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01. Tráng Đinh Minh. GIỮ RỪNG MÙA CAO ĐIỂM / Tráng Đinh Minh // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 01/4/2014.- Số 78 
 

Với hơn 102.000ha rừng và đất lâm nghiệp, chiếm gần 70% diện tích đất tự nhiên, 

tháng 3 - 4 hàng năm luôn được coi là mùa “cao điểm” giữ rừng của huyện Thuận Châu (Sơn 

La). 

TRỰC 24/24 GIỜ 

Trong phòng làm việc của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thuận Châu, anh Nguyễn Văn 

Bừng, đang lúi húi bên chiếc máy tính để bàn, tay rê chuột, tìm kiếm những thông tin về cảnh báo 

cháy rừng trên mạng. Tôi hỏi: “Nghỉ cuối tuần mà anh không về nhà với gia đình à?”. Anh cười: 

“Với kiểm lâm Sơn La thì những ngày này là cao điểm nhất trong năm. Trừ trường hợp đặc biệt thì 

hầu như chẳng kiểm lâm nào được phép vắng mặt ở vị trí công tác được giao. Ngay cả buổi tối, 

giấc ngủ cũng chập chờn, lo lắm”. 

Tháng 3, tháng 4 với vùng cao Sơn La là mùa “cao điểm” giữ rừng. Gió Lào khô rát thổi 

mạnh, làm khô quắt cả những thân cây tươi tốt nhất. Những bụi tre bên cánh rừng Chiềng Bôm, 

Chiềng Ly của huyện Thuận Châu rũ lá như vừa bị hơ qua lửa nóng. Dưới chân những cánh rừng, 

người dân triển khai làm nương ở khắp nơi. Khói, bụi, lá cây, tàn tro… làm cả không gian đặc 

quánh một màu mù mù, đùng đục như sương sớm, với một cảm giác rất khó chịu. Với diện tích đất 

nương lên tới hàng chục ngàn ha, đan xen với diện tích rừng nên vào thời điểm này, khi hoa ban rũ 

cánh cũng là lúc người dân bước vào vụ làm nương, phát cây, cỏ, đốt rác, tra hạt… Đây cũng là lúc 

các kiểm lâm viên phụ trách địa bàn “chạy như cờ lông công” để tuyên truyền, kiểm tra, nắm tình 

hình, nhắc nhở bà con đốt nương đúng giờ quy định, kiểm tra việc chấp hành mốc chỉ giới rừng - 

nương rẫy…  

Anh Bừng bảo: “Diện tích lớn nhưng cán bộ lại ít nên một số kiểm lâm viên phải kiêm 

nhiệm 1 - 2 xã, ngày chạy xe tới cả trăm cây số để quán xuyến địa bàn là chuyện bình thường”. 

NHIỀU GIẢI PHÁP GIỮ RỪNG 

Thuận Châu hiện còn 72.320ha rừng và hơn 15.500ha rừng khoanh nuôi tái sinh, tỷ lệ độ che 

phủ rừng cuối năm 2013 đạt 47%. Năm 2014, huyện phấn đấu nâng tỷ lệ độ che phủ của rừng lên 

48%. Mục tiêu phấn đấu tuy không lớn lắm nhưng để đạt được 1% độ che phủ của rừng tăng thêm 

là khó khăn không nhỏ. Ngay từ đầu năm 2014, Thuận Châu đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữ 

rừng giữa kiểm lâm với các ban, ngành, đoàn thể; kiểm lâm với xã, xã với các bản, chủ hộ; thành 

lập các tổ đội phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng; xây dựng phương án trồng rừng. Lực lượng 

kiểm lâm đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý các vụ việc vi phạm. Các xã, bản trong huyện đều 

được phát tài liệu tuyên truyền bảo vệ rừng. Anh Lò Văn Hặc - dân bản Thôm, xã Thôm Mòn, 

huyện Thuận Châu bảo: “Cứ ngày 3 buổi sáng, trưa, chiều; khi nào loa truyền thanh của bản phát 

lên là lại nghe thấy thông tin về bảo vệ rừng. Nghe mãi rồi cũng thấy hiểu thêm về trách nhiệm, 

nghĩa vụ của mình với rừng”. 

Còn lão nông Lò Văn Nấm ở bản Bôm, xã Chiềng Bôm cho hay: “Trước đây chỉ cần một 

khúc củi là có thể chặt ngay 1 - 2 cây rừng mà chẳng bao giờ nghĩ phải trồng rừng; muốn mở rộng 
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nương lúa, nương ngô là cứ hạ cây, bất kể to hay nhỏ. Bây giờ không ai làm thế nữa. Người dân 

còn tham gia trồng rừng rất tích cực. Ở vùng này năm vừa qua còn trồng được mấy chục ha cây sơn 

tra nữa đấy. Nhà nước bây giờ còn trả tiền bảo vệ rừng với giá cao cho người dân, ai cũng muốn 

giữ rừng; có thông tin gì nguy hiểm cho rừng như cháy rừng, trộm gỗ... là dân báo cán bộ bản, kiểm 

lâm viên ngay. Giữ rừng đã đưa vào quy ước của bản hàng năm, là một mục tiêu thi đua của bản rồi 

đấy” - ông Nấm cho biết.  

Anh Lỗ Trường Giang - Phó chánh Văn phòng UBND huyện Thuận Châu nhận xét: Năm 

2013, chúng tôi đã trồng mới được 678ha rừng, trong đó có 579ha rừng bằng giống cây sơn tra 

(cây táo mèo), vừa là rừng, vừa là nguồn thu lâu dài nên bà con rất phấn khởi, không chỉ tham gia 

trồng rừng mà còn chăm sóc, bảo vệ, đạt tỷ lệ cây sống rất cao. 
  

02. PV. SƠN LA: TRỘM 1.201 KÍP NỔ / PV // An ninh thủ đô.- Ngày 01/4/2014.- Số 4070 
 

Ngày 31/3, Công an tỉnh cho biết, tối 27/3, tại kho vật liệu nổ, khu vực khai thác khoáng sản 

của Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản KTB, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, kẻ gian đã đột 

nhập từ trên nóc nhà kho lấy trộm 1.201 kíp nổ K8. Công an huyện Vân Hồ đang tiến hành điều tra 

làm rõ vụ việc. 
 

03. Minh Dũng. NGHĨA TÌNH CHIỀNG ON / Minh Dũng // Biên phòng.- Ngày 02/4/2014.- 

Số 27; An ninh biên giới.- Ngày 6/4/2014.- Số 14 
 

Sau 1 ngày hành trình vượt gần 400km, cùng với những món quà chất chứa bao tình 

cảm của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Chi đoàn báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình Bộ 

đội Biên phòng (BĐBP), Cục Hậu cần (Tổng cục An ninh II, Bộ Công an) dành tặng đồng bào 

nơi biên giới trong chương trình “Ấm áp nghĩa tình biên cương” tại xã biên giới Chiềng On, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã góp chút hơi ấm tới các gia đình neo đơn không nơi nương 

tựa và học sinh nghèo vượt khó. 

 GÓP CHÚT HƠI ẤM 

4 giờ chiều 29/3, chúng tôi có mặt tại sân Đồn Biên phòng (BP) Chiềng On, sau một cuộc 

hành trình gần 400km mang theo 25 suất quà tặng học sinh nghèo vượt khó, các gia đình neo đơn 

không nơi nương tựa và dụng cụ thể thao, quần áo thi đấu 

tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Chiềng On và Đoàn xã Chiềng On... 

