ chồng cồn cào nhưng biết anh Bích bận công tác nên đành cố chịu 

đựng và nuôi con để chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Để nuôi con, bà phải vào rừng đào củ 

mài nấu cháo. Những lúc đó, bà nhờ mẹ trông hộ Liêm và Chung. Phải đi đào củ mới có ăn. Khi 

nào nhớ anh Bích bà chỉ biết khóc. Nước mắt vì nhớ anh nhiều như nước sông Mã”. 

Với anh Bích, dù bận công tác nhưng lúc nào rỗi là anh lại nhớ về người vợ trẻ. Trong những 

trang thư và nhật ký của anh để lại đầy chặt nỗi nhớ nhung da diết. Đọc những trang viết đó như 

thấy họ chưa hề xa nhau bởi lúc nào lòng họ cũng hướng về nhau. Anh lo lắng, thắc thỏm dõi theo 

từng bước đi của vợ nơi xa. “Em Tống” - đó là những lời âu yếm anh dành cho vợ. Xúc động nhất 

là thời gian hoạt động bên nước bạn Lào. Xa vợ, xa con, xa quê nỗi nhớ thương càng bị dồn nén da 

diết hơn. Người chiến sĩ ấy đã viết: Nhớ những lúc phóng ngựa như bay dọc triền sông cát trắng, 

nhớ người vợ hiền bên dòng suối Cát rì rào cùng hai đứa con bụ bẫm, xinh xắn đang ngày đêm 

trông ngóng. Rồi anh nhớ tất cả những gì gần gũi thân thương gắn với quê nhà và người vợ trẻ như: 

Hàng phi lao, vại nước, cây muỗm soi bóng bên sông Mã. Nhớ những lúc vợ chồng rủ rỉ chuyện trò 

với hai đứa con thơ. Chuyện hai vợ chồng bàn nhau sau này nuôi con ăn học thành người. 

Dù nhớ thương nhau đến quặn lòng, cuồn cuộn như sông Mã chảy ngày đêm nhưng họ đã 

nén lại cho một tình yêu lớn cao cả hơn là tình yêu đất nước. Một lần, trong lúc đang làm nhiệm vụ, 

Thượng úy Phạm Quang Bích gặp thổ phỉ. Anh đã chiến đấu anh dũng và hy sinh... 

CÔ TỐNG NGÀY NAY VÀ KẾT QUẢ CỦA “TÌNH CA TÂY BẮC” 

Tôi được gặp con trai của họ là Phạm Văn Chung và gia đình ngay tại Thành phố Sơn La. 

Những kỷ vật mà bố để lại được anh gìn giữ như báu vật. Trong đó, cuốn nhật ký và bức thư cuối 

cùng của bố thì anh luôn mang theo bên mình suốt mấy chục năm qua. Nó như nguồn sức mạnh 

giúp anh cùng các con vượt qua tất cả mọi khó khăn của cuộc sống. Ngay hôm đó, chúng tôi cùng 

anh về huyện Sốp Cộp và anh đã cho xem những kỷ vật thiêng liêng của liệt sĩ Phạm Quang Bích. 

Từ đây, chúng tôi tìm về bản Cát, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, một địa danh lẫy 

lừng thời kháng chiến chống Pháp. Nơi này, bà Cà Thị Tống đang sống cùng các con. 

Cô Tống ngày xưa nay đã thành người phụ nữ tuổi ngoài 70. Nhưng những đường nét của 

một thời xuân sắc vẫn còn đọng lại trên gương mặt phúc hậu. Khi nghe chúng tôi nhắc đến ông 

Bích, bà không giấu nổi xúc động. Những dòng ký ức lần lượt hiện về. Câu chuyện tình của bà và 

ông Bích được bà kể lại bằng cả tiếng Thái và tiếng Kinh. Dù đã mấy chục năm trôi qua với biết 

bao nhiêu thay đổi của đất nước cũng như con người nhưng tình yêu bà dành cho ông Bích vẫn sắt 

son như ngày nào. 

Ngày cô Tống nhận được giấy báo tử của chồng, núi rừng như sập đổ. Ngoài hai mươi tuổi, 

ôm hai đứa con thơ, cô chỉ muốn ở vậy nuôi con. Nhưng những ngày sơ tán trong rừng, không có 

bàn tay đàn ông dựng nhà, làm lán nên cuộc sống mẹ con vô cùng khổ cực. Mấy năm sau cô Tống 

tái giá. Người chồng kế này là đồng đội của anh Bích. Họ sinh được một con rồi ông sang chiến 
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đấu bên Lào và cũng hy sinh. Cô Tống tái giá lần nữa với một ông giáo. Cô sinh cho ông giáo 5 

người con. Nhờ nhà giáo này mà các con của bà đều được đi học. 

Một lần về Hà Nội công tác, anh Phạm Văn Chung đã dẫn tôi về quê cha. Làng xưa với mái 

nhà tranh như miêu tả trong nhật ký của liệt sĩ Phạm Quang Bích đã không còn. Thay vào đó là 

những ngôi nhà tầng khang trang, hiện đại. Đường làng ngõ xóm được trải nhựa và lát bê tông sạch 

sẽ. Hình như đã được báo trước nên rất nhiều người trong gia đình đã tụ tập đông đủ để chờ đón 

chúng tôi. Những người anh em bên nội luôn dành cho anh Chung tình cảm sâu nặng. Với anh, dù 

không sinh ra, lớn lên ở đây nhưng đã lưu giữ cho anh nhiều ký ức đẹp về quê cha đất tổ. Quê 

hương của liệt sĩ Phạm Quang Bích chính là làng Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội). Liệt sĩ được sinh 

ra trong một gia đình cách mạng. Hiện nay, em trai, em gái của liệt sĩ cùng con cháu vẫn sống ở 

đây. 

Ông Phạm Trường Nguyên, em trai liệt sĩ Phạm Quang Bích năm nay đã 80 tuổi. Dù vậy, 

ông vẫn rất minh mẫn. Khi kể về những kỷ niệm với người anh liệt sĩ ông vẫn rưng rưng như thể 

câu chuyện vừa mới xảy ra. Trước khi về hưu, ông từng là huyện ủy viên, Chánh văn phòng huyện 

ủy Từ Liêm (Hà Nội). Bà Phạm Thị Đức, em gái liệt sĩ hiện nay cũng đã ngoài 80. Bà từng là sĩ 

quan quân đội sau đó chuyển ngành. Trước khi về hưu bà từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở 

Công nghiệp nhẹ Hà Nội; Giám đốc Xí nghiệp bánh kẹo Hà Nội. 
 

19. PV. PHÁT ĐỘNG TRỒNG RỪNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THỦY ĐIỆN / PV // Nhân 

dân.- Ngày 23/3/2014; Công an nhân dân.- Ngày 23/3/2014.- Số 3161; Thanh niên.- Ngày 

23/3/2014.- Số 82 
 

Ngày 22/3, tại Nhà máy Thủy điện Sơn La (huyện Mường La, Sơn La), Bộ Công thương 

phát động trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện. Tham dự, có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải; 

lãnh đạo các bộ, ngành liên quan và nhân dân địa phương. Ðây là hoạt động mở đầu cho công tác 

trồng rừng của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN) năm nay và những năm tiếp theo. 

Trồng rừng bảo vệ môi trường thủy điện do Bộ Công thương chủ trì, EVN là đơn vị thực 

hiện nhằm trồng cây hoàn trả mặt bằng thi công và trồng bù rừng góp phần chống xói mòn, cải 

thiện cảnh quan môi trường cho khu vực xây dựng thủy điện. Theo thống kê, tổng diện tích rừng 

trồng bù của các dự án thủy điện do EVN làm chủ đầu tư hoặc có cổ phần khoảng 9.660 ha, trong 

đó, diện tích rừng cần trồng của công trình Thủy điện Sơn La 300 ha, trồng hai loại cây chính là 

phượng hoàng lửa và keo tai tượng. 

Cùng ngày, tại Sơn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Nhà 

nước dự án Thủy điện Sơn La - Lai Châu. Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước dự án Thủy điện Sơn 

La - Lai Châu cho biết, dự án Thủy điện Lai Châu đang bám sát mục tiêu tiến độ công trình, việc 

cung cấp thiết bị công nghệ cơ bản đáp ứng tiến độ lắp đặt, đã vận chuyển về công trường hơn 

1.500 tấn thiết bị cơ khí thủy công và 1/500 tấn thiết bị cơ điện. Với tiến độ hiện nay, Thủy điện 

Lai Châu có thể về đích trước hẹn, phấn đấu tích nước vào tháng 6 tới để chính thức phát điện tổ 

máy số 1 cuối năm 2015, phát điện các tổ máy còn lại và hoàn thành công trình trong năm 2016. 
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Phó Thủ tướng ghi nhận những kết quả triển khai thi công cũng như vận hành của nhà máy trong 

thời gian qua. Ðồng thời, chỉ ra những vấn đề chưa đạt yêu cầu, nhất là việc ổn định đời sống người 

dân di cư, giao đất, giao rừng và một số hạ tầng. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan lên kế hoạch 

chi tiết, giao ban trực tiếp với cơ sở để giải quyết vướng mắc, khó khăn, báo cáo Ban chỉ đạo để 

giải quyết triệt để. 
 

20. Mai Anh. NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU TRÊN BIÊN GIỚI TÂY BẮC / Mai 

Anh; Lê Hà // An ninh biên giới.- Ngày 23/3/2014.- Số 12 
 

Tại Hội nghị biểu dương cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tiêu biểu vùng Tây 

Bắc do Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức vừa qua, 25 tập thể và 

25 cá nhân tiêu biểu của 10 tỉnh Tây Bắc đã vinh dự được Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng 

Ban Chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen vì đã có thành tích đặc biệt 

xuất sắc trong công tác giữ gìn chủ quyền, an ninh biên giới, giúp dân phát triển kinh tế - văn 

hóa - xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng xâm phạm chủ quyền, an ninh biên 

giới quốc gia. Trong số các cá nhân tiêu biểu này, có những gương mặt trẻ, nhưng những 

đóng góp của các anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới thì khó có thể 

kể hết. Báo Biên phòng xin giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu thuộc lực lượng BĐBP được 

nhận Bằng khen tại Hội nghị lần này. 

…ĐẠI ÚY NGUYỄN TIỀN PHONG (NHÂN VIÊN QUÂN Y, ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU 

CHIỀNG KHƯƠNG, BĐBP SƠN LA) 

Nhắc đến Đại úy Nguyễn Tiền Phong, anh em trong đơn vị đều có chung nhận xét, anh là 

một tấm gương ham học hỏi, cầu tiến, luôn tận tâm, tận tụy với nghề, chủ động khắc phục khó 

khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xác định “Nghề thầy thuốc phải ở cái tâm và tuổi trẻ 

xung kích đi đầu”, Nguyễn Tiền Phong đã luôn hết mình chăm sóc cho người bệnh, đặc biệt là 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Với những công việc thầm lặng đó, anh được đồng đội và 

dân bản hết sức tin yêu. 

Nói về Đại úy Nguyễn Tiền Phong, Trung tá, Đồn trưởng Nguyễn Đình Thuận cho biết: 

“Mỗi khi khám và điều trị cho bệnh nhân, Phong luôn ân cần, niềm nở và làm việc hết mình để 

chăm sóc, cứu chữa người bệnh. Hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”, Phong đã đăng ký những phần việc cụ thể 

trong công việc của mình, đó là giúp đỡ, cứu chữa ngày càng nhiều bệnh nhân. Phong là một thầy 

thuốc quân đội có tinh thần trách nhiệm cao, luôn tận tâm, tận lực, hết lòng vì người bệnh. Không 

chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, trong đời sống thường nhật, Phong luôn sống giản 

dị, chân thành được đồng đội, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hết sức yêu quý...”. 
 

21. Bảo Ngọc. LỰC LƯỢNG BẢO VỆ BIÊN GIỚI VIỆT NAM VÀ LÀO: PHỐI HỢP ĐỒNG BỘ 

ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM MA TÚY / Bảo Ngọc // An ninh biên giới.- Ngày 23/3/2014.- 

Số 12 
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Trong những năm gần đây, tình hình hoạt động của bọn tội phạm ma túy (TPMT) trên 

tuyến biên giới Việt - Lào diễn biến rất phức tạp và tinh vi. Mặc dù các cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động, tích cực có nhiều giải pháp đầu 

tư, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đấu tranh ngăn chặn TPMT thông qua nhiều kế hoạch, 

phương án, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng phá thành công nhiều vụ án 

lớn, chuyên án xuyên quốc gia, song tình hình TPMT trên biên giới này vẫn còn ẩn chứa 

những yếu tố phức tạp. 

THỰC TRẠNG “NÓNG” 

Tuyến biên giới Việt - Lào được xác định là tuyến trọng điểm về hoạt động của tội phạm 

mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Những năm gần đây, tình hình TPMT tại khu vực 

biên giới này diễn biến phức tạp, tăng cả về số vụ, đối tượng, mức độ nguy hiểm của hành vi và 

lượng ma túy bắt giữ. Nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực Tam giác 

vàng về tập kết tại các tụ điểm sát biên giới, sau đó móc nối với đối tượng ở trong nước hình thành 

hàng chục cung, tuyến mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới vào Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, 

Hủa Phăn được coi là điểm trung chuyển ma túy lớn nhất vào Việt Nam. 

Thực tế cho thấy, các đường dây, ổ nhóm đối tượng người Lào thường tổ chức buôn bán, vận 

chuyển ma túy từ nước thứ 3 vào Lào tìm cách vận chuyển ra khu vực hẻo lánh ở biên giới Lào - 

Việt để hình thành các tụ điểm ma túy, lập lán trại để hoạt động. Điển hình như tại khu vực cụm 

bản Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, các đối tượng lập thành toán, nhóm để 

vận chuyển ma túy vào địa bàn Mộc Châu (Sơn La) để tiêu thụ. Bên cạnh đó, do nhận thức của 

nhân dân hai bên biên giới về pháp luật còn rất hạn chế, công tác tuyên truyền, vận động về tác hại 

của ma túy chưa mang lại hiệu quả cao, vì thế bọn TPMT thường lợi dụng để hoạt động. 

Thời gian qua, trước tình hình TPMT có những diễn biến phức tạp, lực lượng phòng chống 

TPMT của BĐBP Việt Nam và Lào đã hợp tác chặt chẽ, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ 

án, giải quyết các điểm nóng ma túy. Hằng năm hai bên đã tổ chức hội nghị giao ban và ký biên 

bản ghi nhớ về hợp tác đấu tranh phòng chống TPMT giữa Bộ Tư lệnh BĐBP và Tổng cục Cảnh 

sát, Bộ An ninh Lào. Thực hiện nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên thường xuyên trao đổi tình 

hình, cung cấp và xử lý thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện phối hợp điều tra và giải quyết các 

vụ việc. Tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động của bọn buôn bán, vận chuyển ma túy với số 

lượng lớn, có vũ khí, đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn ở khu vực biên giới. Điều tra, triệt phá 

nhiều chuyên án, đường dây, truy bắt nhiều đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy và phương tiện, tài 

sản. Trong trường hợp khẩn cấp, hai bên trực tiếp phối hợp, thống nhất để chỉ đạo các tỉnh liên 

quan điều tra, bắt giữ đối tượng. 

CHUNG TAY ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM PHÒNG CHỐNG MA TÚY 

Trong các ngày 10 đến 14/3/2014 vừa qua, Đoàn cán bộ cấp cao Bộ Tư lệnh BĐBP, do 

Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh BĐBP dẫn đầu, đã có chuyến công tác tại tỉnh Hủa 

Phăn (Lào), bàn về công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy tại tỉnh Hủa Phăn nói chung 

và cụm bản Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu nói riêng. Tại đây, Đoàn đã có buổi làm việc 
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với Tỉnh ủy, Công an tỉnh Hủa Phăn; sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch giải quyết tình hình phức tạp 

về ma túy tại cụm bản Pa Háng - Huổi Hiềng, Sốp Bâu, Hủa Phăn (Kế hoạch 1048). Theo đánh giá 

tại Hội nghị, hiệu quả thu được từ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng bảo vệ biên giới hai bên theo 

tinh thần Kế hoạch 1048 là rất lớn, đó là sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền 

cũng như lực lượng phòng chống TPMT trong đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này. Qua đó 

nhận thức của nhân dân khu vực biên giới về đấu tranh với TPMT cũng được nâng lên. Lực lượng 

phòng chống TPMT hai bên đã vào cuộc tích cực, chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện, bắt giữ 9 

vụ/14 đối tượng, thu 6.2420 viên ma túy tổng hợp, 21 bánh heroin, 10,9kg bột heroin nguyên chất, 

1 ô tô, 5 xe máy, 5 súng quân dụng và nhiều tang vật có liên quan khác. Song song với kế hoạch 

này, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Cục Phòng chống TPMT, Cục 

Trinh sát và Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La tiến hành các hoạt động nghiệp vụ phòng chống ma túy tại 

địa bàn cụm Pa Háng - Huổi Hiềng, Sốp Bâu, Hủa Phăn, Lào (Kế hoạch 511). Tuy nhiên, do áp lực 

của tình hình ma túy từ khu vực Tam giác vàng, TPMT tại Hủa Phăn vẫn còn tiềm ẩn những diễn 

biến phức tạp. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục triển khai Kế hoạch hỗ trợ giải quyết 

tình hình ma túy tại cụm bản Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn; phối hợp với 

bạn Lào tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức pháp luật, tích cực đấu tranh phòng 

chống ma túy, không tham gia, tiếp tay, che giấu đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép 

các chất ma túy. 