Đón chúng tôi bằng cái bắt tay thật chặt, Thượng tá Vũ Trí Dũng, Đồn trưởng Đồn BP 

Chiềng On cho biết: “Nhận được tin Chi đoàn báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình BĐBP, Cục 

Hậu cần (Tổng cục An ninh II) đến với biên giới Chiềng On tổ chức chương trình “Ấm áp nghĩa 

tình biên cương”, chúng tôi đã huy động ĐVTN của đồn và địa phương khẩn trương tiến hành các 

công tác chuẩn bị cho buổi giao lưu rất chu đáo, bởi đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh 

thần học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó 

khăn, vững chắc tay súng bảo vệ biên cương của Tổ quốc”. 
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Vừa đặt chân xuống sân Đồn BP Chiềng On, các ĐVTN trong đoàn và cán bộ, chiến sĩ lập 

tức lên đường đi thăm các gia đình có hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa. Địa chỉ đầu tiên là 

gia đình cụ Hàng Thị Huân (93 tuổi), đang sống độc thân ở bản Trằn Hóc, xã Chiềng On. Ngôi nhà 

sàn thấp tè của cụ đã xiêu vẹo vì từ lâu không được sửa sang, trong nhà hầu như không có thứ đồ 

đạc gì đáng giá, ngoài vài chiếc chăn được Đồn BP Chiềng On hỗ trợ trong mùa đông vừa qua. 

Nâng món quà nhỏ trên tay, cụ xúc động nói: “Cảm ơn các cháu đã lặn lội đường xa tới đây tặng 

quà cho cụ. Nay đã trên 90 tuổi không làm được gì, cuộc sống chủ yếu dựa vào nguồn hỗ trợ của 

Nhà nước, sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng và BĐBP. Giờ được các cháu cho cụ gạo, tiền...”. 

Nói đến đây, cụ Huân nghẹn giọng và chỉ thốt lên: “Cảm ơn, cảm ơn”. 

Tiếp tục hành trình, các ĐVTN cuốc bộ vượt qua con đường đồi dốc hơn 2km đến với gia 

đình cụ Vi Văn Đôi, bản Nà Đít, xã Chiềng On. Cụ Đôi nay đã ở tuổi 85, phải ở nương nhờ nhà 

người cháu họ. Đã hơn 2 tuần cụ bị ốm, nằm co quắp trên chiếc phản ở góc nhà, nhưng không có 

tiền để mua thuốc men. Cụ Đôi bùi ngùi chia sẻ: “Hai ông bà đến với nhau nhưng không có con, 

khi tuổi đã cao không còn sức khỏe để phát nương, làm rẫy nên không còn thu nhập, cuộc sống 

hiện nay gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2010, nhờ cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Chiềng On làm nhà Đại 

đoàn kết và thường xuyên động viên, thăm hỏi giúp đỡ nên cuộc sống gia đình cũng phần nào vơi 

bớt khó khăn. Vợ chồng tôi hiện đang nhờ cậy vào đứa cháu, nhưng hoàn cảnh nó cũng nghèo, nên 

ông bà, con cháu đùm bọc nhau bữa cháo, bữa rau qua ngày”. 

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 

Trên địa bàn xã Chiềng On, Nà Cài, thuộc địa bàn Đồn BP Chiềng On quản lý, hệ thống 

trường lớp đã được đầu tư xây dựng kiên cố, học sinh đến trường đều, số lượng ngày một tăng. Tuy 

nhiên, cuộc sống của các em còn gặp rất nhiều khó khăn, với những ước mơ tìm con chữ để mai 

này xây dựng tương lai, mỗi em học sinh đã vượt qua hoàn cảnh thiếu thốn để vươn lên trong học 

tập. Những tình cảm của ĐVTN 3 đơn vị sẽ phần nào giúp các em giảm bớt khó khăn, động viên 

tinh thần các em học sinh nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, học giỏi, xây dựng tương lai. 

Trước khi buổi giao lưu văn nghệ diễn ra tại sân Đồn BP Chiềng On, 20 suất quà tặng các 

em là tấm lòng của ĐVTN Chi đoàn báo Biên phòng, Điện ảnh - Truyền hình BĐBP, Cục Hậu cần 

(Tổng cục An ninh II), góp chút hơi ấm với học sinh nơi biên giới. Em Vì Văn Thức, học sinh lớp 

5, trường Tiểu học Nà Cài, xúc động: Chúng em được bố mẹ cho đi học, đó là điều may mắn và 

hạnh phúc hơn bao bạn khác, bởi cùng trang lứa, nhiều bạn phải lên nương giúp bố mẹ, trồng trọt, 

chăn trâu bò. Nhà nghèo nên không thể có đủ tiền cho chúng em mua sắm đầy đủ những đồ dùng 

học tập. Với những tình cảm của các anh chị, em sẽ cố gắng phấn đấu học tập tốt hơn, để sau này 

cống hiến công sức, góp phần phát triển vùng đất biên cương giàu mạnh. 

Bên ngọn lửa bập bùng, trong cái se se lạnh của những ngày cuối xuân, nhưng không khí của 

đêm giao lưu “Ấm áp nghĩa tình biên cương” như đã xua tan cái lạnh của vùng sơn cước. Ông Sồng 

Lạc Dìa, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng On cảm ơn sự quan tâm của tuổi trẻ 3 đơn vị đã dành 

những tình cảm chân thành cho bà con nghèo nơi biên giới. Ông cho biết: Chiềng On, Nà Cài là hai 
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xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Châu, tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 70%, trình độ dân trí không 

đồng đều, việc áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế và đang rất cần sự chung tay 

của toàn xã hội giúp đỡ bà con dân tộc ổn định cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, tạo điều kiện cho 

học sinh có đủ cơm ăn, áo mặc để yên tâm tới trường. Sự có mặt của các ĐVTN báo Biên phòng, 

Điện ảnh - Truyền hình BĐBP và Cục Hậu cần (Tổng cục An ninh II) cùng những món quà có ý 

nghĩa thiết thực là nguồn động viên, cổ vũ tinh thần đồng bào các dân tộc xã nhà nói chung và các 

em học sinh nói riêng tiếp tục phấn đấu vươn lên để thoát nghèo, phối hợp cùng với BĐBP bảo vệ 

vững chắc biên cương của Tổ quốc. 

Trước những tình cảm quý báu và những món quà thiết thực của các chi đoàn, chính quyền 

và nhân dân địa phương đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc. Trong “Thư cảm ơn” gửi các chi đoàn, lãnh 

đạo UBND xã Chiềng On đã nhấn mạnh: “Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những nghĩa cử 

cao đẹp của tuổi trẻ các đơn vị. Mong rằng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên các đơn vị sẽ 

tiếp tục phát triển, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò 

xung kích của tuổi trẻ”. 
 

03. PV. BẮT HAI ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN MA TÚY / PV // Thời nay.- Ngày 03/4/2014.- 

Số 440 
 

Ngày 28/3, tại khu vực bản Co Chàm, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La), Công an 

huyện Vân Hồ phối hợp Phòng 2 C47 (Bộ Công an) và các lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối 

tượng Dương Thị Huyền (SN 1979, hộ khẩu thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu), tạm trú tại 

số nhà 56, Nguyễn Khánh Toàn, phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) đang vận 

chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 10 bánh heroin và một số vật chứng liên quan. 