Các nội dung thực hiện kế hoạch bao gồm: Chiếu phim về tình hữu nghị Việt Nam - Lào, 

trong đó, lồng ghép các nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy; biểu diễn văn nghệ; chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân. Với sự vào cuộc tích cực, chủ động của Cục Chính trị, Cục Phòng chống 

TPMT, Cục Hậu cần BĐBP và BĐBP Sơn La, đợt tuyên truyền và khám chữa bệnh cho nhân dân 

lần này (từ ngày 10 đến 17/3/2014) đã thu được những kết quả bước đầu, tạo tiền đề cho những đợt 

triển khai tiếp theo. Cục Chính trị đã phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Công an xây dựng tài 

liệu tuyên truyền về tác hại của ma túy, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng phim 

về tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào, công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, thực hiện 

quy chế biên giới. Các tài liệu được viết bằng ba thứ tiếng: Việt Nam, Lào, Mông. Các chiến sĩ biên 

phòng đã tổ chức tuyên truyền 9 buổi cho 1.946 lượt người tại bản Phiêng Cài, Mộc Châu và 10 

bản ngoại biên của huyện Sốp Bâu; đồng thời kết hợp biểu diễn văn nghệ với sự tham gia của Đoàn 

Văn công BĐBP và Đội tuyên truyền văn hóa - BĐBP Sơn La, chiếu phim được 9 buổi/1.855 lượt 

người xem về tác hại của ma túy. Trong công tác khám chữa bệnh đảm bảo đủ cơ số thuốc và lực 

lượng quân y phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho bà con của 1 bản nội biên và 10 bản ngoại 

biên của huyện Sốp Bâu. Lực lượng quân y, trong đó nòng cốt là cán bộ quân y của BĐBP Sơn La 

đã khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.536 lượt người, trị giá 100 triệu đồng. Trước đó, BĐBP Sơn La 

cũng đã phối hợp với phía bạn Lào tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh và 

khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa bàn 4 bản Huổi Hiềng, Pa Háng, Bản 

Muống, Huổi Ngậm (huyện Sốp Bâu). Đây được coi là đợt 1 của việc triển khai thực hiện kế hoạch 

này. 
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Phát biểu tại Hội nghị sơ kết kế hoạch hỗ trợ giải quyết tình hình ma túy tại cụm bản Pa 

Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, được tổ chức tại Sơn La, ngày 18/3 vừa qua, 

Đại tá Lê Như Đức, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP kết luận: Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên 

kế hoạch này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân nước bạn Lào nhiệt tình ủng hộ. 

Các nội dung tuyên truyền cơ bản phù hợp với đặc điểm tình hình và nhân dân hai bên biên giới. 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền và khám chữa bệnh, lực lượng chức năng cũng nắm thêm 

được một số tình hình hoạt động ma túy tại các cụm bản. Mặc dù có những hạn chế về đặc điểm địa 

bàn, thông tin liên lạc nên việc chuyển tải nội dung tuyên truyền cũng như công tác hiệp đồng với 

bạn Lào còn gặp khó khăn, chưa kịp thời. Bên cạnh đó, do thời gian triển khai kế hoạch đúng vào 

thời điểm nhân dân đang vào vụ làm nương nên người dân đến khám, chữa bệnh, thưởng thức văn 

nghệ chủ yếu là người già và trẻ em, ít thanh niên, nên các nội dung tuyên truyền theo yêu cầu của 

kế hoạch chưa đến được số đối tượng cần được tuyên truyền. Tuy nhiên, đợt triển khai kế hoạch 

tuyên truyền lần này, bước đầu góp phần nâng cao nhận thức của bà con khu vực biên giới huyện 

Sốp Bâu trong việc chấp hành pháp luật, tích cực đấu tranh phòng chống TPMT, giữ gìn an ninh 

trật tự khu vực biên giới, cũng như tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên 

giới. 
 

22. Kiều Thiện. XA RỒI “CHIỀNG NGÁN” / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

24/3/2014.- Số 71 
 

Trước đây nhắc đến Chiềng Ngần (Thành phố (TP) Sơn La, Sơn La) là nhắc đến đói, 

khổ. Nay thì khác nhiều rồi, nếu biết làm ăn, mỗi ha đất cho thu tới hàng trăm triệu 

đồng/năm, hộ nghèo giảm hẳn... 

Chiềng Ngần là xã vùng ven của TP. Sơn La, với 3 dân tộc chính Thái, Mông, Kinh sinh 

sống. Những năm trước, Chiềng Ngần không chỉ nổi tiếng về tỷ lệ hộ đói nghèo cao, mà còn “nổi 

tiếng” bởi những con đường đất ngoằn ngoèo, nắng, bụi, mưa lầy. Bởi thế mọi người gọi Chiềng 

Ngần là “Chiềng Ngán”.  

KHÔNG AI ĐỂ ĐẤT HOANG NỮA 

Anh Quàng Văn Tánh, bản Phường (xã Chiềng Ngần), bảo: Tiếng là ở thành phố nhưng giao 

thông chậm phát triển, nước ăn, nước sản xuất lại không có nên chỉ lo làm đủ ăn đã khó, nói gì tới 

làm giàu. Bây giờ có cán bộ hội bám dân hướng dẫn khoa học kỹ thuật, có vốn ưu đãi của Nhà 

nước, có giống tốt, phân bón; lại có đường giao thông thuận lợi nên đời sống của bà con mới khá 

lên được. 

Trên thửa ruộng vừa mới khai hoang, rộng chỉ chừng hơn 30m2 ngay bên mép đường dẫn 

vào bản Pát, chị Lò Thị Anh đang lúi húi đặt những gốc mạ đầu tiên. Chị tâm sự: “Chỗ đất này 

trước kia chỉ bỏ hoang vì không có nước lại chật hẹp. Nhưng bây giờ đất sản xuất ngày một hiếm, 

thu nhập lại muốn tăng nên phải tìm nguồn nước dẫn về, tận dụng đất để trồng ngô, lúa. Tính ra 

mỗi vụ cái ruộng này cũng cho hơn 1 bao thóc đấy. Bây giờ ở Chiềng Ngần chẳng ai để đất hoang 

nữa, cứ có nước về là thành nương, thành ruộng, dù chỉ được 1 vụ cũng phải làm”. 
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Anh Lò Văn Tuấn, bản Pát, bảo: “Cán bộ Hội Nông dân bảo, chúng tôi phải tiết kiệm đất sản 

xuất bằng nhiều cách, như: Khai hoang, phục hóa, dẫn nước trên rừng, khơi thông kênh mương, 

làm thêm mương dẫn nước, thay đổi giống cây trồng để nâng cao năng xuất, xen canh, thâm canh, 

tăng vụ… Nhờ đó, nhà tôi đã thoát nghèo 3 năm nay”. 

TỶ LỆ HỘ NGHÈO GIẢM NHANH 

Một trong những giải pháp xóa nghèo được Hội Nông dân xã Chiềng Ngần chú trọng là 

hướng dẫn bà con thay đổi cách làm ăn cho khoa học và hiệu quả hơn. “Nhiều cây, con giống mới 

đã về với đất này và làm giá trị thu nhập trên cùng diện tích đất sản xuất tăng lên như: Cà phê, mía, 

đậu tương, sắn, ngô, lúa giống mới…  Nhiều diện tích nương bây giờ trồng 2 vụ ngô hoặc 1 vụ ngô 

+ 1 vụ đậu tương/năm đã cho thu từ 15 - 25 triệu đồng/ha. Đặc biệt chăn nuôi ở đây bây giờ phát 

triển lắm, nhiều nhà có tới mấy chục con lợn, gần chục con trâu, bò. Cán bộ hội nông dân ở ngay 

trong bản nên bám sát bà con, vừa vận động, vừa hướng dẫn, phê bình hoặc biểu dương cũng kịp 

thời và chính xác nên khuyến khích được hội viên, nông dân ” - anh Tuấn tâm sự. 

Thông tin về tình hình kinh tế của địa phương, ông Lù Văn Tính - Chủ tịch UBND xã 

Chiềng Ngần, bảo: Nhờ sự vào cuộc tích cực của Hội Nông dân trong việc giúp nông dân làm ăn, 

những năm gần đây kinh tế của xã tăng trưởng tốt, nhất là trên lĩnh vực trồng trọt cây công nghiệp 

và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản. Các chỉ tiêu này hàng năm đều đạt và vượt so với kế 

hoạch. Nhờ thế, tỷ lệ hộ nghèo giảm rất nhanh và có tính bền vững. Hiện số hộ nghèo trong xã chỉ 

còn 5%, số hộ có tích trữ kinh tế và kinh nghiệm sản xuất để vươn lên khá, giàu cũng ngày một 

nhiều hơn. Trong kết quả ấy có sự đóng góp không nhỏ của Hội Nông dân các cấp trên địa bàn.  
 

23. Thào Xuân Sùng. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VẬN ĐỘNG, TUYÊN TRUYỀN 

XÂY DỰNG ĐỊA BÀN BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 

TỈNH SƠN LA / Thào Xuân Sùng // Dân vận.- Tháng 3/2014.- Số 03 
 

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TUYẾN BIÊN GIỚI VÀ TÌNH ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT 

VIỆT NAM - LÀO 

Địa bàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Sơn La của Việt Nam và hai tỉnh 

Hủa Phăn - Luông Pha Băng của Lào nói riêng có vị trí chiến lược quan trọng trong quá trình đấu 

tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân mỗi nước. Sau năm 1975, 

thực hiện đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, được sự 

quan tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, tình hình địa bàn tuyến biên giới luôn 

được các tỉnh hai bên chăm lo, xây dựng, vun đắp và tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị 

đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, thường xuyên giúp đỡ, thăm viếng lẫn nhau, góp 

phần tạo sự ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, địa bàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào đang đứng 

trước nhiều hạn chế, bất cập và khó khăn: Kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém, kinh tế phát triển 

chậm, đời sống của nhân dân còn rất thiếu thốn; các thế lực thù địch và phản động gia tăng hoạt 
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động “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ, thường xuyên lợi dụng, kích động, lôi kéo một bộ phận 

nhân dân, gây mất ổn định ở một số vùng trên địa bàn tuyến biên giới hai nước. 

Trước tình hình trên, quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ, chủ trương của Đảng và Nhà 

nước; sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Sơn La đã đánh giá và dự báo tình hình, quyết định chỉ đạo triển khai thực hiện những 

nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để giải quyết những vấn đề mới đang đặt ra trên tuyến biên giới hai 

nước theo tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, bình tĩnh, thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt, kiên trì, khôn 

khéo, cương quyết”. Được sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung triển 

khai thực hiện một cách tích cực những chủ trương, giải pháp chủ yếu về việc vận động, tuyên 

truyền xây dựng địa bàn biên giới Việt Nam - Lào và đạt kết quả khá toàn diện, rút ra những kinh 

nghiệm quý báu trong công tác vận động, tuyên truyền giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội ở hai bên biên giới. 

Khu vực Bắc Lào bao gồm 8 tỉnh, trong đó hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Băng có đường 

biên giới giáp với tỉnh Sơn La với chiều dài khoảng 250km. Đặc biệt, khu căn cứ cách mạng Việt 

Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La và khu căn cứ cách 

mạng Viêng Xay, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn là biểu tượng sinh động của liên minh chiến 

đấu Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; thể hiện vị trí chiến lược quan trọng của ba tỉnh Sơn La - Hủa 

Phăn - Luông Pha Băng trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc của nhân dân mỗi nước. Các tỉnh Bắc Lào có nhiều nét tương đồng về tự nhiên và xã hội với 

các tỉnh Tây Bắc Việt Nam, có mối quan hệ thân tộc, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau từ lâu đời. 

Bắt nguồn từ những điều kiện tự nhiên và truyền thống văn hóa tốt đẹp ấy, quan hệ đoàn kết và sự 

hợp tác giữa ba tỉnh Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Băng thực sự đặc biệt trong quan hệ Việt Nam 

- Lào và Lào - Việt Nam. 

Xuất phát từ vị trí chiến lược quan trọng, Trung ương Đảng và Chính phủ Lào luôn quan tâm 

lãnh đạo đầu tư, hỗ trợ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây 

dựng hệ thống chính trị cấp tỉnh, huyện và các bản ở khu vực Bắc Lào nói chung, hai tỉnh Luông 

Pha Băng và Hủa Phăn nói riêng. Trong những năm gần đây, Đảng bộ và chính quyền hai tỉnh Hủa 

Phăn, Luông Pha Băng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính 

trị, xây dựng cuộc sống mới với một số chuyển biến tiến bộ như: Chính trị ổn định, kinh tế - xã hội 

có bước phát triển, quốc phòng - an ninh cơ bản được đảm bảo, đời sống của nhân dân ngày càng 

được nâng cao. 

NHỮNG CỐ GẮNG, NỖ LỰC VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ HAI PHÍA 

Tỉnh ủy Sơn La luôn yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên phải quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng 

chỉ đạo: “Chủ động, bình tĩnh, thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt, kiên trì, khôn khéo, cương quyết”; 

xác định việc hợp tác chặt chẽ giữa ba tỉnh Sơn La -Hủa Phăn - Luông Pha Băng là nhân tố quan 

trọng, có ý nghĩa sống còn trong đấu tranh xóa bỏ các tổ chức phản động ở ngoại biên, ổn định tình 
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hình, xây dựng địa bàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào phát triển toàn diện. Là hậu phương chiến 

lược vững chắc cho cả hai nước, trước mắt cũng như lâu dài. 

Tỉnh ủy Sơn La luôn xác định phương hướng trọng tâm xuyên suốt phải chủ động tấn công 

chính trị, kiên quyết đấu tranh xóa bỏ các tổ chức phản động đang nhen nhóm trên một số địa bàn 

tuyến biên giới, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ của các thế 

lực thù địch đối với cách mạng hai nước Việt Nam - Lào. Dồn sức lực và tài lực, trí tuệ và nguồn 

lực để đầu tư, hỗ trợ về kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc; tập trung xây dựng, củng cố 

hệ thống chính trị các xã, bản khu vực biên giới của tỉnh Sơn La thực sự trong sạch, vững mạnh. 

Đồng thời, giúp hai tỉnh của nước bạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các bản ở địa bàn biên giới tiếp 

giáp với tỉnh Sơn La theo tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, giúp bạn theo khả năng của tỉnh Sơn 

La. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ đảm 

bảo giữ vững an ninh biên giới, xây dựng hệ thống chính trị ở 17 xã biên giới trong sạch, vững 

mạnh. 

Những kết quả quan trọng trong công tác vận động, tuyên truyền ổn định tình hình, hợp tác 

xây dựng địa bàn biên giới Việt Nam - Lào phát triển toàn diện, cụ thể là: (1) Tạo sự chuyển biến 

sâu sắc trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhân dân các dân tộc trên địa bàn 

biên giới Việt Nam - Lào về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực 

thù địch và bọn phản động; nhất là âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để gây chia rẽ nội bộ 

nhân dân, tìm cách gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. (2) Trong nội bộ 

nhân dân cần thực hiện phương châm lấy dòng họ thuyết phục dòng họ, lấy tích cực đẩy lùi tiêu 

cực, dựa vào người có uy tín và gia đình để thuyết phục những người lầm đường lạc lối từ bỏ bọn 

phản động trở về với gia đình, trở về quê cũ làm ăn sinh sống. (3) Công tác phát giác của nhân dân 

đã giúp các tổ công tác nắm chắc tình hình; các chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng 

cố quốc phòng - an ninh đã tạo nên những thay đổi, khởi sắc trong cuộc sống, góp phần củng cố 

niềm tin của đồng bào đối với hai Đảng, hai Nhà nước và giữ vững thế trận lòng dân. (4) Các tổ 

chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và các lực lượng vũ 

trang nhân dân trên địa bàn biên giới được quan tâm, chăm lo góp phần tạo ưu thế, tạo uy tín trong 

nhân dân; giúp cán bộ cơ sở của ta chủ động ngăn chặn kẻ xấu và giải quyết các tình huống phức 

tạp ngay tại cơ sở. 

MỖI KINH NGHIỆM LÀ MỘT BÀI HỌC SÂU SẮC 

Với nhận thức đúng đắn về vị trí quan trọng của địa bàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào và 

phương châm “giúp bạn là giúp mình”, Tỉnh ủy Sơn La đã làm tất cả những gì có thể làm được để 

tăng cường xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La 

với các tỉnh Bắc Lào. Từ thực tiễn công tác vận động, tuyên truyền để giải quyết ổn định tình hình 

và xây dựng địa bàn biên giới Việt Nam - Lào phát triển toàn diện, Tỉnh ủy Sơn La rút ra một số 

kinh nghiệm bước đầu: 
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Một là, trong điều kiện tự nhiên và xã hội vùng biên giới Việt Nam - Lào khi xảy ra tình 

trạng phức tạp về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, các cấp ủy đảng, chính quyền phải sáng 

suốt, bình tĩnh và tập trung theo dõi nắm chắc diễn biến tình hình, đánh giá đúng sự việc, đề ra mục 

tiêu yêu cầu và chủ trương giải quyết phù hợp với thực tiễn, phải coi vận động chính trị quần chúng 

là yếu tố quan trọng nhất. Tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động, bình tĩnh, thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt, 

kiên trì, khôn khéo, cương quyết” thể hiện sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, chặt chẽ, toàn diện, 

đồng bộ từ Tỉnh ủy đến chi ủy chi bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh; giúp cho các hoạt động phối 

hợp với bạn đạt hiệu quả, luôn nhận định chính xác và giải quyết đúng đắn các sự việc. 

Hai là, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa ba tỉnh Sơn La - Hủa Phăn - Luông Pha Băng về 

phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp để giải quyết cơ bản các nhân tố gây bất ổn về an 

ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới Việt Nam - Lào. Đó là hành động cụ thể để 

viết tiếp truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào được Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản trực tiếp xây dựng; được các thế hệ lãnh đạo 

và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao 

anh hùng liệt sỹ đã cùng chung chiến hào chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. 

Ba là, trong quá trình triển khai vận động chính trị quần chúng đấu tranh xóa bỏ các nhóm 

phản động ở ngoại biên, ổn định tình hình an ninh biên giới Việt Nam -Lào, Tỉnh ủy Sơn La đã sử 

dụng những phương pháp giải quyết phù hợp để tuyên truyền giáo dục, thuyết phục các đối tượng 

lầm đường, lạc lối và nhân dân thực sự có hiệu quả. Công tác vận động chính trị quần chúng phải 

thực sự tập trung, thống nhất và đồng bộ; thường xuyên trao đổi tin tức và thống nhất nhận định, 

đánh giá tình hình; các cấp cần thành lập các tổ công tác liên ngành với cơ cấu hợp lý, am hiểu 

phong tục tập quán và nói thành thạo tiếng dân tộc thiểu số để bám dân, động viên nhân dân yên 

tâm sản xuất, tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong quá trình 

vận động, tuyên truyền tại cơ sở, các tổ công tác luôn rèn luyện tác phong “óc nghĩ, mắt trông, tai 

nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” và yêu cầu “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách 

nhiệm với dân”; đồng thời quán triệt và thực hiện tốt năm bước của công tác dân vận là điều tra, 

tuyên truyền, tổ chức, huấn luyện và hướng dẫn hoạt động. 