Cũng tại địa điểm trên, các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng Thân Văn 

Hạnh (SN 1980, hộ khẩu xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang) đang vận chuyển trái phép 540 

viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). 
 

04. C. Huyền. TRONG ÁNH MẮT SÁNG LÊN TINH THẦN THÉP / C. Huyền // Cảnh sát 

toàn cầu.- Ngày 04/4/2014.- Số 52; Thời đại.- Ngày 11 – 17/4/2014.- Số 337 
 

Đánh án ma túy, điều tra án hình sự hay bất kì khó khăn nào trong nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, Đại úy Mai Hoàng, Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cũng chưa 

bao giờ tỏ ra e ngại, dù nguy hiểm có lần đã cận kề cái chết. Bên trong dáng vóc đôi khi khô 

cứng, ấy là niềm đam mê với nghiệp trinh sát. Chính nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ cháy 

bỏng trong người chiến sĩ công an miền cao nguyên Tây Bắc đã làm nên sức mạnh dẻo dai để 

đấu tranh với mọi loại tội phạm. Anh quả quyết rằng: “Với các chiến sĩ công an trẻ, chẳng có 

lý do gì để không hoàn thành nhiệm vụ”. 

NHỮNG LẦN SỐNG - CHẾT 

Tham gia đánh án ma túy từ tháng 10/2012 đến tháng 4/2013, đối với Đại úy Mai Hoàng, 

mỗi một chuyên án đi qua là một kỉ niệm khó quên với nghiệp trinh sát, những kỉ niệm sống - chết 
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ít ai có thể tưởng tượng được. Mộc Châu là địa bàn nhiều năm qua được xác định là địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy. Là điểm nóng về hoạt động ma túy, các đối 

tượng thường lợi dụng để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy về các tỉnh miền xuôi tiêu 

thụ, đặc biệt các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, sẵn sàng chống trả lại 

lực lượng tham gia bắt giữ. Ngoài thời tiết mù sương khắc nghiệt, địa hình có nhiều núi đồi hiểm 

trở thì khó khăn hơn cả là các đối tượng phạm tội thường sử dụng hung khí nóng. 

Tháng 2/2013, Mai Hoàng nhớ như in chiến công truy bắt tên Mùa A Páo ở bản Co Chàm, 

xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (trước đây là huyện Mộc Châu) khi anh còn công tác với cương vị 

Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu (cũ). Kế hoạch 

được đưa ra là đột nhập vào nhà của đối tượng Páo, vừa là nơi ẩn náu và điểm tụ tập bán lẻ ma túy 

của chúng. Bản đồ ngôi nhà của Páo được vẽ ra chẳng khác gì một pháo đài xây kiên cố. Hệ thống 

camera gắn bốn phía ở ngoài, hệ thống hầm ngầm trá hình như bể chứa nước với lối đi ziczac khó 

vào, khó ra, thách thức lực lượng công an. 15h, Mộc Châu đã mù sương không nhìn rõ người đi bên 

cạnh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy gồm 30 cán bộ, chiến sĩ thì có 25 cán bộ chiến sĩ trẻ 

tuổi đôi mươi xung phong đồng loạt đột kích vào căn hầm bí mật của 8 đối tượng buôn bán và tàng 

trữ ma túy đặc biệt nguy hiểm. Trong căn nhà vỏn vẹn 200 mét vuông, lực lượng đột kích bị các 

đối tượng liều lĩnh nã đạn ở cự li gần, 5 đối tượng bị khống chế, 3 đối tượng còn lại vẫn cố thủ chui 

sâu tiếp vào căn hầm bí mật. Bước chân của các chiến sĩ công an đi đến đâu, đạn bắn tới tấp về phía 

đó, do các đối tượng ẩn nấp và theo dõi nhất cử nhất động qua hệ thống camera lắp sẵn. Được lệnh 

của lãnh đạo đội, các chiến sĩ trinh sát vừa tiến sâu vào trong căn hầm bí mật, vừa dùng súng phá 

hủy hệ thống quan sát của chúng, vừa dùng bình xịt hơi cay với nhiệm vụ bắt sống 2 đối tượng 

nguy hiểm còn lại. 

18h ngày hôm đó, đối tượng cuối cùng vẫn tiếp tục cố thủ. Khó khăn hơn khi ở phía ngoài 

căn nhà, các đối tượng khác mang vũ khí quân dụng nã đạn về phía ngôi nhà nhằm hỗ trợ nhau 

chống trả. Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, khi đó là Trưởng Công an 

huyện Mộc Châu, đã kịp thời chỉ đạo lực lượng lớn các cán bộ, chiến sĩ công an tiếp ứng. Các đối 

tượng tội phạm ma túy luôn luôn xác định tư tưởng một sống một còn khi đối mặt với lực lượng 

công an, cho nên đối đầu với chúng cũng là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, mà ở đó các chiến 

sĩ trẻ như Đại úy Mai Hoàng chưa một lần nghĩ đến bản thân. Với vai trò chỉ huy trận vây bắt tên 

Mùa A Páo, anh nhớ nhất là hình ảnh các chiến sĩ trẻ, có cả các nữ trinh sát mới ra trường nhận 

công tác đều đồng loạt xung phong đứng hàng đầu chui vào căn hầm chiến đấu mà không màng 

đến hiểm nguy. Đối với anh, mỗi một chuyên án đi qua, mỗi một nhiệm vụ được hoàn thành, lập 

được chiến công bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, không có gì vui hơn giây phút anh nhìn ánh mắt của 

các đồng đội trẻ, những người đã cùng anh ngày đêm chiến đấu với tội phạm ma túy trên cao 

nguyên Mộc Châu. Trong ánh mắt sáng lên tinh thần thép là sức mạnh của tuổi trẻ để hoàn thành 

xuất sắc mọi nhiệm vụ, gìn giữ bình yên vùng cao nguyên Tây Bắc. 

KHÔNG BAO GIỜ ĐƠN THƯƠNG ĐỘC MÃ 
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Nói về những chiến công của mình. Mai Hoàng nói rằng, trong trận chiến cam go với tội 

phạm ma túy, không bao giờ một cá nhân có thể chiến thắng nếu đơn thương độc mã. Mỗi chuyên 

án thành công là mồ hôi, công sức, sự hi sinh của mỗi người trong lực lượng, từ thủ trưởng đến các 

chiến sĩ trinh sát trẻ. Được vinh danh trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Đại úy Mai 

Hoàng vừa vinh dự, vừa tự hào, vừa là áp lực nặng nề cho mọi nhiệm vụ sắp tới, khi trở thành đại 

diện cho thế hệ trẻ của lực lượng công an nhân đân. Từ nhiệm vụ Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu, đến Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra huyện Vân Hồ 

mới đây, mặc dù công việc liên tục thay đổi, nhiệm vụ đặt ra ngày một khó khăn nhưng anh đều cố 

gắng hoàn thành xuất sắc, cùng đơn vị phá nhiều chuyên án, lập nhiều thành tích xuất sắc. 

Chuyên án triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La đi các tỉnh miền xuôi tiêu thụ do đối tượng Triệu Thị Vân – SN 1988, trú tại Tiểu khu Sao 

Đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La cầm đầu, với số tang vật bao gồm 20 bánh heroin, 

812.000.000 triệu đồng tiền mặt do mua bán 200 bánh heroin mà có, Đại úy Mai Hoàng đã được 

lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 

Nhì. 