Bốn là, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân, biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc trong vận động chính trị quần 

chúng tham gia giải quyết ổn định tình hình an ninh biên giới Việt Nam - Lào. Tỉnh Sơn La đã ban 

hành Quyết định số 3665/QĐ-UB và Quyết định số 177/QĐ-UB về một số chính sách đặc biệt hỗ 

trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với 364 bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn chưa ổn định sản xuất 

và đời sống, gồm: 77 xã, 13.019 hộ và 81.894 nhân khẩu với tổng số vốn được cân đối trên 113 tỷ 

đồng để đầu tư, hỗ trợ cho các chương trình, hạng mục về kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, hỗ 

trợ đời sống, văn hóa thông tin, chính sách đối với cán bộ... 

Năm là, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo các bản đặc biệt khó khăn 

đều có tổ chức đảng và đảng viên, có các tổ chức chính trị - xã hội và Mặt trận Tổ quốc hoạt động, 
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trong đó đào tạo đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số và phát huy vai trò đội ngũ này là yếu tố quan 

trọng, có ý nghĩa then chốt để tiến hành thành công công tác vận động, tuyên truyền ở địa bàn biên 

giới Việt Nam - Lào. Tỉnh ủy Sơn La cùng Đảng bộ tỉnh luôn nhận thức việc làm tốt công tác xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân tộc là công tác 

quan trọng bậc nhất và có tác dụng quyết định đối với mọi cuộc vận động chính trị quần chúng. 

Tỉnh ủy đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về đổi 

mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn; giải quyết tích cực tình 

trạng bản chưa có đảng viên và tổ chức đảng; chú trọng đào tạo, bố trí và xây dựng đội ngũ cán bộ 

chủ chốt ở xã, bản tương xứng với đặc điểm tình hình của từng địa phương, dân tộc; phát huy vai 

trò cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ và người có uy tín trong việc giải quyết những nhu cầu bức xúc 

của đồng bào các dân tộc; xây dựng thực hiện tốt quy ước, hương ước ở các bản, tiểu khu, tổ dân 

phố. 

Thực tiễn chỉ đạo và một số kinh nghiệm trong vận động, tuyên truyền xây dựng địa bàn 

biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện trong những năm qua là thành tựu quan 

trọng về công tác vận động chính trị quần chúng của Đảng bộ tỉnh Sơn La. Những kinh nghiệm trên 

giúp các cấp ủy đảng, chính quyền của tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tăng cường xây dựng tiềm 

lực chính trị trong khu vực phòng thủ tỉnh, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế của đất nước. 
 

24. Đỗ Xuân Đức. NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI 

NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HỒ THỦY ĐIỆN SƠN LA / Đỗ Xuân Đức // Tài nguyên 

và môi trường.- Tháng 3/2014.- Số 05 
 

Hồ Thủy điện Sơn La có diện tích gần 225 km2, chiều dài 120 km, nối ba tỉnh: Sơn La, 

Điện Biên, Lai Châu, diện tích lưu vực: 43.760 km2, dung tích hồ chứa: 9,26 tỷ m3, mực nước 

dâng bình thường: 215 m. Hiện nay, môi trường khu vực Thủy diện Sơn La đã ổn định với 

việc hình thành hệ sinh thái hồ chứa. Cảnh quan mặt nước hồ Thủy điện Sơn La trong xanh, 

trải rộng trên diện tích hơn 43.760 m2. Hồ nước bao phủ lên các loại địa hình đặc trưng khu 

vực Tây Bắc: Núi cao, đồi núi, thung lũng hẹp giữa núi, địa hình Karst, địa hình ven bờ tạo 

nên cảnh quan hùng vĩ, được ví như “biển hồ trên núi”, ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường 

đất, khí hậu góp phần cải thiện môi trường sinh thái khu vực Tây Bắc theo hướng tích cực. 

Cộng đồng các dân tộc khu vực ven hồ Thủy điện Sơn La được xác định là cư dân sinh sống 

trên vùng bán ngập ven lòng hồ (vùng đệm); cư dân thuộc diện tái định cư (di vén) sinh sống ở các 

bản tái định cư ven hồ; cư dân tự do đến sinh sống tìm kiếm nguồn sinh kế mới từ vùng hồ mang 

lại. Điểm chung của 3 cộng đồng này là có các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và nguồn 

lợi trên lòng hồ. Do vậy, các giải pháp đưa ra nhằm giúp cho cộng đồng địa phương một mặt sử 

dụng hợp lý tài nguyên xung quanh và bên trong vùng lòng hồ nhưng mặt khác giúp cộng đồng có 

được sinh kế bền vững thông qua khai thác hợp lý nguồn lợi từ hồ Thủy điện Sơn La. 
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Trước tiên, cần tiến hành nghiên cứu môi trường sinh thái và tài nguyên, đa dạng sinh học 

trên toàn bộ lưu vực quanh vùng hồ. Tiến tới xây dựng thí điểm các mô hình khai thác hợp lý, kết 

hợp bảo tồn tài nguyên theo hướng bền vững cho cộng đồng cư dân sinh sống tại các khu vực tái 

định cư ven hồ, vùng đệm. Từ đó, xây dựng các quy định, quy ước khai thác, sử dụng tài nguyên: 

Đất, rừng, mặt nước gắn với bảo vệ môi trường sinh thái dành riêng cho các cộng đồng cư dân sinh 

sống ven hồ. Tiến hành tham vấn cộng đồng địa phương về vị trí khai thác, nuôi trồng và những 

cam kết của cộng đồng địa phương khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên rừng phòng hộ, nguồn 

nước, đất, đa dạng sinh học trong hồ trên cơ sở tham vấn của chính quyền địa phương và ý kiến tư 

vấn của các chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học. 

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua phát tài liệu, panô, poster, bưu thiếp, 

tờ rơi về sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ đa dạng sinh học hồ nước, bảo vệ tài nguyên nước hồ, 

bảo vệ môi trường, cảnh quan vùng đệm xung quanh khu vực hồ. Kết hợp các bản xây dựng các 

gian trưng bày tại nhà văn hóa bản, xã. Đồng thời, tổ chức các sự kiện, chương trình truyền thông, 

tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền đến người dân sinh sống ven hồ nhằm nâng cao nhận thức, ý 

thức khai thác sử dụng tài nguyên, môi trường bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vùng hồ và Nhà máy 

Thủy điện Sơn La. 

Nghiên cứu sinh kế cộng đồng cho cư dân sinh sống quanh vùng ven hồ, tiến hành khảo sát, 

phân loại các đối tượng người dân sống bằng nghề khai thác tài nguyên thủy hải sản, đào tạo, tập 

huấn kỹ thuật trồng rừng, kỹ thuật nuôi cá lồng, kỹ thuật chăn nuôi thủy cầm cho người dân tại các 

bản ven hồ. Đẩy mạnh việc quy hoạch giao đất trên cốt 218 m cho người dân tái định cư sử dụng. 

Liên kết với các trường dạy nghề đào tạo nghề cho con em cư dân sinh sống ven hồ đến tuổi lao 

động hướng đến thành lập mô hình trung tâm học tập cộng đồng về sinh kế vùng hồ: Mục tiêu, nội 

dung xây dựng và cách thức hoạt động của mô hình: Sử dụng các dịch vụ từ mô hình du lịch sinh 

thái, trung tâm học tập cộng đồng về sinh kế bền vững tại các cụm bản/thôn vùng ven hồ, nơi cung 

cấp tài liệu, tập huấn, tổ chức sinh hoạt tập thể về sinh kế cho cộng đồng địa phương và khách tham 

gia du lịch sinh thái vùng hồ thủy điện. 

Tập huấn chương trình xây dựng nông thôn mới cho cộng đồng ven hồ, tập huấn về sinh kế, 

chuyển đổi sinh kế đến các hộ gia đình nhằm thích ứng điều kiện sản xuất mới khu vực ven hồ. Tổ 

chức tập huấn các lớp khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, tập huấn chuyển giao kỹ thuật nông, 

lâm nghiệp, chăn nuôi cho phụ nữ người Thái, Xinh Mun, Khơ Mú. Tập huấn về chuyển dịch cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi theo quy mô sản xuất hàng hóa trong các hộ gia đình. Đẩy mạnh hoạt động 

hỗ trợ sản xuất, giúp nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Xây dựng, triển khai, nhân rộng các mô 

hình kinh tế dựa vào lợi thế của địa phương: Mô hình nuôi cá nước ngọt trên hồ, nuôi vịt thả hồ, 

nuôi gà thả đồi, nuôi dê ven hồ, mô hình trồng măng, trồng ngô lai, mô hình làm du lịch cộng đồng; 

dịch vụ lưu trú tại gia (homestay), dịch vụ phục vụ ẩm thực, cách làm dịch vụ phục vụ nghỉ dưỡng, 

dịch vụ hướng dẫn, thuyết minh, giới thiệu tham quan di sản (văn hóa nhà sàn), phục vụ nghệ thuật 

truyền thống, chở khách tham quan hồ, xây dựng các đội văn nghệ phát triển các loại hình nghệ 
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thuật dân gian truyền thống: Múa xòe, sạp, tính tẩu của địa phương nhằm phục vụ du lịch cho 

khách tham quan du lịch văn hóa sinh thái tại các bản cộng đồng ven hồ. 

Có chính sách ưu tiên cho người dân thuộc diện tái định cư ven hồ và cả các hộ gia đình cư 

dân sinh sống quanh vùng hồ vay vốn với lãi suất thấp để chuyển đổi sinh kế, đầu tư phát triển sản 

xuất. Việc giải quyết sinh kế sẽ tạo được thu nhập đa dạng, giảm những tổn thương cho cộng đồng. 

Việc lôi cuốn cộng đồng địa phương là yếu tố cực kỳ quan trọng để có được những thay đổi lâu dài 

trong cách quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực ven hồ. Cộng đồng cư dân 

ven hồ là “những người quyết định” cuối cùng, và cần phải tham gia vào các quá trình lập kế hoạch 

và thực hiện trong quá trình khai thác, sử dụng tài nguyên: Đất, rừng, mặt nước xung quanh khu 

vực ven hồ. 

Kêu gọi sự tham gia của cộng đồng địa phương, cư dân trong các bản ven hồ vào các đội 

tuần tra giám sát và quan trắc xung quanh khu vực ven hồ. Xây dựng chương trình tuần tra có sự 

tham gia phối hợp của cộng đồng, thành lập các đội tuần tra (3 - 5 người là người địa phương), tập 

huấn chuyên môn nghiệp vụ về tuần tra, giám sát, quan trắc cho các đội và bảo đảm hoạt động 

thường xuyên khu vực vùng hồ, có cơ chế hỗ trợ công lao động cho các đội tuần tra một cách thỏa 

đáng. Xây dựng các chương trình giáo dục bảo vệ môi trường trong trường học, thông qua các 

chương trình nghiên cứu để nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng đồng cư dân vùng ven hồ. Thảo 

luận cộng đồng, phát động các chiến dịch vận động bảo vệ môi trường, chương trình vệ sinh nơi cư 

trú, cho học sinh, thanh niên, phụ nữ ở các bản tái định cư, xây dựng các mô hình xử lý nước thải 

sinh hoạt đến cư dân sinh sống quanh vùng hồ. 

Hiện tại và tương lai việc sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng hồ có ý nghĩa đặc biệt 

quan trọng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhà máy Thủy điện Sơn La hoạt động. Phát triển 

bền vững vùng lòng hồ cần có giải pháp tổng thể, trong đó cần chú ý đặc biệt đến những giải pháp 

nâng cao sinh kế bền vững cho cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Bắc sống ven lòng hồ. Nghiên 

cứu, tìm những mô hình nâng cao sinh kế đặc thù cho cộng đồng, giúp cộng đồng phát triển ổn 

định, sử dụng hợp lý tài nguyên, nguồn lợi vùng lòng hồ mang lại. Trên cơ sở đó, chính cộng đồng 

địa phương là nguồn lực quan trọng hàng đầu góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan, các hệ sinh 

thái vùng lòng hồ một cách bền vững nhất. Do vậy, việc nâng cao nhận thức năng lực quản lý sử 

dụng và bảo vệ tài nguyên gắn với sự tham gia của cộng đồng ở các dân tộc sinh sống ven hồ là yêu 

cầu cấp bách hiện nay. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là ở khu vực ven hồ 

Thủy điện Sơn La khi cộng đồng cư dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong thích ứng với điều kiện 

sinh kế mới và nghèo đói. Do đó, đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể liên quan đến nhiều ngành, 

nhiều bên tham gia. 

25. Kiều Thiện. LÀM THỰC CHỨ KHÔNG HÔ KHẨU HIỆU / Kiều Thiện // Trang trại 

Việt.- Tháng 3/2014.- Số 33 
 

“Tuy còn không ít khó khăn nhưng chúng tôi xác định nông thôn mới (NTM) không 

phải là một khẩu hiệu mà là những cái đích rất cụ thể vì sự phát triển của thành phố, của địa 
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phương. Vì vậy chúng tôi rất đồng lòng và tập trung vào những nhiệm vụ rất thiết thực, hiệu 

quả” - ông Nguyễn Đức Thành - Phó chủ tịch UBND Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La tâm sự. 

NHỮNG BỨT PHÁ ĐẦU TIÊN 

Thành phố Sơn La có 5 xã thực hiện Chương trình NTM: Chiềng Xôm, Chiềng Ngần, 

Chiềng Cọ, Chiềng Đen và Hua La. Tuy là khu vực thành phố nhưng những xã này chủ yếu là 

thuần nông và còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội. Bởi vậy, khi bắt tay vào thực 

hiện NTM, nhìn lại những xã này, các tiêu chí so với yêu cầu hầu như đều chưa trọn vẹn hoặc vẫn 

là “con số không”. Vì thế, nhiệm vụ rất nặng nề. “Nhưng chúng tôi đã xác định NTM làm là vì dân, 

vì sự phát triển chung của tam nông cũng như của cả thành phố, của tỉnh. Thực hiện những tiêu chí 

này chính là đưa đời sống người dân lên những đỉnh cao mới, tạo những thuận lợi lớn nhất cho 

người dân trong sản xuất và đời sống. Bởi vậy, song song với công tác tuyên truyền ngày càng sâu, 

rộng trong người dân thì những việc làm cụ thể cũng được xúc tiến với quyết tâm cao nhất” - ông 

Nguyễn Đức Thành chia sẻ. 

Đến giữa năm 2013, Thành phố Sơn La đã hoàn thành công tác quy hoạch và lập đề án NTM 

cấp xã; đồng thời hàng loạt nhiệm vụ khác cũng đã được triển khai và có kết quả không nhỏ: Hỗ trợ 

phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; khuyến nông, khuyến ngư; xây dựng trường 

học, bưu điện, chợ, thủy lợi, nhà văn hóa, nước sinh hoạt... Bước sang năm 2014, thành phố đã có 1 

xã đạt 8 tiêu chí, 3 xã đạt 7 tiêu chí và 1 xã đạt 6 tiêu chí về NTM. 

Ông Lù Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm tâm sự: NTM được thành phố chỉ đạo 

quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên và hỗ trợ rất tích cực nên cấp xã, bản cũng phải năng 

động hơn, quyết liệt hơn. Một trong những thành công lớn nhất của chúng tôi là giúp người dân 

hiểu rõ xây dựng NTM để làm gì, vì  ai ? Bởi thế người dân đồng thuận rất cao, đóng góp công sức 

và trí tuệ và vật chất nên mọi công việc khá thuận lợi. Đến nay chúng tôi đã đạt 8 tiêu chí: Quy 

hoạch, thu nhập, hộ nghèo, lao động, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, hệ thống tổ chức chính 

trị - xã hội, an ninh - trật tự. Những kết quả đó giúp chúng tôi thêm điều kiện thuận lợi để hoàn 

thành những tiêu chí khác theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng... 

NHẬN DIỆN RÕ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM 

So với những tiêu chí đích hướng tới về xây dựng NTM, Thành phố Sơn La mới chỉ đi được 

“non nửa đoạn đường” nhưng đấy là bước đi vững chắc bởi cách làm của Thành phố Sơn La cũng 

có những cách làm rất vững chắc. “Chúng tôi thường xuyên nắm bắt thông tin từ cơ sở để biết cơ 

sở đang cần gì, thiếu cái gì, cái gì chưa chuẩn, cái gì đã làm tốt cần biểu dương; nhân rộng. Hàng 

tháng, quý, hàng năm, thành phố đều có sơ kết, đánh giá sát thực công việc và chỉ rõ việc cần làm 

trong thời gian tới là gì. Ví dụ như năm 2014, xã Hua La cần phấn đấu đạt thêm 6 tiêu chí nữa 

(trước đó đã đạt 7 tiêu chí) và sẽ được bố trí vốn để xây dựng chợ, hệ thống nước sạch, tuyên 

truyền vệ sinh môi trường, cải tạo đường lưới điện trong nhà, giúp đỡ 1 hợp tác xã hoạt động hiệu 

quả, xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền hoạt động hiệu quả... Những nhiệm vụ ấy được giao rất 

rõ ràng và đôn đốc kiểm tra chặt chẽ để hoàn thành ở mức cao nhất” - ông Thành cho biết thêm. 
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Nói về NTM, ông Cà Văn Liên - Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Đen cũng chia sẻ: Thành 

phố nói thật và làm thật. Những tiêu chí, những mục tiêu nào cần làm là họ chỉ rõ và có vốn, có 

phương pháp, có cán bộ hỗ trợ kịp thời. Năm nay, xã chúng tôi phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí, nâng 

tổng số tiêu chí phải đạt được đến hết năm 2014 là 12 tiêu chí. Ngay từ đầu năm, bà con nông dân 

đã thực hiện nhiều đợt ra quân mới với những hoạt động: Thu gom rác thải, làm đường nước ăn, 

nước sản xuất, xây dựng nghĩa trang nhân dân, làm chợ nông thôn, xây dựng gia đình văn hóa... 

Dân vẫn còn đói nghèo nhưng họ hiểu là họ đang làm cho chính mình, gia đình mình nên ai cũng 

ủng hộ. Nhiều hộ hiến đất, hiến ngày công, góp ý kiến rất tích cực. 

Bên bản Phiêng Ngùa xã Chiềng Xôm, nhiều hộ dân đang tập trung cải tạo con đường vào 

bản. Chị Cầm Thị Bun cho biết: Thành phố hỗ trợ chúng tôi xi măng và cát, chúng tôi đóng góp 

ngày công để đổ bê tông con đường này. Tuy vất vả nhiều ngày nhưng ai cũng vui vì có con đường 

tốt để đi là mơ ước của mọi người. Các bản khác quanh đây cũng đang ra quân làm đường giao 

thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, vui lắm... 

Những nông dân ở hợp tác xã Rau hoa quả tươi Hà Duy Thưởng (xã Chiềng Xôm) đã nhận 

thức được, NTM đã mang đến cho họ nhiều thuận lợi trong cuộc sống, sinh hoạt gia đình và sản 

xuất. Điện trong nhà được cải tạo, nước sinh hoạt được đầu tư, đường giao thông nội đồng, liên xã, 

bản được cứng hóa... Đặc biệt là lần đầu tiên ở thành phố này, nông dân được Nhà nước hỗ trợ làm 

nhà lưới, nhà vòm để trồng hoa cao cấp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Chợ cũng đang được 

quy hoạch lại để thông thương thuận lợi hơn. “Làm NTM thế này thì người dân nào cũng muốn ủng 

hộ hết mình bởi người ta biết rõ cái đích mình đang đến là cái mình sẽ được hưởng lợi...” - ông 

Nguyễn Văn Thiệp, nông dân trồng hoa ở bản Panh, xã Chiềng Xôm vui vẻ nói.  
 

24. Kiều Thiện. NGƯỜI MAI SƠN CHINH PHỤC ĐẤT KHÓ / Kiều Thiện // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 25/3/2014.- Số 72 
Giữa trưa, cái nắng tháng 3 nhức mắt và những cơn gió Tây Nam khô rát ràn rạt trải trên 

khắp đồng đất của huyện Mai Sơn (Sơn La), khiến không gian như một cái chảo lửa. Trên mảnh 

vườn rộng chừng 500m2 đã được quây kín xung quanh bởi cọc tre và tấm nylon ở bản Bon, xã 

Mường Bon, chị Lò Thị Yêu đang cắm cúi dẫn cái vòi nước, tưới cho từng gốc ngô non mới cao 

chừng một gang tay. Chị bảo: “Năm nay thời tiết khắc nghiệt quá. Chăm cho ngô vất vả thật nhưng 

nếu không chịu khó thì không thắng nổi thời tiết, sẽ lại thất thu…”.  

Bên cánh đồng bản Mai Tiên của xã Mường Bon, hàng chục chiếc máy bơm nước mini cũng 

đang hoạt động hết công suất. Những nông dân lưng áo đẫm mồ hôi đang mải mê dong những vòi 

nước trắng xóa bên từng luống rau, màu. Chị Lò Thị An cho biết: “Chúng tôi lấy nước từ nguồn ở 

hồ Tiền Phong, cách đây ngót chục km để tưới cho ngô và rau. Năm nay chúng tôi quyết tâm làm 

nhiều hơn, làm tốt hơn để bù đắp những khoản thất thu năm trước”.  

Trên mảnh nương bên chân đồi bản Nà Hạ, xã Chiềng Mung (Mai Sơn), hàng chục nông dân 

cũng đang lúi húi thu dọn từng mẩu rễ cỏ gianh, vun lại thành đống, chờ đến giờ được phép đốt 

nương để châm lửa. Ông Lò Văn Toán - dân bản Nà Hạ cho hay: Nắng khiếp quá nên vẫn chưa thể 
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tra ngô, nhưng phải tranh thủ thời gian đợi mưa này để làm đất nương cho tốt. Bây giờ làm nương 

là phải gắn với bảo vệ rừng, không được xâm hại mốc giới, không được đốt nương ngoài giờ quy 

định để chống cháy rừng. Dân chúng tôi đã hiểu rằng: Làm nương là để kiếm miếng ăn hôm nay, 

còn giữ rừng là để cho ngày mai và sau này nữa. Nắng hạn, sương muối, bão lũ bất thường cũng là 

do mất rừng gây ra nên mình phải giữ rừng để bảo vệ cuộc sống.  Năm nay là năm quan trọng trong 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 -2015) của huyện Mai Sơn, với nhiều chỉ tiêu phấn 

đấu rất cao: Tốc độ tăng trưởng bình quân 13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 1.200USD/năm, 

tạo thêm việc làm cho 7.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo dưới 20%, đến năm 2015 không còn xã đặc 

biệt khó khăn… Bởi thế ngay đầu năm, toàn huyện đã ra quân đẩy mạnh phát triển sản xuất… 
 

25. Lam Anh. KỶ NIỆM 60 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ: LẦN ĐẦU TIÊN OPERA “CÔ 

SAO” VỀ SƠN LA / Lam Anh // Thể thao và văn hóa.- Ngày 25/3/2014.- Số 84 
 

Lần thứ 4 ra mắt công chúng nhưng là lần đầu tiên, vở nhạc kịch đầu tiên của nền âm 

nhạc hàn lâm Việt Nam - Cô Sao - của nhạc sĩ Đỗ Nhuận “về nguồn” với đồng bào trong hai 

đêm diễn 25, 26/3 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Sơn La. 

1. Không chỉ là một tác phẩm đánh dấu mốc cho nền âm nhạc hàn lâm Việt Nam ở thể loại 

lớn: Opera (nhạc kịch) khi được viết theo chuẩn mực của nhạc kịch quốc tế với giọng hát (theo lối 

bel canto), hợp xướng, dàn nhạc giao hưởng và múa ballet; cốt truyện, kịch bản, ca từ, âm nhạc, 

tổng phổ đều do nhạc sĩ Đỗ Nhuận sáng tác; opera Cô Sao còn có một vị trí đặc biệt đối với nền âm 

nhạc cách mạng Việt Nam, bởi nó gắn liền với lịch sử dân tộc qua cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp tại Sơn La. 

Khi tham gia kháng chiến và bị giam cầm ở nhà tù Sơn La, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã “ấp ủ” vở 

opera Cô Sao từ hình tượng cô gái Thái xinh đẹp. Sau đó, cảm hứng từ hai câu thơ: “Trên đời ngàn 

vạn điều cay đắng/ Cay đắng chi bằng mất tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã 

“lên khuôn” tác phẩm trong suốt 3 năm, từ 1960 đến 1963. 

Với chủ đề cách mạng giải phóng con người, opera Cô Sao là một trong những tác phẩm 

quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của Tổng thư ký đầu tiên Hội Nhạc sĩ Việt Nam - nhạc sĩ Đỗ 

Nhuận. 

Sinh ra ở vùng núi Tây Bắc, Cô Sao (A Sao) là một cô gái Thái xinh đẹp nhưng sớm mồ côi 

cha mẹ. Khi bị kẻ xấu vu oan là có ma trong người, A Sao phải trốn vào rừng. Tại đây cô gặp 

những chiến sĩ hoạt động cách mạng - những người đã giúp cô có thêm niềm tin, vượt lên trên số 

phận. 

2. Mỗi lần công diễn, opera Cô Sao luôn có cơ hội “khoác” lên mình những “chiếc áo” mới. 

So với lần công diễn đầu tiên nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng Thủ đô 1965, lần công diễn 

thứ hai, sau khi đất nước thống nhất năm 1976 tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Nam 

Định, Quảng Ninh đã được trình bày ở phiên bản ngắn gọn hơn. 
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Phiên bản thứ 3, sau 36 năm vắng bóng, năm 2012, vở diễn đã được nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân 

phục dựng hơn 1.000 trang tổng phổ biên soạn và nâng cao, do tổng phổ gốc bị mất. Tác phẩm đã 

ra mắt khán giả thủ đô tại Nhà hát Lớn Hà Nội nhân kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhạc sĩ Đỗ Nhuận. 

Với hai đêm diễn vào 25, 26/3, opera Cô Sao sẽ lần đầu ra mắt công chúng khu vực Tây Bắc, 

đặc biệt là đến với mảnh đất và đồng bào Sơn La dựa trên phiên bản 3. 

Cũng chính vì đây là nơi “đất mẹ” của tác phẩm với không gian của núi rừng, nhà sàn, hoa 

ban… nên lúc đầu, ê-kíp chương trình từng có ý định thay đổi về mặt sân khấu khá nhiều so với 

những lần công diễn trước: Sử dụng nghệ thuật sắp đặt với không gian ngoài trời có những khối đá 

có sẵn, sử dụng hoa ban thật, thậm chí muốn diễn vở ngay trước nhà tù Sơn La. Tuy nhiên, vì nhiều 

lý do khách quan về thời tiết, âm thanh, khán giả… nên vở được chọn diễn tại Trung tâm Văn hóa 

tỉnh Sơn La (khán phòng với sức chứa 500 người). 

Lần công diễn thứ 4 này sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2012, ê-kíp diễn viên chính 

vẫn là ca sĩ Hà Phạm Thăng Long, Mạnh Dũng. Tuy nhiên, quy mô của dàn nhạc và dàn hợp xướng 

sẽ thu nhỏ còn một nửa (100 nghệ sĩ) để phù hợp với sân khấu nhỏ. Trình diễn trong thời lượng 2 

tiếng, 3 phân cảnh, tác phẩm được thực hiện bởi ê-kíp: Nhạc trưởng Tetsuji Honna, đạo diễn sân 

khấu Huyền Nga, đạo diễn âm nhạc Đỗ Hồng Quân, chỉ huy hợp xướng Mạnh Chung, biên đạo 

múa Nghệ sĩ nhân dân Phạm Anh Phương... 

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, việc đưa opera Cô Sao về nơi 

“nguồn cội” của tác phẩm có nhiều ý nghĩa sâu sắc:Thỏa ước nguyện của tác giả Đỗ Nhuận lúc 

sinh thời cũng như niềm mong mỏi của nhân dân muốn đưa Cô Sao về với Sơn La. Ngoài ra, đây là 

lần đầu loại hình nghệ thuật hàn lâm này đến với nhân dân vùng cao, và đây cũng là lời tri ân gửi 

đến các thế hệ chiến sĩ cách mạng đã chiến đấu và hy sinh ở mảnh đất này, nhân dịp kỷ niệm 60 

năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 
 

27. Nhật Nguyệt. CUỘC CHẠY TRỐN XUYÊN ĐÊM CỦA THIẾU PHỤ VÙNG SƠN 

CƯỚC BỊ GÃ “CÔN ĐỒ BẢN” LỪA BÁN VÀO ĐỘNG MẠI DÂM Ở BÊN KIA BIÊN GIỚI 

/ Nhật Nguyệt // Đời sống và pháp luật.- Ngày 25 - 31/3/2014.- Số 12 
 

Vì tin vào những lời đường mật của hai gã trai bản mà chỉ thiếu chút nữa, thiếu phụ đã 

có hai mặt con trở thành nạn nhân của bọn buôn người. Mọi chuyện bắt đầu bởi sự tin người 

thái quá của người phụ nữ mà bỗng nhiên đã tự biến mình thành “con rối” trong tay hai kẻ 

đốn mạt. Trong lần gặp đầu tiên, vì tin rằng chúng là bạn thật và sẽ cùng nhau đi chơi vùng 

giáp biên, người phụ nữ này đã bị lừa bán vào động mại dâm. Tuy nhiên, may mắn mỉm cười 

khi cô đã tự giải thoát cho mình. Cuộc trốn chạy diễn ra trong hiểm nguy khi phía sau là sự 

truy đuổi của hàng chục tên côn đồ và chỉ đến khi được sự hỗ trợ của lực lượng biên phòng 

thì người phụ nữ này mới được trở về một cách an toàn. 

ĐI THĂM CHỒNG, GẶP NGAY KẺ BUÔN NGƯỜI 

Mùa Thị Chua (tên nhân vật đã được thay đổi) SN 1989, quê ở Mộc Châu, Sơn La, vốn là 

một người đã có chồng và hai mặt con. Tuổi còn rất trẻ nhưng vì kết hôn sớm nên nhìn Chua rất 

dạn dĩ. Vài năm gần đây, chồng của Chua vướng vào con đường lao lý và phải đi cải tạo tại trại 
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giam Hồng Ca ở tỉnh Yên Bái. Một mình Chua gánh vác công việc gia đình, nuôi dạy con để chờ 

ngày chồng được tự do. Với người phụ nữ dân tộc Mông, dù cuộc sống có vất vả như thế nào đi 

chăng nữa thì họ vẫn cố gắng giữ lấy tiết hạnh của mình và Chua là một người rất tôn thờ suy nghĩ 

này. 

Vì điều kiện kinh tế của gia đình rất eo hẹp nên mỗi năm Chua chỉ đi thăm chồng được có 

vài lần, thậm chí là chỉ được một lần vào dịp Tết đến. Ngày 16/3/2014, Chua tìm xuống trại Hồng 

Ca để thăm chồng. Dù khoảng cách từ Sơn La sang Yên Bái không quá xa nhưng Chua đã phải di 

chuyển từ tối hôm trước để sáng ngày hôm được vào thăm nuôi chồng sớm, để còn trở về với hai 

đứa con nhỏ. 

Sáng 16/3, Chua được gặp chồng. Cũng như bao nhiêu lần trước, câu chuyện của họ chỉ 

xoay quanh những lời dặn dò, động viên, hỏi thăm con cái. Mừng mừng, tủi tủi, quà cáp Chua 

mang cho chồng chẳng có gì nhiều, chỉ có ít mì tôm, bánh kẹo bởi dù có muốn, cô cũng chẳng có 

tiền mà mua sắm nhiều. Hết thời gian được gặp, Chua lại phải chia tay chồng và bấm bụng sẽ cố 

gắng vài tháng nữa lại đến thăm nuôi. Lững thững đi ra cổng trại giam để chờ đón xe khách, Chua 

bất ngờ gặp một người đàn ông đi cùng chiều, dường như anh ta cũng có ý định đi xe khách giống 

như cô nên di chuyển cùng hướng. 

Chua không để ý mấy đến người đàn ông kia nhưng khi anh ta bắt chuyện thì cô cũng đáp lại 

cho phải phép. Dường như người đàn ông kia cũng là dân tộc Mông nên họ nói chuyện với nhau rất 

thân mật. Là một người phụ nữ đã có hai con, Chua không quá dè dặt mà tiếp chuyện rất thoải mái. 

Những câu chuyện vui vui đã khiến cho khoảng cách giữa Chua và người đàn ông lạ mặt kia được 

thu hẹp rất nhiều. Cho đến khi nghe thấy người đàn ông kia nói rằng muốn mời Chua đi chơi, người 

đàn bà Mông này đã rất bất ngờ nhưng cũng đồng ý sau một hồi suy nghĩ. 

Theo lời mời của gã đàn ông kia thì Chua sẽ cùng họ lên khu vực biên giới giáp Trung Quốc 

để chơi ở nhà một người bạn. Hai người di chuyển lên khu vực thị trấn Phong Hải, huyện Bảo 

Thắng, gặp một người đàn ông khác đón và đưa tất cả vào thôn Nậm Sò, xã Bản Phiệt để tìm cách 

vượt biên giới sang Trung Quốc. Cho đến lúc này, Chua đã ngờ ngợ về sự nhiệt tình của người bạn 

mới quen nhưng cô phân vân nhiều thứ nên vẫn làm theo sự chỉ đạo của người bạn kia. 

Khi vượt biên sang đến Trung Quốc thì bất ngờ Chua được đưa vào một nhà nghỉ, hai gã đàn 

ông kia bảo cô cứ ngồi ở đó chờ để họ đi mua mấy thứ đồ rồi sẽ quay lại. Cho đến lúc này thì Chua 

đã chắc chắn mình bị lừa thật nên nghĩ cách để tự giải thoát cho mình. Tuy nhiên, giữa chốn đất 

khách quê người, không ai quen biết, dù muốn trốn chạy thì Chua cũng rất khó thực hiện vì ngay 

lập tức sẽ bị đám người kia truy đuổi. Mọi việc đã đẩy Chua vào thế khó khăn và hiểm nguy, Chua 

biết mình đã mắc bẫy nên trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải tự giải thoát cho mình. 

CUỘC TRỐN CHẠY TRONG ĐÊM 

Để tự giải thoát cho mình, Chua đã lợi dụng lúc đám bảo vệ ở nhà nghỉ không chú ý, cô vờ 

đi ra ngoài như thể đi mua sắm thứ gì đó rồi cứ thế chạy thẳng qua khu vực biên giới. Cũng rất may 

mắn là trong quá trình di chuyển trước đó, Chua vẫn còn nhớ tất cả các cung đường đã đi qua nên 
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cô đã chạy rất đúng hướng. Chua không biết rõ là phía sau có ai truy đuổi hay không nhưng cô cố 

gắng chạy nhanh nhất có thể. Lúc chạy, Chua chỉ nghĩ rằng phải sang bên kia biên giới thật nhanh 

chóng để có thể  gặp ai đó là người Việt Nam nhờ trợ giúp. 

Khi chạy đến vùng giáp biên, Chua cũng chẳng biết đi lối nào, cô cứ thế vượt qua đường 

biên để trở về Việt Nam. Vừa di chuyển được một đoạn ngắn thì bất ngờ Chua gặp lực lượng biên 

phòng đang đi tuần tra. Chua ngay lập tức bị giữ lại và được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu 

quốc tế Lào Cai để điều tra làm rõ. Qua lời khai của Chua, lực lượng biên phòng đã nhận thấy vụ 

việc vô cùng nghiêm trọng, cần phải vào cuộc ngay lập tức. 

Một điều đặc biệt là qua thông tin của Chua, được biết hai kẻ lừa bán cô hiện vẫn chưa trở về 

Việt Nam nên lực lượng biên phòng đã bố trí để phục kích. Triển khai công tác tuần tra ở nhiều địa 

điểm nghi vấn, đến khoảng 23h20’ cùng ngày thì phát hiện 2 đối tượng là đàn ông vượt biên giới từ 

Trung Quốc vào lãnh thổ của Việt Nam. Khi phát hiện đội tuần tra, một đối tượng đã bỏ chạy quay 

lại phía Trung Quốc, đối tượng còn lại bị tổ tuần tra bắt giữ.  

Nhanh chóng được đưa về trụ sở để đấu tranh, đối tượng bị bắt giữ khai nhận tên là Sùng 

Seo Pùa, sinh năm 1977, dân tộc Mông, trú tại thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. 

Theo lời khai của Pùa thì ngày 16/3/2014, y nhận được điện thoại của Sủng và Lùng là hai người 

bạn của Pùa thông báo đã lừa được chị Chua, nếu Pùa tham gia đưa người này vượt biên giới sang 

Trung Quốc bán được thì chúng sẽ trả cho Pùa 2.000 nhân dân tệ. Thấy số tiền được chia khá lớn 

nên Pùa đã đồng ý. 