Không chỉ xuất sắc trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm về ma túy, Đại úy Mai Hoàng 

nhiều năm liền là một Bí thư Đoàn cơ sở năng động, là thủ lĩnh với nhiều hoạt động phong trào thi 

đua sôi nổi, phong phú và hiệu quả. Anh nói rằng, cuộc chiến của anh không đơn giản chỉ là tham 

gia những chuyên án về ma túy, là đấu trí đấu sức trực tiếp với các loại tội phạm, mà nhiệm vụ 

phòng ngừa tội phạm cũng được đặt lên hàng đầu. Vừa vận động cán bộ đoàn viên, thanh niên 

Công an huyện 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. Vừa kết hợp tuyên truyền, vận động đồng bào 

các dân tộc không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, hiểu rõ tác hại 

khủng khiếp của thứ màu trắng chỉ chực chờ gieo rắc cái chết, nâng cao nhận thức pháp luật của 

người dân vùng cao nguyên Mộc Châu với điều kiện sống còn vô vàn khó khăn. 

Với những thành tích đạt được trong công tác, chiến đấu, nhất là trong đấu tranh phòng 

chống tội phạm ma túy, Đại úy Mai Hoàng đã được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Sơn La và 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. Trong dịp kỷ niệm 65 năm 

Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Đại úy Mai Hoàng được Chủ tịch nước 

tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Đối với Mai Hoàng, niềm tự hào về nghề nghiệp khi khoác 

lên mình màu áo xanh của lực lượng là nguồn động lực cực kì to lớn cho bản thân để tiếp tục phấn 

đấu, học tập và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.  

Từ năm 2007 đến nay, 5 năm liền Công an huyện Mộc Châu đạt danh hiệu Quyết thắng; 5 

năm được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 4 lần Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến 

công các hạng Nhất, Nhì, Ba... Chỉ tính riêng năm 2012, Công an huyện Mộc Châu đã phát hiện, 

trực tiếp bắt giữ và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ 235 vụ với 352 đối tượng phạm tội về 

ma túy, tang vật thu giữ hơn 52kg heroin, 8.887 viên ma túy tổng hợp, 1,3kg ma túy dạng đá, hơn 
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1,2kg nhựa thuốc phiện, 86 xe máy, 9 ôtô, 1 súng K59, 1 súng AK, 2 súng tự chế, 186 viên đạn, 96 

kíp nổ, 261 triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan khác, trong hầu hết các chuyên án lớn đều 

có sự tham gia trực tiếp của Đội trưởng Mai Hoàng... 

Từ tháng 10/2013, sau khi Công an huyện Vân Hồ được thành lập, đến nay, cơ quan cảnh 

sát điều tra Công an huyện đã khởi tố 23 vụ, khởi tố 28 bị can, thu giữ 34 bánh heroin và nhiều vật 

chứng khác có liên quan. Với cương vị là Phó trưởng Công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, phụ 

trách 4 đội của  Công an điều tra, nhiệm vụ mới của Đại úy Mai Hoàng nặng nề hơn gấp bội khi 

chiến đấu tại những rốn “đen”, nóng nhất về tình hình tội phạm ma túy như xã Vân Hồ, xã Tân 

Xuân, xã Lóng Luông... Khó khăn nhất là luôn phải đưa ra quyết định chính xác trong những tình 

huống nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho anh em chiến sĩ 

tham gia bắt giữ. 
 

05. Anh Hiếu. BÁO CÔNG AN NHÂN DÂN - CÔNG AN TỈNH SƠN LA BÀN CÔNG TÁC 

PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN NĂM 2014 / Anh Hiếu // Công an nhân dân.- Ngày 05/4/2014.- 

Số 3174 
 

Chiều 4/4, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về 

công tác tuyên truyền năm 2014, trong đó có yêu cầu tăng cường tuyên truyền hoạt động của công 

an các địa phương trên báo công an nhân dân (CAND), Đoàn công tác báo công an nhân dân do 

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó tổng biên tập, Ủy viên Liên Chi hội Nhà báo Bộ công an làm 

trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Sơn La, bàn về công tác phối hợp tuyên truyền 

hoạt động của Công an tỉnh trên các ấn phẩm của báo CAND. Dự buổi làm việc có Đại tá Trần Anh 

Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Công an 

tỉnh Sơn La. 

Tại buổi họp, các đại biểu đã đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền hoạt động của Công 

an tỉnh trên các ấn phẩm của báo CAND trong thời gian qua, nhất là thời gian từ năm 2013 và quý I 

năm 2014, khẳng định, thời gian qua, công tác tuyên truyền các hoạt động của lực lượng Công an 

tỉnh Sơn La trên các ẩn phẩm của báo CAND đã đảm bảo yêu cầu kịp thời, hiệu quả, báo CAND đã 

đến tay độc giả là cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, qua đó tuyên truyền kịp thời những chiến công, 

thành tích của Công an tỉnh Sơn La, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần phát 

triển kinh tế, xã hội tỉnh.  

Bàn về công tác phối hợp trong thời gian tới, hai đơn vị cùng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh 

tuyên truyền các hoạt động của Công an tỉnh Sơn La sâu rộng, toàn diện hơn ở tất các các lĩnh vực 

công tác trên các ấn phẩm của báo CAND. Báo CAND -  Công an tỉnh Sơn La sẽ thiết lập đường 

dây nóng, kịp thời phản ánh những chiến công, gương người tốt, việc tốt trong công tác, chiến đấu 

và xây dựng lực lượng; đồng thời có những bài viết phản bác lại những thông tin sai lệch của các 

thế lực thù địch, luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu nhằm tạo dư luận xấu, xuyên tạc hình ảnh đẹp 

của người cán bộ, chiến sỹ công an trong lòng dân. Đại tá Trần Anh Tuấn nhấn mạnh thêm, báo 

CAND cần xây dựng quy chế phối hợp với công an các địa phương, trong đó có Công an tỉnh Sơn 
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La; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ báo chí cho cộng tác viên là cán bộ, chiến sỹ công an tại 

cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong tình hình mới… 
 

06. Hưng Thái. HỖ TRỢ SƠN LA PHÒNG, CHỐNG DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA 

SÚC / Hưng Thái // Quân đội nhân dân.- Ngày 06/4/2014 
 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định xuất cấp không thu tiền 80 nghìn 

liều vacine lở mồm long móng (LMLM) type O và gần 12 nghìn liều vacine LMLM Tam giá cho 

tỉnh Sơn La chống dịch. Ngoài số vacine trên, tỉnh Sơn La còn được nhận 1.000 lít hóa chất sát 

trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia  để phòng, chống dịch LMLM. Hiện dịch LMLM đã 

xảy ra tại 7 xã thuộc 3 huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Thuận Châu của tỉnh Sơn La. Dịch đã làm 275 

con trâu bò, 52 con lợn và 15 con dê mắc bệnh.  

Ngày 5/4, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho hay, hiện cả nước có 

tỉnh Quảng Trị và Sơn La có ổ dịch LMLM. Ngoài ra, còn có 7 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại 3 

tỉnh, thành phố là Khánh Hòa, Hà Giang, Bến Tre. 
 