 Đến 20 giờ cùng ngày, Pùa ra ngã ba xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng gặp Sùng và Lùng, 

sau đó cả bọn đã đưa chị Chua vào thôn Nậm Sò, gần Mốc 106 để tìm cách vượt biên trái phép 

sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi vượt biên thành công thì bất ngờ chị Chua đã chạy trốn được về 

Việt Nam nên mọi kế hoạch của Pùa và đồng bọn đã đổ vỡ hoàn toàn. Không vội về Việt Nam mà 

Pùa và bạn mình tính sẽ chờ đến khoảng nửa đêm mới quay về. Tuy nhiên, lúc này lực lượng biên 

phòng đã tiến hành phục kích và bắt giữ được Pùa. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra 

lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Sùng Seo Pùa, khởi tố vụ án hình sự mua bán người qua 

biên giới để tổ chức thực hiện điều tra theo thẩm quyền. Đối với nạn nhân Chua, lực lượng biên 

phòng cũng đã hoàn thiện thủ tục xác nhận nạn nhân bị mua bán và bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ 

xã hội tỉnh Lào Cai chăm sóc để phục vụ công tác điều tra sau này.  
 

28. Đèo Ngọc Sơ. HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH SƠN LA: ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO 

ĐỘNG HẠNG BA NƯỚC CHDCND LÀO / Đèo Ngọc Sơ // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 

27/3/2014.- Số 1012; Quân khu hai.- Tháng 3/2014.- Số 793 
 

 Vừa qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La đã tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng 

ba nước CHDCND Lào do có những đóng góp, giúp đỡ Hội Cựu chiến binh tỉnh U Đôm Xay trong 

10 năm về công tác xây dựng và tổ chức hoạt động cơ sở Hội Cựu chiến binh các cấp; công tác tập 

huấn văn thư lưu trữ, giúp đỡ một số văn phòng phẩm… Tại lễ đón nhận huân chương, hai bên đã 
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thông báo về tình hình kinh nghiệm tổ chức hoạt động Hội và Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La tặng 

Hội Cựu chiến binh tỉnh U Đôm Xay 1 màn hình vi tính.  
 

29. Minh Phong. ĐỪNG ĐỂ TÁI DIỄN HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG DO VI PHẠM HÀNH 

LANG LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA / Minh Phong; Việt Dũng // Công an nhân dân.- Ngày 

27/3/2014.- Số 3165 
 

Lưới truyền tải điện quốc gia khu vực Sơn La bao gồm: Tuyến đường dây 220kV Việt 

Trì - Sơn La; đường dây 500kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan; đường dây Sơn La - Hiệp 

Hòa. Đây là công trình trọng điểm quốc gia, đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển 

kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng của địa phương và khu vực Tây Bắc. Tuy 

nhiên, thời gian qua, việc vi phạm hệ thống hành lang lưới truyền tải điện trên địa bàn tỉnh 

Sơn La đang diễn ra khá phức tạp mà nguyên nhân chủ yếu là do người dân thiếu hiểu biết. 

Ông Đậu Đức Trung - Phó trưởng truyền tải điện Tây Bắc cho biết: Các tuyến đường dây 

chủ yếu đi qua vùng địa hình phức tạp đồi núi cao, thung lũng, dân cư thưa thớt trình độ dân trí còn 

hạn chế nên gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm tra và bảo vệ đường dây. Tình trạng làm nhà ở, 

chăn thả gia súc, đốt nương, tự ý bẻ cong biển báo leo trèo lên cột điện và việc tổ chức thi công xây 

dựng các công trình, san ủi mặt bằng trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình điện đã vi 

phạm đến hành lang an toàn lưới điện cao áp, gây nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện quốc gia và ảnh 

hưởng trực tiếp cho tính mạng người dân. 

Thời gian qua, trên một số địa bàn huyện Mường La, Mai Sơn, Bắc Yên... của tỉnh Sơn La - 

nơi có đường dây 500kV, 220kV đi qua xuất hiện nhiều chiếc tời ngô sắn. Chúng được làm rất thô 

sơ, đơn giản, dây cáp tời được làm bằng dây thép nhỏ, trục chiếc tời được làm bằng gỗ, không có 

hệ thống phanh hãm, được cố định xuống đất bằng các thanh gỗ chắp vá. Qua tìm hiểu, được biết 

khi đến mùa thu hoạch nông sản những chiếc tời này do người dân tự thiết kế dùng để vận chuyển 

các bao ngô, sắn từ trên độ cao hàng trăm mét trên đồi xuống điểm tập kết với tốc độ rất cao. Chưa 

đầy 30 giây, bao ngô, sắn đã được đưa xuống chân đồi, trong khi vận chuyển người dân chỉ cần liên 

lạc với nhau bằng điện thoại. Nhờ sáng kiến này, người dân đã tiết kiệm được rất nhiều công sức, 

năng suất thu hoạch cũng tăng gấp nhiều lần. Anh Hoàng Văn Nguyên - xã Song Pe, huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La cho biết: “Việc dùng tời để vận chuyển ngô, sắn từ trên núi cao xuống ở bản 

chúng tôi đã thực hiện từ lâu. Vừa tiết kiệm thời gian, công sức mà hiệu quả lại cao”. 

Tuy nhiên, một mối nguy hiểm luôn rình rập khi có rất nhiều chiếc tời mà dây thép dùng để 

tải ngô sắn từ trên nương xuống giao chéo với đường dây 500kV, khoảng cách từ dây dẫn đường 

dây 500kV đến dây thép khoảng từ 25m đến 30m, vi phạm các quy định của Chính phủ về bảo vệ 

an toàn công trình lưới điện cao áp. Trong khi tải ngô, sắn nếu những chiếc tời này gặp sự cố như 

đứt dây thép, chúng sẽ văng lên trên phía đường dây gây ra phóng điện rất nguy hiểm với tính 

mạng con người cũng như đường dây điện. Anh Nguyễn Thế Anh - Tổ trưởng tổ 2 đội đường dây 

Phù Yên, Sơn La cho hay: “Bà con nhân dân chỉ biết đến cái lợi trước mắt mà không lường được 

hậu quả của việc vi phạm này. Nó có thể dẫn đến hậu quả chết người bất cứ lúc nào”. 
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Và trên thực tế, đã có những sự việc đau lòng xảy ra khi người dân do thiếu hiểu biết mà vi 

phạm an toàn hành lang lưới điện, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đến hiện trường vụ tai nạn điện 

khủng khiếp mới đây nhất tại xã Mường Bú, huyện Mường La, chúng tôi bàng hoàng nhận thấy sự 

nguy hiểm khi vi phạm hành lang an toàn lưới điện quốc gia. Hôm đó nhằm ngày 22/11/2013, ba 

anh là Quàng Văn Hoạt, Lò Văn Du, Cà Văn Mừng (cùng trú tại bản Cứp, xã Mường Bú, huyện 

Mường La) sử dụng chiếc tời để vận chuyển ngô sắn. Vị trí chiếc tời vận chuyển đặt phía dưới và 

gần đường dây điện cao thế, do bất cẩn trong việc tính toán sức chịu lực của dây thép kéo của ròng 

rọc và dây cố định ròng rọc, bất ngờ dây thép đứt văng lên phía trên, gần đường dây điện cao thế 

nên xảy ra hiện tượng phóng điện làm cháy đen sợi dây thép thành những cục xỉ nhỏ, hai chiếc cọc 

cố định tời cũng bị cháy xém. Cả ba anh Quàng Văn Hoạt, Lò Văn Du, Cà Văn Mừng đều bị điện 

giật toàn thân bỏng nặng. Theo nhân chứng và nạn nhân kể lại, cú phóng điện đã tạo ra tiếng nổ khá 

lớn, khói bốc lên và gây cúp điện ngay sau đó. Anh Lò Văn Du - bản Cứp, xã Mường Bú cho biết: 

Tôi không thể ngờ được việc dùng ròng rọc vận chuyển ngô sắn gần đường dây điện cao thế lại dẫn 

đến hậu quả như thế. Đây đúng là bài học không chỉ cho tôi mà còn cho tất cả mọi người sống gần 

khu vực đường dây điện cao thế đi qua. 

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng vi phạm hành lang lưới 

điện, gây nguy hiểm tính mạng con người và an toàn lưới điện truyền tải, là bài học cảnh báo cho 

những ai còn chủ quan bất chấp nguy hiểm dùng các chiếc tời ngô, sắn đặt trong gầm đường dây 

500kV, 220kV không những vi phạm hành lang an toàn lưới điện mà còn dẫn đến những hậu quả 

hết sức nghiêm trọng không thể cân đo, đong đếm được. 
 

30. Minh Phong. CÔNG AN HUYỆN MỘC CHÂU (SƠN LA): LÀM NHIỀU VIỆC TỐT PHỤC VỤ 

NHÂN DÂN / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 27/3/2014.- Số 3165 
 

Chúng tôi đến Công an huyện Mộc Châu, Sơn La vào một buổi sáng giữa xuân còn se lạnh, 

khi bà con trong vùng đã có mặt khá đông. Người thì đăng ký xe máy, người thì lấy chứng minh 

thư, hộ khẩu... Mỗi người đến đây vì một việc nhưng họ đều tỏ ra phấn khởi vì các thủ tục hành 

chính được giải quyết nhanh gọn. Chị Bùi Thu Hường (trú tại tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu) đã 

đến nhiều lần làm các giấy tờ tại đây và lần nào chị cũng được đón tiếp với thái độ niềm nở, hướng 

dẫn tận tình, chu đáo. Chị Hường cho biết: “Tôi cảm thấy rất thoải mái khi đến đây thực hiện các 

thủ tục hành chính. Các cán bộ ở đây đều tiếp đón cởi mở, điều gì chưa biết, chưa hiểu đều được 

hướng dẫn đến nơi đến chốn”. 

Thực hiện yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao ý thức, hiệu quả phục vụ nhân dân, Công 

an huyện Mộc Châu đã sớm kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng quy chế hoạt động, bố trí lịch tiếp 

dân phù hợp; đầu tư mua sắm trang thiết bị, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, niêm yết công khai các 

quy định, thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính. Lắp đặt các hòm thư góp ý để tiếp nhận những 

thông tin, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công dân và thông báo rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin đại chúng để người dân hiểu, nắm vững các quy định; đồng thời kiểm tra, giám sát giúp 
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đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ. Trụ sở đơn vị luôn khang trang, sạch sẽ, lối đi lại thông 

thoáng, có chỗ cho nhân dân ngồi đợi và có cả nước uống phục vụ nhân dân. 

Trung tá Thái Thọ Vinh, Phó trưởng Công an huyện Mộc Châu cho biết: Cấp ủy, lãnh đạo 

đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp, thường xuyên 

tiếp xúc, làm việc với nhân dân về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm của người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ. Chúng tôi lấy đó làm thước đo để bình xét 

thi đua hàng năm... 

Xác định rõ chức trách nhiệm vụ công việc được giao, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp, thường 

xuyên làm việc tiếp xúc với nhân dân đã tích cực cải tiến phương pháp, chấn chỉnh lề lối, tác phong 

làm việc; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, tác phong ứng xử đặc biệt là thái độ phục vụ nhân 

dân. Tăng cường làm thêm ngày, thêm giờ để đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu nguyện vọng chính 

đáng của nhân dân. Mọi công dân đến liên hệ công tác, thực hiện các thủ tục hành chính đều được 

cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn tận tình, chu đáo với thái độ cởi mở, gần gũi... Thời gian trả kết quả cho 

nhân dân cũng được rút ngắn. Kể cả người dân đến để làm các thủ tục nộp phạt do vi phạm các quy 

định của Luật Giao thông đường bộ cũng luôn được cán bộ, chiến sĩ ở đây đón tiếp với thái độ thân 

tình. 

Trong năm 2013, Công an huyện Mộc Châu đã tiếp nhận giải quyết gần 8.500 hồ sơ cấp 

chứng minh nhân dân, nhận hồ sơ cấp biển số xe máy, xe ôtô, sang tên, chuyển quyền sở hữu 

phương tiện... trên 5.000 trường hợp. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Công an nhân dân 

chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, để tiết kiệm thì giờ, 

tiền của cho người dân, Công an huyện Mộc Châu còn tổ chức các tổ công tác đến tận xã, bản để 

thực hiện các thủ tục cấp chứng minh nhân dân cho bà con, được nhân dân hết sức khen ngợi. 

Đại úy Đào Thị Hải Yến, cán bộ Công an huyện Mộc Châu cho biết: Mặc dù đang nuôi con 

nhỏ, việc đi lại cũng gặp nhiều khó khăn nhưng xác định trách nhiệm của mình nên tất cả cán bộ 

cảnh sát trong đội đều hăng hái lên đường. Nhìn nét mặt phấn khởi của bà con khi đến làm chứng 

minh nhân dân, chúng tôi rất vui và cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục thực hiện tốt 

nhiệm vụ của mình. 

Qua những gì được chứng kiến ở Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chúng tôi hiểu 

rằng, cán bộ, chiến sĩ nơi đây đang phấn đấu với mục tiêu “Mỗi ngày làm nhiều việc tốt vì nhân 

dân”. Những nỗ lực cố gắng của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện cải cách hành chính ở nơi đây đã 

và đang góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 
 

31. PV. ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO SƠN LA LẦN THỨ VII - 2014: ĐỈNH CAO CỦA CUỘC 

VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN RÈN LUYỆN THÂN THỂ THEO GƯƠNG BÁC HỒ VĨ ĐẠI” / 

PV // Thể thao Việt Nam.- Ngày 28/3/2014.- Số 13 
 

Ngày 27/3, Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Sơn La lần thứ VII đã chính thức 

được khai mạc. Đại hội là đỉnh cao của cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 
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gương Bác Hồ vĩ đại”, phản ánh phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, đồng 

thời là cơ hội nhằm tuyển chọn lực lượng vận động viên (VĐV) năng khiếu đưa vào đào tạo, 

từ đó tạo nên lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao của Sơn La. 

Hướng tới Đại hội TDTT toàn tỉnh Sơn La, trước đó, Đại hội TDTT cấp cơ sở đã được tổ 

chức thành công. Cấp xã được tổ chức nhiều môn thể thao dân tộc và những môn thể thao phổ 

thông như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, điền kinh; các môn thể thao dân tộc như: Tung còn, 

bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co và các trò chơi dân gian. Cấp huyện được tổ chức từ 7 môn thể thao trở lên, 

tùy theo phong trào và thế mạnh của từng địa phương, từng ngành và các môn thể thao thi đấu 

trong Đại hội TDTT toàn tỉnh để lựa chọn, có sự cân đối giữa môn thể thao thế mạnh của địa 

phương, ngành dự kiến tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn tỉnh với các môn thể thao dân tộc, 

trò chơi dân gian, nhằm tạo nên sự đa dạng, phong phú, nhiều mầu sắc dân tộc trong nội dung thi 

đấu của Đại hội. 

Đại hội Thể dục, Thể thao toàn tỉnh Sơn La được tổ chức thi đấu 10 môn thể thao gồm: Bóng 

đá nam, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, điền kinh, đá cầu, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn. 

Giai đoạn 1: Tổ chức thi đấu một số môn trước Đại hội gồm: Bóng đá nam, bóng chuyền nam, nữ; 

cầu lông, bóng bàn, Giải chạy thanh niên khỏe (nội dung thi đấu của môn điền kinh). Giai đoạn 2: 

Tổ chức thi đấu các môn trong Đại hội gồm: Điền kinh, đá cầu, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn. 

Đến nay, 175/206 xã, phường tổ chức Đại hội, với 26.250 VĐV tham gia; 10/12 huyện tổ chức 

thành công Đại hội TDTT cấp huyện với 6.961 VĐV tham gia; 7 ngành, đơn vị tổ chức Đại hội với 

2.695 VĐV. Ban Tổ chức Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VII đã tổ chức thành công 4/5 môn thể 

thao trước Đại hội theo kế hoạch. 

Thực tế cho thấy, Đại hội TDTT các cấp ở Sơn La đã nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh. Vì vậy, Đại hội đã thu hút được đông đảo lực lượng tham gia. Quy mô và hình thức 

Đại hội đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh. Một số đơn vị đã 

tổ chức tốt đại hội như: Huyện Mường La, Mộc Châu, Thuận Châu...; các ngành như: Sở Xây 

dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hệ thống ngân hàng, Cục Thuế tỉnh, chất lượng 

chuyên môn ở một số môn tương đối tốt. Đại hội TDTT các cấp đã thực sự trở thành ngày hội thể 

dục thể thao của nhân dân các địa phương trong tỉnh, thu hút được đông đảo lực lượng vận động 

viên tham gia thi đấu và lực lượng quần chúng nhân dân tham gia vào các hoạt động của Đại hội. 
 

32. Luyện Ngọc Tuấn. CHUYỆN Ở MỘT BẢN NHỎ “NHIỀU KHÔNG” / Luyện Ngọc Tuấn 

// Dân tộc và phát triển.- Ngày 28/3/2014.- Số 981 

 

Là một trong những bản vùng sâu của xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã (Sơn La), bản 

Chả có 44 hộ dân tộc Thái. Dù đời sống còn nhiều khó khăn nhưng các hộ dân nơi đây luôn 

có ý thức xây dựng bản không ma túy, không có người sinh con thứ 3. 

           BẢN KHÔNG MA TÚY 
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5 năm về trước, mặc dù không phải là điểm nóng về ma túy, nhưng bản Chả lại bị ảnh hưởng 

lớn bởi ma túy. Toàn bộ các phong trào thi đua của bản qua các năm luôn bị tụt lại do trong bản vẫn 

còn người nghiện hút. 

Theo ông Lò Văn Lẻ, Bí thư Chi bộ cụm bản Chả, nhiều lần cán bộ của bản kết hợp với các 

chủ hộ gia đình vận động số người nghiện trong bản đi cai. Nhưng chỉ sau đó một thời gian, những 

người đi cai về lại tái nghiện ma túy. Do vậy, thành tích chung của bản qua mỗi năm trên các lĩnh 

vực luôn bị ảnh hưởng. 

Năm 2007, Chi bộ đã ra nghị quyết chuyên đề về công tác phòng chống ma túy, trong đó có 

nội dung giúp người nghiện có việc làm ổn định sau khi cai được ma túy. Đồng thời, cử cán bộ bản 

phối hợp với gia đình thường xuyên theo dõi, giúp đỡ những người sau cai. Công tác an ninh của 

bản làm tốt việc theo dõi người ra, người vào bản. Những gia đình hay cá nhân nào có người bên 

ngoài vào bản ngủ qua đêm đều phải thông báo với tổ an ninh... 