07. Khánh Linh. SƠN LA: NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀO DỰ THẢO LUẬT NHẬP 

CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM / Khánh 

Linh // Đại biểu nhân dân.- Ngày 05/4/2014.- Số 95 
 

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật 

Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Dự thảo Luật gồm 10 chương, 63 

điều, quy định nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 

người nước ngoài tại Việt Nam; quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam, của 

tổ chức, cá nhân trong hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam... Trong đó, có 43 điều với 35 vấn đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội gợi ý để tham 

gia ý kiến sửa đổi bổ sung, như về tên gọi và phạm vi áp dụng, đối tượng áp dụng, nguyên tắc nhập 

cảnh, xuất cảnh, cư trú; các hành vi bị nghiêm cấm; vấn đề thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập 

cảnh, điều kiện cấp, gia hạn thị thực... Tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản thống nhất cao với việc ban 

hành Luật là cần thiết, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập 

cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam được đơn giản hóa các thủ tục hành chính, góp phần bảo đảm 

an ninh quốc gia trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề nghị cần chỉnh sửa một số từ 

ngữ cho chính xác, đơn giản, dễ hiểu và bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Dự thảo như: Đối 

tượng quá cảnh, tăng thời hạn cấp thị thực, bổ sung các hành vi bị cấm, việc cấp, đổi thẻ tạm trú... 
 

08. Quân. KẺ TRỘM ĐA TÌNH NHẬN BỐ MẸ NUÔI ĐỂ LỪA TIỀN, GIẾT NGƯỜI CHỈ 

ĐỂ THỎA MÃN CƠN “NGHIỆN” CƯỚP XE MÁY / Quân; Trần // An ninh thủ đô.- Ngày 

06/4/2014.- Số 470 

Dù đã có vợ và con nhưng với tài khéo ăn nói của mình, Lò Văn Phóng (SN 1992), ở 

bản Mòn, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã giả vờ tán tỉnh nhiều cô gái trẻ 

để lừa đảo và trộm cắp của nhiều người. Rất nhiều “phi vụ” hắn đã thực hiện trót lọt cho đến 
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khi tiêu hết số tiền bán được từ tài sản chiếm đoạt, y đã xuống tay giết người, cướp tài sản 

một cách dã man… 

NHỮNG “VỞ KỊCH” HOÀN HẢO CỦA SIÊU TRỘM 

Ông Mai Văn Huấn, Trưởng Công an xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã dẫn chúng tôi tới 

nhà của Lò Văn Phóng. Trong căn nhà sàn cũ nát dưới chân của dãy núi bản Mòn, ông Lò Văn Pản 

(SN 1960), bố đẻ của Phóng cay đắng nuốt nước mắt vào trong khi nhắc về cậu con trai của mình. 

Từ ngày biết Phóng bị tuyên án tử hình, chỉ có mẹ của Phóng là bà Lò Thị Manh (SN 1975) thi 

thoảng mới lên thăm Phóng... Sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng Phóng lại “du nhập” thói 

thích đua đòi, ăn chơi. Học đến lớp 8, Phóng bỏ học về nhà đi làm thuê, tuy nhiên số tiền đi làm 

thuê không đủ để ăn chơi, để có tiền tiêu không còn cách nào khác Phóng phải… đi ăn trộm. Năm 

2009, Phóng bị TAND tỉnh Sơn La tuyên phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp 

hành xong án phạt tù, Lò Văn Phóng trở về nhà sống và tìm hiểu Vì Thị Dẫn (SN 1992), ở bản Pho 

Lúa, xã Mường Hung, huyện Sông Mã, hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới theo phong tục, 

nhưng chưa đăng ký kết hôn. Năm 2012, khi cả hai có với nhau một cậu con trai thì cũng là lúc 

hành trình phạm tội lừa đảo, trộm cắp, cướp tài sản, giết người của Lò Văn Phóng được bắt đầu… 

Một ngày, Phóng đến nhà vợ thì gặp em họ của vợ là Hoàng Văn Yêu (SN 1986). Biết Yêu 

có 1 chiếc xe máy và thường xuyên để giấy tờ trong cốp xe, Phóng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. 

Tính toán và lựa chọn thời cơ thích hợp Phóng gặp Yêu hỏi mượn xe để “đi đằng này có việc”. Sau 

khi cầm được xe, Phóng đến thẳng một hiệu cầm đồ ở Thành phố Sơn La để bán chiếc xe với giá 

11 triệu đồng. Có tiền Phóng đón xe khách xuống Hà Nội, rồi tiếp tục di chuyển đến biển Quất 

Lâm, tỉnh Nam Định ăn chơi. Được khoảng 1 tuần thì Phóng “đốt” hết tiền, hắn đón xe khách tìm 

đến bản Bung, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) tìm nhà người bạn tù năm xưa khi 

còn cải tạo ở Trại giam Yên Hạ (huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) là Lò Văn Xiên (SN 1966). Khua 

môi múa mép một hồi với lý do sau khi ra trại không thích sống phụ thuộc vào gia đình, muốn tự 

lập lấy vợ nên đã đến Quỳnh Nhai và muốn nhận vợ chồng Xiên làm “bố mẹ” nuôi. Cái lý lẽ của 

Phóng đã khiến vợ chồng Xiên mủi lòng và cô cháu gái Bạc Thị Sâm, ở bản Cang, xã Chiềng 

Khoang đã được vợ chồng Xiên “nhắm” đến để giới thiệu cho Phóng. “Vở kịch” hoàn hảo bỗng 

dưng đưa Phóng trở thành người trong gia đình Xiên. Với con mắt của một tên trộm có ngón nghề, 

Phóng đã nhanh chóng phát hiện ra 1 khoản tiền khoảng 15 triệu đồng mà vợ chồng Xiên tiết kiệm 

để lo chạy vạy xin việc cho con gái.  

      “Miếng mồi” đã trong tầm ngắm, sau khi nghiên cứu sinh hoạt của cả nhà, Phóng 

biết được khoản tiền thường được “mẹ nuôi” để trong một túi ni lon màu trắng, rồi cẩn thận bọc ra 

bên ngoài một túi nhỏ màu đen có dây đeo cho vào trong một hòm tôn, để trong tủ tường của gia 

đình, khóa lại cẩn thận. Nhưng cái khó cho Phóng là mỗi khi “mẹ nuôi” ra khỏi nhà đều mang theo 

túi tiền. Án binh bất động mãi để tìm sơ hở thì đến một ngày khi thấy “mẹ nuôi” bỏ túi đựng tiền 

vào trong chiếc hòm tôn để ở đầu giường ngủ của cô con gái khóa lại rồi đến nhà người quen. Lúc 

này trong nhà chỉ còn có Sâm, thời cơ đã đến, chỉ cần “loại” nốt Sâm ra khỏi nhà là an tâm có tiền, 

Phóng liền đưa cho Sâm 15.000 đồng bảo đi mua mỳ tôm về nấu ăn. Sâm vừa rời khỏi nhà Phóng 
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nhanh chóng dùng tay giật bung cánh tủ tường. Tuy nhiên, hắn không thấy chiếc hòm tôn đựng tiền 

đâu cả. Phóng điên tiết vì không muốn hụt “miếng mồi” liền lùng sục khắp nhà vẫn không thấy, chỉ 

còn chiếc hòm tôn ở đầu giường. Lấy hết sức lực Phóng dùng tay kéo cong nắp hòm lên phía trên 

rồi thò tay vào trong và phát hiện ra chiếc túi đựng tiền. Phóng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân 

cầm theo túi tiền của bố mẹ nuôi “chuồn” về thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu rồi thuê phòng trọ ở 

khu vực bến xe. 

ĐỘC CHIÊU SIÊU LỪA XE MÁY 

Sẵn có tiền trong tay, Phóng ăn chơi thác loạn và kết thân với lái xe taxi Nguyễn Văn Tuấn. 

Thấy Phóng chịu chi và mang dáng vẻ “tay chơi”, Tuấn đã giới thiệu cho Phóng làm quen với Tòng 

Thị Lan (SN 1993), ở bản Phiêng Ban, xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. “Ngửi” thấy 

mùi có thể “thu hoạch” được, Phóng nhanh chóng tìm đến nhà Lan giới thiệu là đang làm công 

trình ở Lai Châu. Và giọng lưỡi thủ thỉ, ngọt nhạt, Phóng nhanh chóng lấy được cảm tình và được 

gia đình Lan cho phép ở lại tìm hiểu con gái mình. Vốn lười lao động, nhưng do hết tiền tiêu nên 

Phóng vẫn la liếm đến làm thuê thu hoạch nhãn cho nhà anh Trần Văn Quý để xem có khua khoắng 

được gì không. Thấy gia đình anh Quý có một chiếc xe máy nên ngay lập tức hắn nảy sinh ý định 

chiếm đoạt. Chọn thời cơ thích hợp, Phóng hỏi mượn xe với lý do là đi chợ để mua đồ dùng cá 

nhân và được anh Quý đồng ý. Với bản chất lưu manh, muốn “đánh” quả lớn nên sau khi có xe, 

Phóng đã nói với 3 người làm thuê thu hoạch nhãn tại nhà anh Quý là có ai cần mua gì thì gửi tiền 

cho hắn. Thấy vậy, mọi người cùng góp tiền để nhờ Phóng mua đồ giúp. Phóng còn không quên 

mượn điện thoại và máy nghe nhạc những người này rồi đi… bán xe máy với giá 8,5 triệu đồng sau 

đó ung dung trở về gặp Lan.  

Việc lừa cướp xe máy như đã trở thành “cơn nghiện” của Phóng. Mỗi khi nhìn thấy người 

quen có xe máy là Phóng lại nảy ý định chiếm đoạt. Tại nhà Lan, Phóng gặp Lò Văn Toản (SN 

1982), ở bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đến mời đám cưới. Sau khi “tia” 

thấy chiếc xe máy mà Toản đang đi, vẫn với chiêu cũ, Phóng mượn xe của anh này rồi đi thẳng đến 

thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái thuê phòng trọ ngủ qua đêm với toan tính “tẩu thoát” khỏi gia đình 

Lan. Sáng hôm sau, Phóng điều khiển xe máy này đi về huyện Phù Yên qua huyện Bắc Yên đến thị 

trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, Sơn La thì gặp Cà Thị Do (tức Vân, SN 1993), ở bản Pát, xã Chiềng 

Khoang, huyện Quỳnh Nhai đang ngồi ở Bến xe khách Hát Lót, Mai Sơn để đón xe khách vào xã 

Chiềng Sung, Mai Sơn làm thuê. Có cơ hội, Phóng đã theo tán tỉnh Do và cùng đi vào xã Chiềng 

Sung để làm thuê. Tại đây, Phóng bán chiếc xe máy lấy được để có tiền đưa Do đi chơi. Một thời 

gian sau, gặp anh họ của Do là Bạc Cầm Hình (SN 1990), ở bản Nà Lo đi xe máy đến nhà Do chơi. 

Phóng lập tức mượn xe của anh này đi thẳng về khu vực Bến xe khách Thành phố Sơn La rồi thuê 

phòng trọ ngủ qua đêm. Ngày hôm sau, Phóng mang xe máy bán được 14 triệu đồng và lại trở về 

Hát Lót... 

GIẾT NGƯỜI ĐỂ THỎA CƠN “NGHIỆN”… CƯỚP 

Sau khi tiêu hết số tiền bán xe có được, trong đầu Phóng chỉ có một mục đích duy nhất là 

chiếm đoạt tài sản của người khác bằng mọi hình thức có thể. Tại thị trấn Hát Lót, Phóng vào một 
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cửa hàng tạp hóa mua một con dao nhọn, quấn con dao bằng một tờ báo rồi đi lang thang ở khu vực 

bến xe. Đến chiều tối, Phóng vào quán phở ở tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn để ăn 

tối. Phóng gặp và lân la làm quen với khách đến ăn phở là ông Giàng A Po (SN 1958), ở bản Bãi 

Tám, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn. Lúc này, Phóng lại nảy sinh ý định chiếm đoạt xe của ông 

Po, nên khi thấy ông Po hỏi: “Cháu ở đâu?”, Phóng trả lời với giọng điệu rất… hoàn cảnh: “Cháu ở 

bản Chạm Cẳng, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, mấy hôm trước lấy xe máy của bố đi chơi, 

nhưng bị bạn gái lừa lấy xe đi mất, bây giờ về nhà sợ bố mắng”. Thấy vậy, ông Po nói: “Để chú 

đưa về nhà nói chuyện với bố, không sợ đâu”. Để tạo lòng tin của ông Po, Phóng đã hào phóng 

“cho chú tiền xăng 50.000 đồng”. 

Sau đó, trên đường ông Po điều khiển xe máy chở Phóng về nhà thì Phóng bảo ông Po dừng 

xe để Phóng đi vệ sinh. Khi xe dừng lại, Phóng ngồi phía sau cầm dao đâm vào sườn phải của ông 

Po rồi dùng tay trái gạt ông Po ngã xuống đất. Ông Po định đứng dậy thì Phóng tiếp tục dùng dao 

đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân chết hẳn mới dừng tay. Sau khi hạ thủ, Phóng sờ vào ngực 

ông Po thấy có tiền nên dùng dao cắt túi áo rồi lấy xe máy đi ra phía đường nhựa và ném con dao 

về phía rừng. Sau đó, Phóng đi ra thị trấn Hát Lót rồi chạy xe về Thành phố Sơn La và bán chiếc xe 

với giá 8 triệu đồng rồi trở về nhà trọ. Đến ngày thứ 4 ở nhà trọ, thì Phóng bị bắt giữ. Tòa án Nhân 

dân tỉnh Sơn La sau đó đã mở phiên tòa xét xử đối với Lò Văn Phóng về tội giết người, cướp tài 

sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng hợp hình phạt là mức án tử hình. 
 

09. Vũ Hằng. KEO ĐỒN HỒI SINH / Vũ Hằng // An ninh biên giới.- Ngày 6/4/2014.- Số 14 

Trở lại bản biên giới Keo Đồn, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, nơi một 

thời là “thủ phủ” của cây thuốc phiện cùng với các tệ nạn xã hội khác, nhưng giờ đây, ngay 

trên mảnh đất này, đã và đang có sự hồi sinh mạnh mẽ. 

QUÁ KHỨ NHUỐM MÀU KHÓI TRẮNG 

Lật giở từng trang ghi chép, nét mặt Thiếu tá Đào Quang Huy, Đội phó Đội vận động quần 

chúng, Đồn Biên phòng (BP) Chiềng On, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sơn La, người đã hơn 20 

năm gắn bó với dân bản thoáng buồn, giọng trầm hẳn: “Trước đây, có thời điểm, nhiều người dân ở 

bản Keo Đồn lén lút trồng cây thuốc phiện. Số con nghiện trong toàn bản lên tới 60 người. Nhà nào 

cũng có người nghiện, có nhà 2 đến 3 người nghiện thuốc phiện, kèm theo đó là nhiều hủ tục làm 

cho người dân nơi đây vốn đã nghèo lại càng bi đát hơn. Trước trực trạng đó, Ban chỉ huy Đồn BP 

Chiềng On rất trăn trở, làm thế nào để từng bước triệt phá cây thuốc phiện, loại bỏ được những tập 

tục lạc hậu vốn từ lâu đã ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của người dân” - Thiếu tá Huy tâm sự. 