Đến cuối năm 2008, với cách làm trên, ngoài việc giúp người sau cai nghiện ma túy hòa 

nhập được với cộng đồng, quản lý tốt người lạ ra vào, bản Chả đã được công nhận là bản “4 không” 

về ma túy. Trong số những người cai được ma túy, giờ đã trở thành những công dân có ích, tấm 

gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ hay tham gia công tác xã hội, như: Ông Lò Văn Binh, 

Lò Văn Lanh và Vì Văn Hươi... 

20 NĂM KHÔNG SINH CON THỨ 3 

Nhắc tới những thành tích của bản Chả, còn phải kể tới nỗ lực của bà con trong việc đoàn kết 

giữ vững danh hiệu 20 năm không có người sinh con thứ 3, cho dù đến nay, có tới 12 cặp vợ chồng 

nơi đây sinh con một bề. 

Trao đổi với bà Lò Thị Hoan, nguyên cán bộ dân số bản, bà cho biết: Trước đây, việc các gia 

đình trong bản sinh từ 3 con trở lên chiếm khá nhiều. Được sự động viên giúp đỡ của cán bộ huyện, 

xã, bản còn thành lập một nhóm gồm cán bộ bản và người có uy tín trong bản thường xuyên tới các 

hộ, nhất là những hộ sinh con một bề để tuyên truyền, giải thích. Đồng thời, tổ chức cho các hộ 

trong bản ký cam kết và đưa nội dung này vào hương ước của bản, lấy đó làm một trong những tiêu 

chí bình xét thi đua hằng năm. Từ năm 1994 đến nay, trong bản không có cặp vợ chồng nào sinh 

con thứ 3. 

Anh Lò Văn Minh, Phó Trưởng bản Chả, một trong những gia đình sinh một bề là con gái 

nói: “Gia đình nào cũng muốn có con trai, con gái. Tuy nhiên, nếu ai cũng nghĩ vậy mà phá bỏ quy 

định thì bản chúng tôi khó có thể duy trì được thành tích trên. Là một cán bộ bản, anh Minh đã phải 

làm gương để bà con làm theo. Quan trọng nhất là nuôi dạy các con khỏe mạnh, được học tập và 

chăm sóc chu đáo”. 

Cùng hoàn cảnh như trên, vợ chồng anh Lò Văn Dớn và chị Cà Thị Đen (sinh con gái một 

bề). Chị Đen tâm sự: Trước đây, do suy nghĩ đẻ nhiều để lấy sức lao động hay vì muốn có con trai, 

nên anh chị em trong gia đình không được đi học. 

Sau khi lập gia đình và sinh cháu thứ 2, gia đình chị thống nhất không cố sinh con trai nữa vì 

vừa ảnh hưởng tới kinh tế gia đình, vừa ảnh hưởng tới thành tích chung của bản. Quan điểm anh 

chị, dù gái hay trai cũng chỉ 2, quan trọng nhất là nuôi dạy các cháu nên người và khỏe mạnh... 
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Hiện tại vẫn còn rất nhiều nơi gặp khó khăn trong việc tuyên truyền, vận động người dân tại 

các bản, khu phố chấp hành quy định về phòng chống ma túy, kế hoạch hóa gia đình. Thậm chí, đó 

còn là những vấn đề bức xúc mà các cơ sở coi đó là khó giải quyết… 

Thiết nghĩ, đây không phải là vấn đề khó giải quyết, bởi nếu khó thì tại sao một bản nhỏ ở 

vùng sâu, vùng xa như bản Chả vẫn thực hiện và duy trì tốt “nhiều không” (không nghiện hút, 

không tái nghiện, không sinh con thứ 3) như vậy. 
 

32. Quang Tấn. TRUY NÃ GÃ TRÙM / Quang Tấn // An ninh thủ đô.- Ngày 28/3/2014.- Số 

4067 
 

Ngày 27/3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an cho biết, đang tích cực truy bắt đối 

tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Minh Điệp (SN 1966), trú tại tổ 3 thị trấn Chùa Hang, 

huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trên phạm vi toàn quốc về hành vi mua bán, tàng trữ, vận 

chuyển trái phép chất ma túy và trốn khỏi nơi giam giữ.  

Như báo An ninh thủ đô đưa tin, 23h30’ ngày 31/7/2013, cán bộ cảnh sát Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La cùng Công an huyện Yên Châu phục kích tại đèo 

Chiềng Đông, huyện Yên Châu, phát hiện 2 người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm điều 

khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Thấy “bóng” cảnh sát, các 

đối tượng quay xe bỏ chạy đã bị trinh sát chặn lại. Trong túi xách hai người đàn ông, cảnh sát phát 

hiện 42 bánh heroin (trị giá khoảng 7 tỷ đồng). Khai thác “nóng”, các đối tượng khai tên là Phạm 

Minh Điệp, 47 tuổi, trú tại thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên và Trịnh Đình 

Sơn, 53 tuổi, trú tại phường Quán Triều, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Mở rộng điều 

tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt Phạm Minh Điệp (SN 1966), trú tại Thành 

phố Nam Định. 

Quá trình bị giam giữ, Điệp bị bệnh phải vào bệnh viện Hà Đông điều trị. Lợi dụng sơ hở, 

đối tượng này đã bỏ trốn. Cuối tháng 2/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ 

án trốn khỏi nơi giam giữ, ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Minh Điệp. Hiện, Cục Cảnh 

sát truy nã tội phạm đã phối hợp với các đơn vị liên quan gửi Quyết định truy nã đến tất cả các đơn 

vị, địa phương, phường xã để mọi người dân biết cung cấp thông tin về đối tượng.  
 

33. Hoàng Văn Chất. CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN GIỮA HAI KỲ HỌP CỦA 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA / Hoàng Văn Chất // Đại biểu nhân dân.- Ngày 

29/3/2014.- Số 88 
 

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh Sơn La thời gian qua tiếp 

tục được đổi mới, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng cao. Bên cạnh chất vấn tại các kỳ họp 

thường lệ, tháng 8/2013, lần đầu tiên Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị chất vấn giữa 

hai kỳ họp về 13 nội dung thuộc 5 nhóm vấn đề về: Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

đầu tư xây dựng cơ bản; xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất của một số tổ chức; việc cấp phát 

kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội; kết quả rà soát, thực hiện việc trợ cấp tiền mua, vận 
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chuyển nước ngọt và sạch; phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, 

thị trấn, bản, tiểu khu, tổ dân phố. Hội nghị diễn ra với tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm, được 

đông đảo nhân dân quan tâm; đại biểu HĐND tỉnh hoạt động chuyên trách đã đặt câu hỏi chất vấn 

sát thực tế, nêu lên nhiều vướng mắc cần giải quyết (gửi câu hỏi chất vấn đến UBND tỉnh trước 30 

ngày; Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh được phân công trả lời theo lĩnh vực được 

phân công phụ trách; có một số nội dung khi nhận được chất vấn, đến ngày tổ chức Hội nghị 

UBND tỉnh đã giải quyết xong hoặc cơ bản xong). 

Tuy nhiên, đây là lần đầu thực hiện nên phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp 

vẫn còn một số hạn chế, như: Một số nội dung trả lời còn chung chung nên đại biểu tiếp tục chất 

vấn, phải trả lời nhiều lần; một số nội dung đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều ngành nên chưa 

giải quyết dứt điểm được; một số nội dung mới dừng lại ở việc cung cấp thông tin, chưa làm rõ 

được trách nhiệm của người được phân công giải quyết. 

Kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã 

thống nhất với UBND tỉnh kết luận thực hiện 3 nội dung tiếp theo là: Tổng hợp lại tình hình giải 

quyết các nội dung chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và chất vấn giữa hai kỳ 

họp HĐND tỉnh, thành lập đoàn khảo sát để đánh giá kết quả giải quyết; chuẩn bị để tháng 5/2014 

tổ chức Hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp (lần thứ 2) đối với những nội dung đã chất vấn nhưng 

chưa được giải quyết; rà lại các nghị quyết về cơ chế, chính sách đã ban hành từ năm 2004 đến hết 

năm 2013, qua đó đã thống nhất bổ sung và thay thế 10 nghị quyết, ban hành mới 8 nghị quyết, bãi 

bỏ 3 nghị quyết để trình kỳ họp chuyên đề thứ 3 HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 

4/2014). 

Sau Hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh ban hành báo cáo kết quả gửi các cơ quan, đơn vị 

liên quan để thực hiện và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ tiếp đó. Nhìn chung, các cơ 

quan hữu quan có nhiều chuyển biến tích cực trong việc giải quyết các nội dung chất vấn, được cử 

tri và nhân dân trong tỉnh ghi nhận. Đến nay, 13 nội dung chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ 

họp HĐND tỉnh đã cơ bản được giải quyết xong. 

Trên cơ sở theo dõi các phiên chất vấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kinh 

nghiệm của một số tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất thực hiện 

chủ trương tổ chức thường xuyên việc rút kinh nghiệm, tổng hợp, khái quát các nội dung để ban 

hành quy định và các văn bản liên quan để tổ chức thực hiện bảo đảm tính khoa học, thành nền nếp. 

Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường phối hợp với UBND tỉnh tổ chức phiên chất 

vấn, trả lời chất vấn và giải quyết các nội dung hậu chất vấn và trả lời chất vấn ngày càng tốt hơn; 

các đại biểu HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đã quán triệt và đang thực hiện 

tốt một số hoạt động sau: 

Thứ nhất, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-HĐND ngày 

10/9/2012, sau 1 năm thực hiện, đã bổ sung và ban hành Quyết định 113/QĐ-HĐND ngày 

20/9/2013 về quy trình chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh. Theo đó, những vấn đề 

bức xúc được gửi về Thường trực HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn những nội dung 
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dự kiến sẽ chất vấn tại kỳ họp; xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy theo quy chế; trình kỳ họp quyết 

nghị; ban hành công văn về nội dung và người trả lời chất vấn để chuẩn bị cho phiên chất vấn tại kỳ 

họp. Do đó, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh được công khai; đại 

biểu HĐND tỉnh tích cực đóng góp những nội dung đang quan tâm để chuẩn bị gửi ý kiến chất vấn; 

cơ quan có thẩm quyền nắm rõ cách thức để chuẩn bị ý kiến trả lời theo đúng chức trách, nhiệm vụ 

và chủ động khắc phục những nội dung còn hạn chế. 

Thứ hai, Thường trực HĐND phải thể hiện được vai trò điều hành, phân công từng đồng chí 

chủ trì từng lĩnh vực chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu liên quan, lập luận chặt chẽ, nâng cao tính đối 

thoại để làm rõ từng vấn đề. Chủ tọa kỳ họp kết luận từng nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, 

giao cho từng cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết. Người trả lời chất vấn phải là Chủ tịch 

HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó chủ tịch; Ủy viên UBND tỉnh phụ trách theo từng lĩnh 

vực; Chánh án Tòa án nhân dân; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân; Cục trưởng Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh; người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới và giảm tải cho các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND tỉnh đã 

ban hành Quyết định số 53/QĐ-HĐND ngày 10/9/2012 về quy trình tổ chức phiên chất vấn việc 

giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Sau 1 năm thực hiện đã bổ sung, sửa đổi và 

ban hành Quyết định số 119/QĐ-HĐND ngày 20/9/2013 về quy trình tổ chức phiên chất vấn việc 

giải quyết các nội dung giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Trong đó, có quy định cụ thể về công tác 

chuẩn bị nội dung chất vấn, trao đổi thống nhất với UBND tỉnh phân công người trả lời chất vấn, 

trình tự phiên chất vấn để giúp cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp được thực 

hiện theo đúng quy trình, bảo đảm tính chuyên nghiệp hơn và khắc phục được một số hạn chế, nâng 

cao hiệu quả. 

Thứ tư, giao Phòng Thông tin - Dân nguyện thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và 

HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND tỉnh theo dõi, tổng hợp, phối hợp với các ngành thuộc UBND 

tỉnh báo cáo hàng quý kết quả giải quyết các nội dung đã được chất vấn và trả lời chất vấn tại các 

kỳ họp và giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh để Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND 

tỉnh, các ngành hữu quan tập trung giải quyết, đôn đốc thực hiện, nếu vấn đề chưa được giải quyết.   

Thứ năm, ban hành Quyết định kiện toàn và Thông báo phân công Ban Chỉ đạo chuyên mục 

Diễn đàn cử tri để phối hợp với các cơ quan báo chí chuẩn bị tác nghiệp; đưa tin bằng hình thức 

truyền hình trực tiếp phiên chất vấn và trả lời chất vấn; phát sóng lại nội dung đã trả lời chất vấn và 

ý kiến giải quyết của cá nhân người đã trả lời trước kỳ họp tiếp theo của HĐND tỉnh trên báo Sơn 

La và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để cử tri theo dõi. 

Thứ sáu, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết để tổ chức hội nghị; tham mưu, cung cấp đầy đủ các tài liệu, xây dựng kịch 

bản điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn để Thường trực HĐND tỉnh điều hành và kết luận. 
 

34. PV. HUYỆN SÔNG MÃ, SƠN LA: CHUẨN BỊ GIEO TRỒNG GẦN 17.000HA ĐẤT NƯƠNG 

/ PV // Đại biểu nhân dân.- Ngày 30/3/2014.- Số 89 
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Bà con nông dân đã hoàn thành phát dọn 16.908ha đất để chuẩn bị gieo trồng cây trồng trên 

nương. Đến nay, đã xuống ruộng làm cỏ đợt I và bón phân cho 1.600ha lúa; cung ứng 151 tấn 

giống lúa, ngô, hơn 1.000 tấn phân bón các loại; tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh 

doanh giống, phân bón, thức ăn gia súc, thuốc bảo vệ thực vật; kiểm tra 16 cơ sở đã phát hiện 5 cơ 

sở vi phạm điều kiện kinh doanh, lập biên bản xử phạt hành chính 7,2 triệu đồng. 
 

35. Hải Trang. TÌNH NGƯỜI SƯỞI ẤM CHIẾN SĨ BIÊN CƯƠNG / Hải Trang // Gia đình 

Việt Nam.- Ngày 31/3/2014.- Số 13 
 

 Đồn là nhà, biên giới là quê hương, các chiến sĩ Đồn Biên phòng 449 Nậm Lạnh (Bộ đội 

Biên phòng Sơn La) trong gian nan, vất vả vẫn sát cánh kề vai, coi nhau như anh em trong 

một gia đình. Chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên cương” đã tạo điều kiện để các anh em 

chiến sĩ giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. 

 NƠI LẠNH NHẤT LÀ NƠI ẤM ÁP NHẤT 

 Con đường dài hơn 400 cây số lặn lội từ Thủ đô đã đưa chúng tôi đến với huyện Sốp Cộp, 

tỉnh Sơn La. Từ trung tâm huyện Sốp Cộp chạy xe vào khoảng 4km nữa là đến “nhà” của anh em 

chiến sĩ Đồn Biên phòng 449 Nậm Lạnh. Nghe có vẻ gần nhưng chúng tôi phải vất vả lắm mới vào 

được tới nơi, vì con đường dẫn vào đồn biên phòng toàn là đường đất, lắm ổ gà, ổ voi, lại rơi đúng 

vào cái ngày mưa dầm ẩm ướt, trơn trượt. 

 Tới đồn biên phòng, chúng tôi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các chiến sĩ mang quân 

hàm xanh với nụ cười ấm áp và cái bắt tay như của những người anh em lâu ngày gặp lại mặc dù 

đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chân lên mảnh đất xa xôi này. 

 Những ngày được sống ở Đồn Biên phòng 449, cảm nhận cái không khí mưa gió, sương mù 

buốt lạnh tới tận xương của mảnh đất vùng cao càng khiến chúng tôi thêm thấu hiểu cuộc sống xa 

gia đình, quê hương của các anh em chiến sĩ. 

 Trong Đồn Biên phòng Nậm Lạnh có những chiến sĩ ở Sơn La, cũng có chiến sĩ nhà ở ngay 

Sốp Cộp, nhưng cũng có nhiều chiến sĩ ở nhiều vùng miền khác nhau của Tổ quốc như Hà Nội, 

Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình… Trong đồn có nhiều anh em đã có gia đình, cũng có nhiều bạn 

trẻ đang gửi gắm tuổi thanh xuân nơi vùng đất biên cương này. 

 Nắm bắt được hoàn cảnh gia đình của các đồng chí chiến sĩ trong đồn, Ban chỉ huy Đồn 

Biên phòng 449 Nậm Lạnh đã thực hiện chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên cương” nhằm tạo 

điều kiện cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các chiến sĩ vững tâm trong công cuộc bảo 

vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống trật tự an ninh cho bản làng, đất nước. 

 Chương trình “Mái ấm chiến sĩ nơi biên cương” được triển khai thực hiện từ năm 2013 và 

bước đầu đã đạt được những thành công nhất định. Đây là chương trình kêu gọi, huy động vốn 

đóng góp của các anh em chiến sĩ, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, hỗ trợ các chiến sĩ về vật chất 

để anh em xây nhà, bởi nhiều chiến sĩ ở đây, nhất là các chiến sĩ người dân tộc thiểu số đều có hoàn 

cảnh khó khăn, đang ở trong những căn nhà tạm. 

 NGÔI NHÀ CỦA TÌNH ĐỒNG ĐỘI 
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 Từ khi chương trình “Mái ấm chiến sỹ nơi biên cương” được thực hiện, nhiều anh em chiến 

sĩ có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ xây dựng nhà. Trong đó nổi bật có trường hợp của đồng 

chí Tòng Văn Thơ, quân số của đội Phòng chống ma túy Đồn Biên phòng Nậm Lạnh. Anh Thơ 

sinh năm 1980, đã có vợ và con, hiện đang sinh sống tại bản Nà Khá, xã Dồm Cang, huyện Sốp 

Cộp. Hoàn cảnh gia đình chiến sĩ Thơ vô cùng khó khăn nhưng nhờ có nguồn vốn động viên của 

đồng đội,anh đã có căn nhà mới kiên cố, giúp anh yên tâm những tháng ngày công tác xa gia đình, 

vợ con. 

 Lấy vợ từ năm 2008 nhưng tới năm 2011 anh mới được chào đón đứa con đầu lòng ra đời. 