Khó nhưng không thể không làm, đó cũng là quyết tâm của những người lính Đồn BP 

Chiềng On. Cho đến nay, cán bộ, chiến sĩ BĐBP vẫn chẳng thể quên những ngày đầu đơn vị được 

cấp trên giao nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai kế hoạch xóa bỏ cây 

thuốc phiện. Thực tế cho thấy, đây là một vấn đề không hề đơn giản. Nhiều người già ở bản Keo 

Đồn ví việc này còn khó hơn cả việc “bạt núi cao, lấp suối sâu”. Thiếu tá Đào Quang Huy nhớ lại 

những lần cùng anh em trong Đội vận động quần chúng xuống từng bản “4 cùng” với bà con, tuyên 
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truyền tác hại khôn lường của việc trồng cây thuốc phiện, thuyết phục bà con thay cây thuốc phiện 

bằng nhiều cây trồng, vật nuôi khác để giúp bà con thoát nghèo. Ban đầu, bà con bằng lòng, nhưng 

một số chưa thật tin vẫn lén lút lên núi trồng và tiêu thụ cây thuốc phiện. Mưa dầm thấm lâu, bằng 

trách nhiệm và tình cảm của những người lính quân hàm xanh đối với đồng bào và sự vào cuộc của 

cả hệ thống chính trị, bà con dân bản hiểu ra và đã hợp tác cùng với BĐBP đi phá bỏ cây thuốc 

phiện. Ông Sồng Lao Nụ, Trưởng bản Keo Đồn nhớ lại: “Thời gian đầu, có người vẫn tỏ ra lo lắng, 

nhưng nhờ được tuyên truyền đúng, bà con đã ưng cái bụng, chỉ trong thời gian ngắn, mọi người 

hiểu ra rằng, tiêu diệt được cây thuốc phiện là loại bỏ được cái xấu. Đối với người Mông mình, có 

thời điểm, chẳng ai tin có ngày “đoạn tuyệt” với cây thuốc phiện và “nàng tiên nâu”. Thế mà, nhờ 

có BĐBP, bà con đã làm được! Như thế là đã tận diệt được cái xấu rồi”. 

Ở Chiềng On, trước đây, người Mông có thói quen làm chuồng trâu, chuồng lợn, khu vệ sinh 

ngay sát nhà nên rất mất vệ sinh và dễ gây ra dịch bệnh..., ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Khi 

BĐBP xuống tuyên truyền, họ nhất định không nghe và nói rằng, đã từ bao đời nay, tổ tiên họ vẫn 

làm như vậy, làm xa sợ con ma rừng sẽ về bắt mất. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, 

không nản chí, các anh đã kiên trì vận động bà con, bắt đầu từ nhà các già làng, trưởng bản, đồng 

thời trực tiếp cử người xuống giúp đỡ các gia đình chuyển khu vệ sinh và chuồng trại ra xa khu nhà 

ở. Thấy bộ đội không quản nắng mưa giúp dân, nhiều người dân trầm trồ với nhau khen: “Cán bộ 

biên phòng không ăn cơm của bản mà chỉ lo cho mọi người, sao nó tốt thế, phải nghe theo bộ đội 

thôi”. Người nọ bảo người kia, hiểu được cái lý của cán bộ biên phòng là đúng và làm theo. 

GIÚP BÀ CON BẰNG CẢ TẤM LÒNG 

Ánh mắt nhìn xa như thể nhớ về những ngày vất vả đã qua, Phó Chủ tịch UBND xã Chiềng 

On, Sồng Lạc Dìa chia sẻ: “Chủ trương phá bỏ hoàn toàn cây thuốc phiện ở Chiềng On gặp không 

ít khó khăn, bởi từ bao đời nay, đồng bào Mông nơi đây vốn quen với tập tục canh tác cũ. Ban đầu 

nhiều người không tin giống lúa, giống ngô bộ đội đưa về là trồng tốt, nuôi tốt hơn giống của đồng 

bào, nhưng nhờ sự tận tâm tận lực của cán bộ biên phòng nên người dân đã hiểu ra và làm theo”. 

Nắm được tâm lý, tập tục ấy, những người lính mang quân hàm xanh hiểu rằng, dù có tuyên 

truyền, vận động nhiều đến đâu, nhưng chưa có mô hình thực tế thì đồng bào chưa tin. Cán bộ, 

chiến sĩ Đồn BP Chiềng On đã trực tiếp xuống tận bản cùng làm với bà con, cầm tay chỉ việc cho 

bà con cách thức gieo trồng ngô bằng kỹ thuật mới, thay thế cách thức gieo trồng cũ “chọc lỗ” của 

đồng bào; hướng dẫn bà con đào hố nọ cách hố kia 50cm, bón lót phân lân, lấp lớp đất mỏng, gieo 

2 hạt/hố rồi lấp. Làm như vậy vừa tiết kiệm được giống, vừa tạo khoảng cách cho cây ngô sinh 

trưởng tốt, ra bắp to. Những người lính ở Đồn BP Chiềng On cũng nói với người dân rằng: Việc 

bón lót là rất cần thiết, vì đất ở các triền đồi đã bạc màu, cần bổ sung chất mùn cho cây ngô phát 

triển. Sau 4 tháng gieo trồng, năng suất ngô thu hoạch đạt 4,5 tấn/ha, gấp 3 lần so với giống cũ, 

cách thức gieo trồng cũ của bà con dân bản. 

Hiệu quả từ các “hội nghị đầu bờ” giúp dân bằng những việc làm cụ thể đã giúp bà con nơi 

đây dần thay đổi tư duy trong sản xuất, tạo bước tiến đáng kể trong việc thay đổi bộ mặt nông thôn 

mới ở Chiềng On. Sự đổi thay trong cuộc sống của người dân bản Keo Đồn từ chỗ 100% số hộ đều 
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thuộc diện nghèo, đói, giờ đây, toàn bản với 62 hộ dân, gần 200 nhân khẩu, chỉ còn trên 10 hộ 

nghèo, không còn hộ đói. Thượng tá Đào Anh Tuấn, Chính trị viên Đồn BP Chiềng On tâm sự: 

“Đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, hạn chế về nhận thức, nên họ rất cần sự “cầm tay 

chỉ việc” hướng dẫn họ, thấy được hiệu quả thì họ sẽ nghe và làm theo, từ đó, công tác tuyên truyền 

đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sẽ được người dân hưởng ứng nhiệt tình. 

Đến nay, đồng bào dân tộc thiểu số bản Keo Đồn đã có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc cùng cán 

bộ, chiến sĩ biên phòng chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, 

ổn định trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới”. 

Chiềng On giờ đây đang đổi mới khiến người ta có một cái nhìn khác về tư duy và nhận thức 

mới của đồng bào. Nhiều hủ tục đã được loại bỏ, không còn gia đình nào lén lút trồng cây thuốc 

phiện. Sự đổi thay của bản Keo Đồn hôm nay không thể không nhắc đến sự chung tay góp sức của 

những người lính quân hàm xanh nơi biên cương xa xôi của Tổ quốc. 
 