Thế nhưng bé ốm đau, bệnh tật triền miên. “Con mới được 6 tháng thì đã phải cho xuống bệnh viện 

Nhi để điều trị. Cháu nó yếu lắm, từ lúc lọt lòng cho tới nay đã 5 lần phải cho đi viện Nhi ở Hà Nội 

rồi, chưa kể hàng tháng vẫn phải cho đi bệnh viện trong huyện, tỉnh” – anh Thơ kể. 

Từ khi kết hôn, anh chị vẫn phải ở tạm trong căn nhà sàn cũ kỹ, mưa gió là anh lại lo nhà 

dột. Mùa mưa lũ, nhà có nguy cơ đổ bất cứ lúc nào, mùa đông thì rét mướt vì gió lạnh lùa qua các 

khe gỗ hở. 

Vợ anh chưa xin được việc làm, kinh tế gia đình trông chờ hết vào đồng lương của anh, 

trong khi đó lại phải nuôi con nhỏ, tháng ngày lo thuốc thang bệnh tật. 

Đồng chí Đinh Mạnh Quân, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng 449 Nậm Lạnh cho biết: 

“Mỗi lần cho cháu đi bệnh viện là vợ chồng đồng chí ấy phải bỏ ra 20, 30 triệu đồng. Trợ cấp của 

người lính không đủ lo toan cuộc sống. Thấy hoàn cảnh của đồng chí Thơ quá đặc biệt nên anh em 

đã huy động ủng hộ, động viên, giúp đỡ đồng chí trong lúc khó khăn”. 

Năm 2013, bằng việc thực hiện chương trình “Mái ấm chiến sỹ nơi biên cương”, anh em 

Đồn 449 đã giúp đồng chí Thơ xây dựng ngôi nhà cấp 4 với tổng giá trị là 60 triệu đồng. Đây là số 

tiền quyên góp của anh em cán bộ chiến sỹ và tiền tiết kiệm của gia đình. 

Tháng 12/2013, những viên gạch đầu tiên được cất lên, gỗ làm nhà được mua từ bà con các 

xã của huyện Sốp Cộp. Ngày mùng 3/3 vừa rồi, ngôi nhà mới được xây dựng bởi tình đồng chí, 

đồng đội đã được hoàn thành trong niềm hân hoan của vợ chồng anh Thơ và các anh em Đồn Biên 

phòng Nậm Lạnh. 

“Dù số tiền anh em chúng tôi quyên góp không được nhiều, chỉ giúp đỡ cho đồng chí Thơ 

xây cất được ngôi nhà nhỏ. Vẫn còn nhiều thứ đồng chí Thơ phải lo toan, nhất là con nhỏ ốm đau 

liên miên, nhưng dẫu sao đó cũng là tấm lòng của các anh em đồng nghiệp, hy vọng có thể là 

nguồn an ủi, động viên đối với gia đình đồng chí”, anh Đinh Mạnh Quân cho chúng tôi hay. 

Từ ngày có nhà mới cho vợ con ở, anh Thơ yên tâm công tác hơn. Căn nhà đó yên ấm đúng 

nghĩa chở che vợ con anh vào những hôm gió mưa, buốt giá. Anh tâm sự: “Được anh em giúp đỡ, 

động viên, tôi thấy bớt đi được phần nào nỗi lo trong cuộc sống, yên tâm công tác trên này. Tương 

lai tôi cũng gom góp ít vốn để mở cửa hàng tạp hóa nho nhỏ cho vợ ở nhà vừa buôn bán, vừa lo cho 

con nhỏ”. 
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Không chỉ có anh Thơ, nhiều chiến sỹ trong Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cũng đã và đang 

được chương trình “Mái ấm chiến sỹ nơi biên cương” hỗ trợ giúp đỡ, tạo điều kiện cho các anh 

vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống và yên tâm công tác. 

Nhờ đó, năm 2013 vừa qua, Đồn Biên phòng 449 đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong 

công cuộc phòng chống ma túy, bảo vệ biên cương, bắt được nhiều vụ buôn bán ma túy lớn xuyên 

quốc gia. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Quân cho biết thêm: “Năm nay, đồn biên phòng sẽ 

phát huy hơn nữa chương trình “Mái ấm chiến sỹ”, hy vọng là sẽ giúp đỡ được nhiều hơn những 

chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn”. 

Sau hai ngày cùng ăn, cùng ở với các chiến sỹ biên phòng, chúng tôi càng yêu thêm công 

việc và cuộc sống của những con người mang trên mình quân hàm màu xanh lá cây nơi mảnh đất 

vùng cao xa xôi này. 

Chúng tôi thầm hy vọng sẽ có thêm nhiều mái ấm của tình đồng chí, đồng đội được xây 

dựng trong thời gian tới. Để nơi này con người mãi gần gũi, gắn bó với nhau trong cái ấm áp của 

tình người. 

Chương trình “Mái ấm chiến sỹ nơi biên cương” do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn 

La phát động từ năm 2013 nhằm hỗ trợ xây dựng nhà cho các chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn 

đang công tác tại các đồn biên phòng trong toàn tỉnh. Từ năm 2013 cho đến nay, Bộ hỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh Sơn La đã cho xây dựng được hàng chục ngôi nhà nhờ quỹ đóng góp từ chương 

trình “Mái ấm chiến sỹ nơi biên cương”. 

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn đặc biệt sâu sắc, góp phần ổn định cuộc sống cho 

đội ngũ cán bộ, chiến sỹ đang công tác, gắn bó với đơn vị và địa bàn, hoàn thành nhiệm vụ được 

giao, để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.  
 

36. Ngô Văn. NGÃ BA CÒ NÒI / Ngô Văn // Quân khu hai.- Tháng 3/2014.- Số 793 
Sau khi quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, để đảm bảo cho chiến trường, Trung ương 

quyết định lấy Yên Bái là nơi tập kết mọi lực lượng và phương tiện cho mặt trận. Hàng vạn bộ đội, 

dân công, thanh niên xung phong ở khắp các địa phương đã được huy động lên Tây Bắc. Đường 41 

(Quốc lộ 6) và đường 13 (Quốc lộ 37) là 2 tuyến giao thông huyết mạch, độc đạo của ta lên chiến 

trường Điện Biên Phủ. 

Tại ngã ba Cò Nòi (xã Cò Nòi, Mai Sơn, Sơn La) - điểm nút quan trọng của đường tiếp tế 

giữa đường 41 và đường 13 lên Điện Biên Phủ, 4 đại đội thanh niên xung phong gồm Đại đội 300, 

301, 303 và 403 thuộc Đội 43 và Đội 40 được giao nhiệm vụ ngày đêm bám trụ phối hợp với các 

lực lượng chủ lực tham gia chiến đấu, đảm bảo mạch máu giao thông thông suốt từ Yên Bái qua 

Sơn La đến Điện Biên Phủ. 

Nhằm phá tan huyết mạch giao thông, chặn đứng các mũi tiến quân của quân và dân ta, quân 

Pháp ngày đêm tăng cường đánh phá trên toàn tuyến. Chúng khẳng định rằng “Việc ngăn chặn và 

cắt đứt con đường vận tải, tiếp tế về mọi mặt của hậu phương miền Bắc cho chiến trường Điện Biên 

Phủ là một vấn đề sống còn của quân đội viễn chinh Pháp tại Việt Nam”. 
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Tướng Êly, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp ghi lại trong cuốn sách của mình: “Từ 

tháng 1 năm 1954, những cuộc oanh tạc các đường giao thông dẫn đến Điện Biên Phủ ngày càng ác 

liệt, có trận dùng tới 39 máy bay ném bom B26, 5 máy bay 4 động cơ Privateer và 21 máy bay khu 

trục thuộc hải quân, ném hàng trăm tấn bom trên những đoạn đường bị nghi ngờ. Lần đầu tiên trong 

các trận oanh tạc, Mỹ đã cho Pháp sử dụng loại máy bay vận tải cỡ lớn packet C.119 (78 chỗ ngồi) 

để thả bom napan. Mỗi chiếc mang được 9 thùng chứa 90 bình napan...”. 

Với tính chất đặc biệt quan trọng trong tuyến giao thông trọng điểm của ta lên mặt trận Điện 

Biên Phủ, quân Pháp xác định ngã ba Cò Nòi là điểm trọng nên tập trung đánh phá rất ác liệt tại 

đây. Ngã ba nhỏ bé này bị đánh phá với mật độ bom dày đặc, trung bình cứ 13 phút chúng lại ném 

bom đánh phá 1 lần. Có ngày chúng thả xuống 300 quả bom phá, bom nổ chậm, bom na pan. Trung 

bình mỗi ngày quân Pháp đã ném khoảng gần 70 tấn bom các loại xuống Cò Nòi. Từ tháng 3 năm 

1954 đến kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ không ngày nào nơi đây vắng tiếng bom. 

Với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”; “Tất cả để chiến thắng”, dưới mưa bom, bão đạn của 

địch, quân và dân ta ngày đêm vẫn kiên cường, dũng cảm bám trụ giữ vững huyết mạch giao thông 

thông suốt cho đến ngày chiến thắng. 

Tại ngã ba Cò Nòi, 100 chiến sỹ và thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh; trong đó có 

những chàng trai, cô gái mới ở tuổi mười tám, đôi mươi; họ đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho 

sự trường tồn dân tộc; góp phần tô thắm lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc và trang sử chói lọi của lực 

lượng thanh niên xung phong Việt Nam trong cuộc kháng chiến chín năm thần thánh của dân tộc 

chống thực dân Pháp xâm lược. Trong cuốn hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ghi 

rằng: “Ngã ba Cò Nòi là một cửa ải tất cả những người ra trận đều phải vượt qua”. 

Với lòng thành kính tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, UBND tỉnh 

Sơn La và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xây dựng tại đây khu di tích “Ngã ba Cò Nòi” 

với diện tích trên 20.000 m2; trong đó có Đài tưởng niệm 100 chiến sỹ thanh niên xung phong đã 

anh dũng hy sinh đã được xây dựng với quy mô hoành tráng. Phần tượng đài là chất liệu đá xanh tái 

hiện bằng hình ảnh của 3 thanh niên xung phong ở các tư thế khác nhau, đang hiên ngang ngẩng 

cao đầu làm nhiệm vụ trước mưa bom, bão đạn của kẻ thù. Hai bức phù điêu chất liệu bê tông phủ 

kim loại có diện tích 84m2 tái hiện hình ảnh toàn dân ra trận với khẩu hiệu “Tất cả để chiến thắng”. 

Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích Quốc gia 

ngày 29/4/2004, nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. 
 

37. Anh Đức. VỀ TONG TẢI XEM CHỌI TRÂU ĐẦU XUÂN / Anh Đức // Văn hóa các dân 

tộc.- Tháng 3/2014.- Số 3 
 

Đã thành truyền thống, cứ vào dịp đầu xuân năm mới, đồng bào dân tộc Mông bản Tong Tải, 

xã Nà Bó, huyện Mai Sơn (Sơn La) lại tưng bừng mở hội chọi trâu. Đây là hoạt động văn hóa mang 

đậm bản sắc của đồng bào Mông trước mùa xuân mới, góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch 

đến tham quan cổ vũ, thúc đẩy phong trào nuôi trâu của địa phương ngày càng phát triển... 

TỪ SỰ HÌNH THÀNH TỰ PHÁT  
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Ông Mùa A Tu, Bí thư chi bộ bản Tong Tải, Trưởng ban Tổ chức ngày hội, kể rằng bản 

Tong Tải vốn có truyền thống văn nghệ - thể thao phát triển mạnh, là bản văn hóa cấp tỉnh nhiều 

năm liền. Năm 2005, sau khi được bản tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, chính ông đã khởi xướng 

thêm môn chọi trâu đầu năm mới để bà con giao lưu vui xuân thêm phần đa dạng hơn. Sau khi bàn 

bạc thống nhất, được bà con hưởng ứng, bản đã chọn ra được 10 con trâu to khỏe để tham gia thi 

đấu giao lưu đầu tiên. Kết quả thật bất ngờ, hội chọi trâu năm ấy đã thu hút hàng nghìn bà con 

trong và ngoài xã đến xem, cổ vũ. Thấy đây là một tiềm năng, lợi thế cần được đầu tư, mở rộng quy 

mô phát triển, nên từ năm 2008, bản chính thức tổ chức Hội chọi trâu và ngày càng thu hút được 

nhiều trâu trong bản tham gia. Hiện tại, bản có 95 hộ thì có tới 60 con trâu đực to khỏe được các 

chủ gia đình chăm sóc đặc biệt, đủ điều kiện tham gia thi đấu cho những mùa hội tiếp theo. 

Để duy trì và phát triển Hội chọi trâu, ban quản lý bản đã tổ chức đi tham quan, học hỏi kinh 

nghiệm tổ chức chọi trâu ở một số tỉnh để rút kinh nghiệm. Đồng thời, khuyến khích các hộ gia 

đình tăng cường nuôi trâu, nhất là trâu đực và thường xuyên cho cọ sát để cùng rút kinh nghiệm 

cho những trận quyết chiến trong dịp đầu xuân, tìm vận may chiến thắng. Bởi thế, Hội chọi trâu ở 

Tong Tải ngày càng có sức hấp hẫn, thu hút khách hiếu kỳ từ trong và ngoài xã và kể cả các huyện 

lân cận cũng nô nức về đây cổ vũ. Theo đánh giá của ban tổ chức, hằng năm Hội chọi trâu của bản 

đón không dưới 5 nghìn lượt khách đến tham quan cổ vũ. Đây là cơ hội cho bản duy trì, phát triển 

nét đẹp văn hóa truyền thống, thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế và đẩy mạnh phong trào nuôi 

trâu của bản ngày càng phát triển. 

ĐẾN TƯNG BỪNG HỘI CHỌI TRÂU NĂM 2014 

Năm nay, đồng bào Mông bản Tong Tải lại nô nức tổ chức Hội chọi trâu truyền thống năm 

2014 với sự tham gia thi đấu của 32 con trâu đực to khỏe được các gia đình tuyển chọn, chăm sóc 

kỹ lưỡng từ nhiều tháng nay. Trước ngày diễn ra lễ hội, cả gia đình ông Mùa A Của gần như không 

ngủ bởi năm ngoái trâu nhà ông chấp nhận về nhì sau trận “tỷ thí” căng thẳng, khốc liệt, đầy kịch 

tính kéo dài hơn một giờ bất phân thắng bại. 5 giờ sáng, sương mù trên dãy Tong Tải vẫn còn phủ 

đầy, ông đã cầm đèn pin ra chuồng, tháo then, dắt trâu lên khu vực đấu trường ngồi chờ cả tiếng 

đồng hồ, mong đến lượt tái đấu. Ông Mùa A Khư, Trưởng bản, kiêm Phó Ban tổ chức ngày hội báo 

cáo nhanh rằng để có được một đấu trường an toàn, đủ rộng và thoáng cho mọi người đến xem cổ 

vũ được thuận lợi, đã từ hơn tháng nay, bản đã khoán cho mỗi hộ phải nộp 2 cây tre, 2 cột gỗ để rào 

quanh đấu trường, tránh nguy hiểm cho người đến xem; thuê máy ủi mở thêm những cung đường 

thoát hiểm khi trâu dượt đuổi nhau phòng khi thoát ra ngoài; bố trí hai khán đài chính có mái che để 

cho bà con đến xem. Mặt khác, bản cắt cử hơn 30 thanh niên làm nhiệm vụ bán vé, trông xe để có 

nguồn thu, kinh phí cho việc tổ chức lễ hội, đồng thời tham gia bảo vệ quanh đấu trường, nhằm hạn 

chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

Ban Tổ chức thông báo trận khai mạc bằng cả 2 thứ tiếng phổ thông và tiếng Mông để bà 

con cùng hiểu. Xung quanh đấu trường đã chật kín người với đủ sắc mầu các dân tộc. Chủ 32 con 

trâu đã bốc thăm, chia làm 16 cặp đấu loại trực tiếp. Từng cặp đấu lần lượt vào trận giữa tiếng trống 

giục và tiếng hò reo rộn rã. Các trận đấu diễn ra quyết liệt, kịch tính và hấp dẫn. Trời mỗi lúc càng 
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nắng to mà vẫn không ngăn được dòng người ùn ùn kéo đến xem chật ních. Được cái rất tiện là bà 

con trong bản đã tranh thủ làm dịch vụ cung cấp nước lọc, trái cây, đặc biệt là bánh dầy, bánh 

chưng ngày Tết được bà con tiếp thị tận nơi, nên mọi người vẫn sẵn sàng ở lại đến thông tầm chờ 

xem kết quả. Ông Phàng A Lộng, 65 tuổi, nhà ở tận xã Chiềng Tương (Yên Châu) đã về đây từ 

chiều hôm trước, phấn khởi nói: “Xem chọi trâu thích lắm, năm nào tôi cũng lên xem. Chiềng 

Tương cũng có nhiều trâu nhưng chưa tổ chức được như thế này...!”. 

Sau 31 trận thi đấu quyết liệt, đầy kịch tính, thu hút hàng nghìn lượt khán giả trong vùng đến 

cổ vũ, Hội chọi trâu bản Tong Tải đã kết thúc thành công tốt đẹp. Chiến thắng đã thuộc về con trâu 

mang số 26 của gia đình ông Mùa A Của, được Ban Tổ chức đã trao giải Nhất kèm theo tiền 

thưởng 30 triệu đồng; giải Nhì thuộc về con trâu mang số 12 của gia đình ông Mùa Sáu Chư và trao 

2 giải Ba cho 2 con trâu lọt vào vòng bán kết. Điều đặc biệt là trận tái đấu giành ngôi vị cao nhất 

năm nay chính là trâu đoạt giải nhất, nhì năm ngoái và kịch tính đã được phân định: Trâu đoạt giải 

nhất năm nay là trâu giành giải nhì năm ngoái và ngược lại. Trâu chiến thắng được tôn vinh, khen 

thưởng chứ không bị làm thịt như lễ hội chọi trâu ở một số tỉnh khác. Các trâu tham gia thi đấu nếu 

bị thương tùy theo mức độ nặng, nhẹ sẽ được bồi thường từ 1 - 2 triệu đồng; nếu chẳng may bị chết 

sẽ được bồi thường 3 triệu đồng và thịt bán trả vốn cho chủ tìm mua tiếp con trâu khác. 

Cũng theo Bí thư chi bộ; Trưởng ban tổ chức Hội chọi trâu Mùa A Tu, thì bản đã có đề xuất 

với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà trực tiếp là Trung tâm Văn hóa tỉnh cho phép nâng quy 

mô lên cấp huyện để giao lưu giữa các vùng. Trước mắt, bản sẽ chủ động mời gọi các tổ chức, 

doanh nghiệp phối hợp cùng bản đầu tư nâng cấp sân bãi có quy mô lớn hơn; bố trí thêm các điểm 

gửi xe, trông xe; khuyến khích bà con làm dịch vụ phục vụ bà con trong vùng đến giao lưu trước, 

trong và sau ngày hội, tiến tới xúc tiến xây dựng thương hiệu Hội chọi trâu ở Tong Tải dịp đầu 

xuân năm mới để thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh đến tham quan, cổ vũ, tạo thêm việc làm 

và thu nhập cho bà con. 
 

38. Hoàng Văn Chất. KINH NGHIỆM BƯỚC ĐẦU TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA 

HỘI ĐỒNG NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ TỔNG KẾT THỰC TIỄN Ở SƠN LA / Hoàng 

Văn Chất // Tạp chí Tuyên giáo .- Tháng 3/2014.- Số 3 
 

1. Công tác lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nói 

đến vấn đề lý luận, chúng ta thường nhắc tới câu nói nổi tiếng của V.I. Lênin “Không có lý luận 

cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng”. Nhận thức sâu sắc về vị trí, tầm quan 

trọng của công tác lý luận, Đảng bộ tỉnh Sơn La luôn chú trọng đến công tác nghiên cứu lý luận và 

tổng kết thực tiễn; công tác giáo dục lý luận chính trị. Ở từng thời kỳ cách mạng, hoạt động lý luận 

của Đảng bộ tỉnh Sơn La đều được tổ chức, thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa 

phương nhằm tiếp tục ổn định về chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo trật tự an 

toàn xã hội và an ninh - quốc phòng. 

Từ ngày 28/10/2002, Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Quyết định số 346-QĐ/TU thành lập Hội 

đồng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của Tỉnh ủy gồm 10 đồng chí; giao cho từng thành 
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viên phụ trách và tổ chức nghiên cứu các đề án, đề tài. Theo đó các thành viên chịu trách nhiệm đề 

xuất nhóm nghiên cứu, xây dựng đề cương nghiên cứu báo cáo Thường trực Hội đồng. 

Từ khi thành lập đến nay, Hội đồng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của tỉnh đã ban 

hành nhiều văn bản về tổ chức của Hội đồng và các nhóm nghiên cứu như Quy chế số 417-QC/TU 

ngay 13/3/2003 về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Hội đồng, Thông báo số 01-TB/HĐNC 

ngày 19/5/2004 của Hội đồng phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng; Quyết định 

thành lập nhóm nghiên cứu đề tài “Về kinh tế nông nghiệp và vai trò của nó trong chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và 2020”, nhóm nghiên cứu “Chương trình xây dựng bản mới”, 

nhóm nghiên cứu đề tài “Tổng kết 3 năm (2001 - 2003) phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông, 

lâm nghiệp” định hướng đến 2010 - 2015 và năm 2020, nhóm nghiên cứu đề tài ‘Tổng kết 3 năm 

chương trình trồng rừng của tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ để nâng độ che phủ của rừng lên 40% 

vào năm 2005 và những năm tiếp theo”; nhóm nghiên cứu đề án thuộc lĩnh vục công tác xây dựng 

Đảng; Quyết định số 1829/2005/QĐ-UB ngày 29/6/2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập 

Hội đồng nghiên cứu và thẩm định tái định cư Thủy điện Sơn La, Quyết định số 373-QĐ/TU ngày 

2/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về kiện toàn các Ban chỉ đạo triển khai thực hiện 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ  XIII, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 01-

NQ/TW về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay. 

Kết quả, đã thẩm định, nghiệm thu 10 đề tài tổng kết thực tiễn; 12 đề tài nghiên cứu cơ sở lý 

luận và thực tiễn, các giải pháp thực hiện một số chủ trương lớn của tỉnh; 9 đề tài trong lĩnh vực 

khoa học xã hội và nhân văn; 14 đề tài về nông, lâm nghiệp, thủy sản; 3 đề tài về công nghiệp xây 

dựng và giao thông; 3 đề tài thuộc Chương trình số 06-CTr/TU của Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị 

quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; đề tài 

nghiên cứu về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Sơn La và du lịch vùng lòng hồ Thủy điện 

Hòa Bình, Thủy điện Sơn La đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; đề án nghiên cứu về đội ngũ văn 

nghệ sĩ và lịch sử hình thành, phát triển Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh Sơn La. Các đề 

án, đề tài nghiên cứu về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; chỉ đạo nghiên 

cứu, biên soạn và phát hành cuốn sách: “Lịch sử 65 năm quan hệ hợp tác đặc biệt Sơn La - Hủa 

Phăn - Luông Pha Băng”; thực hiện Đề án nâng cấp cửa khẩu Lóng Sập (Mộc Châu) thành cửa 

khẩu quốc tế. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đã nghiên cứu và chỉ đạo tổ chức các cuộc diễn 

tập khu vực phòng thủ cấp khu vực; cấp tỉnh và huyện; đề án xây dựng các nhóm liên gia tự quản ở 

các tổ bản; công tác nghiên cứu xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên sẵn sàng tác 

chiến trị an và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chỉ đạo tổ 

chức nhiều đợt hoạt động chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thông qua các hội thi giảng viên lý 

luận chính trị giỏi các cấp, báo cáo viên giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh, thi kể chuyện tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh, thi tìm hiểu về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, về Sơn La đổi mới... Đây 
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thực sự là hoạt động mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng 

được giác ngộ chính trị và thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Hội đồng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của tỉnh hoạt động bán chuyên trách chủ 

yếu ở các ban xây dựng Đảng, Sở Khoa học - Công nghệ, các ngành trong khối Khoa giáo, Trường 

Cao đẳng Sơn La, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Chính trị tỉnh... Đội ngũ cán bộ tham gia 

nghiên cứu lý luận, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và bước đầu đã tập trung giải quyết những 

vấn đề do thực tiễn đặt ra, tích cực góp phần hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở Sơn 

La qua các thời kỳ. 

Hoạt động của Hội đồng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của tỉnh đã góp phần cung 

cấp nhiều luận cứ khoa học cho việc bổ sung, phát triển các chủ trương, chính sách phát triển kinh 

tế, xã hội của tỉnh, bổ sung và phát triển đường lối đổi mới của Đảng; tăng cường sự thống nhất về 

chính trị, tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm 

vụ chính trị của tỉnh qua các nhiệm kỳ. Nội dung các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc tọa đàm, 

hội thảo khoa học ngày càng thiết thực, gắn với những vấn đề mang tính thời sự, tính cấp bách đặt 

ra tại cơ sở; tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và đảng viên; đưa chủ 

trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống. Đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận được cấp ủy quan 

tâm củng cố, tạo điều kiện để được đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh, trong nước và một số nước bạn; góp 

phần quan trọng tham gia vào quá trình soạn thảo các văn kiện chính trị cho Đại hội Đảng bộ các 

nhiệm kỳ. 

Công tác nghiên cứu, vận dụng lý luận, tổng kết thực tiễn đã rút ra nhiều cách làm hay, tạo 

bước phát triển đột phá trong một số chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh như công tác di dân 

tái định cư Thủy điện Sơn La, đã hoàn thành công tác di dân với trên 12 nghìn hộ thuộc các vùng 

trọng điểm của vùng lòng hồ sông Đà, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La; 

chuyển đổi các diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây cao su, năm 2012 đã trồng được 

7.000 ha cây cao su sinh trưởng tốt; công tác phòng chống ma túy được chú trọng và nhiều mô hình 

mới, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Đây 

là những đóng góp quan trọng trong hoạt động lý luận của Đảng bộ tỉnh trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận còn mỏng, chưa có những cơ chế đủ mạnh để 

khuyến khích, động viên cán bộ; sự thiếu hụt về năng lực sáng tạo, trình độ nhận thức và vận dụng 

tư duy lý luận ở một số cán bộ dẫn tới tư duy còn giản đơn, một chiều, nặng về mô tả hiện tượng, 

sự kiện, suy luận chủ quan mà không nâng lên tầm phân tích, tổng kết thực tiễn và khái quát lý 

luận; nhiều vấn đề bức xúc do thực tiễn đặt ra chưa được giải quyết thỏa đáng. 

Các đề án, đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu ứng dụng, áp dụng các thành tựu khoa học và 

thực tế sản xuất; thiếu các đề tài nghiên cứu lý luận chuyên sâu; có đề tài nghiên cứu rộng và phức 

tạp, phải huy động các nhà khoa học, các cơ quan đơn vị từ Trung ương đến địa phương nên trong 

triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn. Điều kiện phục vụ nghiên cứu lý luận, nghiên cứu ứng 

dụng còn thiếu, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị. Số lượng đề tài, nhất là đề 
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tài nhánh còn trùng lặp về nội dung và chủ đề, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, hạn chế về chất 

lượng và giá trị khoa học. 

Từ hoạt động nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, Hội đồng nghiên cứu lý luận và tổng 

kết thực tiễn của tỉnh có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau: 

Một là, việc nhận thức rõ vị trí, vai trò định hướng của công tác nghiên cứu lý luận đối với 

công tác lãnh đạo, quản lý, giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân là vấn đề 

quan trọng hàng đầu. 

Hai là, đội ngũ làm công tác nghiên lý luận và tổng kết thực tiễn phải có năng lực vận dụng 

lý luận vào thực tiễn và khái quát thực tiễn thành lý luận; nhiệt tình và tâm huyết trong công tác 

nghiên cứu lý luận, góp phần tích cực đưa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng vào 

cuộc sống, làm sâu sắc thêm mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp đổi 

mới. 

Ba là, việc nghiên cứu và giảng dạy lý luận phải được thường xuyên đổi mới nâng lên tầm 

phân tích, luận chứng, tổng kết, đề xuất các luận điểm và được khảo sát, minh chứng trong thực 

tiễn, kiến giải và đưa ra đề xuất đảm bảo tính khoa học, tính dự báo. 

Bốn là, các cấp ủy phải thật sự coi trọng hoạt động lý luận và thường xuyên tổng kết thực 

tiễn, đúc kết lý luận; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận cho đảng viên, đặc biệt đối 

với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. 

2. Trong thời gian tới công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của tỉnh Sơn La tập 

trung vào một số nội dung sau: 

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động lý luận, tiếp tục đổi 

mới hình thức, phương pháp nghiên cứu và giảng dạy lý luận; tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng lý luận và tổng kết thực tiễn cấp tỉnh; nhằm làm tốt vai trò 

đầu mối tập hợp, phát huy trí lực của các nhà khoa học, các cơ quan nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 

tham gia vào công tác nghiên cứu lý luận; xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lý luận có trình độ 

cao, đủ sức giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra; đội ngũ cán bộ lý luận phải được trang bị 

đồng bộ cả về trình độ lý luận chính trị, kiến thức chuyên môn và ngoại ngữ, chú trọng công tác bồi 

dưỡng, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, 

trong đó ưu tiên các lĩnh vực lý luận mũi nhọn. 

Thứ hai, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn, mở rộng dân chủ và 

giữ vững định hướng chính trị trong hoạt động lý luận. Trong nghiên cứu lý luận cần đặc biệt quan 

tâm đến mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xây dựng 

đạo đức con người mới gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” 

trong toàn Đảng bộ tỉnh. 

Thứ ba, chú trọng công tác lý luận phê bình nhằm thúc đẩy nâng cao chất lượng nghiên cứu; 

định kỳ xét, chọn và trao giải thưởng cho các công trình nghiên cứu khoa học có giá trị ứng dụng 

cao trong thực tiễn. Tăng cường nghiên cứu lý luận để triển khai trong thực tiễn công tác đối ngoại, 
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công tác quốc phòng, an ninh; tích cực đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế 

lực thù địch. 

Thứ tư, tăng cường ngân sách đầu tư cho các hoạt động lý luận, phân bổ hợp lý nguồn kinh 

phí, đảm bảo các điều kiện và trang thiết bị cho hoạt động lý luận, từng bước hiện đại hóa hệ thống 

thông tin và đảm bảo cung cấp thông tin tạo điều kiện cho việc nghiên cứu và khảo sát thực tế, đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh. 
 

39. San Hải. GIẢI THƯỞNG LÝ TỰ TRỌNG NĂM 2014: TUỔI 18 VÀ CẢM HỨNG SÁNG TẠO 

MỖI NGÀY / San Hải // Sinh viên Việt Nam.- Ngày 31/3 - 7/4/2014.- Số 13 
 

Một cô gái vốn là dân chuyên Toán nhưng lại rất yêu thích môn Văn, và tập viết truyện 

ngắn từ hồi học lớp 6. Ước ao trở thành một doanh nhân thành đạt nên cô nộp hồ sơ thi vào 

trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô gái ấy là Lưu Thúy Hạnh, người vừa được nhận 

giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014. 

Ngày 26/3, tại tỉnh Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí 

Minh đã tổ chức kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 

26/3/2014) và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 Bí thư Đoàn cấp cơ sở, đoàn viên xuất 

sắc tiêu biểu toàn quốc. Trong số 100 gương mặt này có nhiều cán bộ đoàn, đoàn viên có 

thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, trong công tác 

Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; có những sáng kiến đổi mới hoạt động Đoàn hoặc sở 

hữu nhiều phát minh, sản phẩm sáng tạo, đem lại thu nhập cao và giúp đỡ các thanh niên 

khác có việc làm; lập nhiều chiến công, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Giải 

thưởng Lý Tự Trọng là giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, do 

báo Sinh viên Việt Nam khởi xướng. 

SÁNG TẠO “ĐƠN GIẢN NHƯ ĂN KẸO” 

Là một thành viên đội tuyển dự thi Học sinh giỏi Toán Quốc gia nhưng Lưu Thúy Hạnh, lớp 

12 Toán trường Trung học phổ thông (THPT) Chuyên Sơn La lại nổi bật với sáng kiến về... “Cây 

lịch sử thông minh”. Đây là đề tài đã đoạt giải Ba cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho 

thanh, thiếu niên toàn quốc. Trong “bộ sưu tập giải thưởng” của cô nàng không thiếu những giấy 

khen “học sinh giỏi toán”. Nhưng giấy khen trong các cuộc thi sáng chế, sáng tạo thì lại nhiều hơn 

hẳn. Đề tài nổi bật nhất lại là về... lịch sử. Lưu Thúy Hạnh chia sẻ: “Từ bé, mình đã rất thích đọc 

các sách tài liệu lịch sử của bố ở nhà. Mình làm “Cây lịch sử thông minh” để “gói” lại những kiến 

thức lịch sử mà mình đã đọc, nhất là từ sách giáo khoa. Mình thấy có nhiều bạn bỏ quên môn Lịch 

sử và với “Cây lịch sử thông minh”, mình mong rằng, các bạn sẽ tìm lại được tình yêu với môn học 

rất tuyệt vời này”. 

“Cây lịch sử thông minh” của Thúy Hạnh tóm tắt toàn bộ lịch sử Việt Nam qua các thời kỳ. 

Thúy Hạnh đã làm thành các file âm thanh, kết hợp với phần minh họa trực quan trên “cây lịch sử”. 

Muốn tìm hiểu giai đoạn lịch sử nào, bạn chỉ cần bấm vào số tương ứng có trên bảng điều khiển, 

loa sẽ tự động phát ra nội dung kể về giai đoạn đó. 
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Để giảm thiểu số lượng túi nilon đang từng ngày hủy hoại môi trường sống, Thúy Hạnh nghĩ 

ra mô hình “Làn cải tiến thân thiện với môi trường”. Đó đơn giản là chiếc làn nhựa đi chợ của các 

bà, các mẹ nhưng sẽ được chia thành nhiều ngăn thú vị: Ngăn dành cho đồ ăn sống, ngăn dành cho 

rau, hoa quả, ngăn để thịt cá. Lập luận của Hạnh là: “Chỉ cần một ngày các bà nội trợ giảm được 3 

chiếc túi nilon là chúng ta đã có thể ngăn chặn một lượng túi nilon cực lớn thải ra môi trường”. 

Những sáng tạo của cô nàng chuyên Toán, thích Văn và yêu Lịch sử này lúc nào cũng giản 

dị và thiết thực như thế. Năm học này, Thúy Hạnh còn bổ sung cho “bộ sưu tập” giải thưởng của 

mình một giải Ba khác, với đề tài “Chiếc gối hạnh phúc”. Thúy Hạnh chia sẻ: “Gối của mình sử 

dụng loa bên trong và tinh dầu tạo mùi. Về phần thiết kế, mình có nhiều màu sắc, hình khối dành 

cho các lứa tuổi. Mình cũng tự pha chế tinh dầu để tạo ra các mùi hương khác nhau, phù hợp với 

mỗi loại thời tiết và mùa khác nhau. Đã có khá nhiều khách hàng gọi điện đến đặt hàng sản phẩm 

gối này nhưng mình vẫn chưa thể bán. Mình còn muốn hoàn thiện sản phẩm thêm nữa mới đưa ra 

thị trường”. 

“CỚ GÌ TA KHÔNG SỐNG THẬT SÂU?” 

Thúy Hạnh muốn được làm thật nhiều việc dù mới chỉ 18 tuổi. Từ năm lớp 6, Hạnh đã viết 

các truyện ngắn. Hạnh đã có những truyện đăng trên Hoa Học Trò, trên Thanh Niên và lập cả một 

trang web... để đăng toàn truyện ngắn của mình. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ. 

Hạnh là hạt nhân quan trọng của chương trình “Ngày hội đổi sách” ở trường THPT Chuyên 

Sơn La. Các bạn trong trường sẽ làm những món quà ý nghĩa để đổi lấy những quyển sách mang 

tặng cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa. Một chương trình nhỏ nhưng đã gom góp được hơn 

5.000 cuốn sách làm quà tặng cho các bạn nhỏ. Và điều đó, với Hạnh là một lần được “sống thật 

sâu”. 

Hạnh không nhớ chính xác từ khi nào đã lập một kế hoạch kinh doanh thật dài. Hạnh dán kế 

hoạch kinh doanh ấy lên góc học tập của mình. Dù đó chưa phải là những plan cụ thể, sản phẩm cụ 

thể nhưng nó nhắc Hạnh không quên ước mơ trở thành một doanh nhân thành đạt sau này. Mùa thi 

này, Hạnh sẽ thi vào trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.  
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