10. Anh Hiếu. CÔNG AN TỈNH SƠN LA - LAI CHÂU: RÒNG RÃ 23 NGÀY ĐÊM TRUY BẮT 

HUNG THỦ SÁT HẠI CÔNG AN VIÊN / Anh Hiếu // Công an nhân dân.- Ngày 06/4/2014.- 

Số 3175; Đời sống và pháp luật.- Ngày 07/4/2014.- Số 42; An ninh thủ đô.- Ngày 07/4/2014.- 

Số 4075 
 

Kim đồng hồ chỉ 21h35’ ngày 4/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh 

Sơn La mới hoàn tất thủ tục đưa đối tượng sát hại Công an viên bản Phiêng Mựt, xã Mường 

Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La vào Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La. Khuôn mặt hốc 

hác sau 23 ngày đêm lần theo dấu vết tên tội phạm, Trung tá Lù Văn Lịch, Phó trưởng Phòng 

Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chuyên án đã trải 

lòng với phóng viên báo Công an nhân dân về những khó khăn, vất vả khi truy bắt đối tượng. 

Sự việc đau lòng xảy ra vào chiều 11/3, khi cháu Lường Văn Tuấn, 13 tuổi đang chăn trâu 

tại khu vực Huổi Hua Na, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La bỗng nghe tiếng súng nổ 

chát chúa. Nghĩ rằng gần đây có người đang đi săn thú rừng, tò mò, cháu Tuấn chạy đến nơi có 

tiếng súng thì hoảng sợ khi thấy anh Lường Văn Quang, Công an viên bản Phiêng Mựt, xã Mường 

Giôn nằm gục tại khu vực sửa ống nước của gia đình, có vết thương ở thái dương. Cháu Tuấn vội 

trấn tĩnh, chạy đi gọi dân bản và người nhà anh Quang đưa anh đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Mường 

Giôn. Do vết thương nặng, anh Quang được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 

huyện Quỳnh Nhai nhưng trên đường đi cấp cứu thì tử vong... Ngay sau khi nhận báo cáo ban đầu 

của Công an huyện Quỳnh Nhai, Thiếu tướng Lò Thanh Hay, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã 

trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm 

hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy, nơi anh Quang bị 

bắn chết cách bản Phiêng Mựt 1.050m về phía Bắc, trên con đường mòn đi lại của dân. Cách vị trí 

anh Quang bị bắn về phía Tây 48m có một túi thổ cẩm dúi trong bụi rậm, trong có 1 đèn pin có dây 

khoác bằng cao su, 1 túi cơm tẻ, 1 gói mỳ tôm và 1 con dao gấp, cách đó khoảng 3m có một ống 

hút thuốc lào tự chế bằng vỏ chai nhựa... nghi là của hung thủ để lại. Vụ án nhằm vào Công an 

viên, xảy ra tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Quỳnh Nhai (Sơn La), huyện Than Uyên (Lai Châu) 
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gây hoang mang trong dư luận. Phòng Cảnh sát Hình sự đã đề xuất Ban Giám đốc cho khởi tố vụ 

án giết người, đồng thời thành lập Ban chuyên án do Đại tá Chu Huy Dân, Trưởng phòng làm 

Trưởng ban. 

Quá trình rà soát, xác minh hàng trăm đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên địa bàn, các trinh 

sát tốn nhiều thời gian, công sức nhưng hầu hết những người này đều có chứng cứ ngoại phạm. 

Công an tỉnh Sơn La đã sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ và tổ chức phát động quần 

chúng nhân dân tố giác tội phạm như, phối hợp với chính quyền bản Xa, xã Mường Giôn họp bản, 

phát phiếu tố giác tội phạm. Qua đó nổi lên nghi can số 1 là Chè Văn Sung, SN 1971, trú tại bản 

Phiêng Mựt, xã Mường Giôn. Sau khi anh Quang bị sát hại, người dân thấy Sung cũng biến mất 

khỏi địa bàn. 

Cũng trong quá trình xác minh, các trinh sát đã nắm được mâu thuẫn giữa Sung và em trai là 

Chè Văn Cu. Năm 2008, Sung bán ngô cho em trai và anh Cu đã thanh toán hết số tiền mua ngô. 

Năm 2010, Cu bán ngô cho Sung nhưng Sung không chịu thanh toán tiền. Nhiều lần đòi không 

được, Cu bức xúc đến nhà anh trai gây sự và bắt nợ chiếc xe máy Trung Quốc. Khi đó, Ban Công 

an xã đã giải quyết vụ việc nêu trên và anh Quang là Công an viên cùng một tổ công tác đã tiến 

hành thu giữ xe mà Cu chiếm đoạt của anh Sung và xử lý vụ việc ban đầu. Sau khi vụ việc đuợc xử 

lý, Chè Văn Cu đã bị xử lý và trả lại xe máy cho anh trai nhưng Sung nhất quyết không nhận. Chiếc 

xe Sung mua với giá 4 triệu đồng từ năm 2006 nhưng anh ta bắt em trai mình phải trả 9 triệu đồng. 

Thấy điều này quá vô lý, Chè Văn Cu không chấp nhận. Dù được bố, mẹ và họ hàng phân giải 

nhưng Sung vẫn không nhận xe về và vẫn đòi hỏi vô lý rằng Chè Văn Cu phải trả anh ta số tiền 

chiếc xe bắt nợ là 9 triệu đồng. Sau sự việc này, gia đình Sung đã từ mặt anh ta. Chè Văn Sung sau 

đó đã bán đất, bỏ nhà ra đi. Thời gian này, cuộc sống vợ chồng Sung cũng trục trặc và gửi đơn ly 

hôn ra Tòa án nhân dân huyện. Do trước kia vợ chồng Sung không đăng ký kết hôn nên tòa đã phán 

quyết không công nhận vợ chồng đối với Sung và vợ. Sung giao hết tài sản và con cái cho vợ 

nhưng một thời gian sau anh ta lại về ở với vợ và chuyển về quê vợ ở bản Xa, xã Mường Giôn sinh 

sống... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã có đủ cơ sở xác định Chè Văn Sung chính là 

hung thủ gây án. 

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra thông báo truy 

tìm đối tượng, đề nghị các đơn vị kiểm tra, xác minh và thông báo rộng rãi đến nhân dân trên địa 

bàn, đồng thời cung cấp ảnh chân dung đối tượng. 

Cho tới đêm 2/4 người dân thông báo gặp một người đàn ông có đặc điểm giống đối tượng 

Sung ở khu vực bản Nậm Khăn 2, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên (Lai Châu) hỏi đường đi xã Nậm Sỏ 

và hỏi xem có chỗ nào thuê bốc vác, cuốc nương không thì chỉ cho anh ta… Phương án siết chặt 

vòng vây được các lực lượng tiến hành. Đến sáng 4/4, qua xác minh, các trinh sát và Ban Công an 

xã Nậm Sỏ phát hiện Sung đang cuốc nương thuê cho gia đình ông Chảo Văn Pu ở bản Ui Dao, xã 

Nậm Sỏ. Đồng chí Hà Văn Vui, Phó trưởng Ban Công an xã Nậm Sỏ được giao nhiệm vụ tiếp cận 

đối tượng. Nhanh như con sóc, đồng chí tiếp cận đối tượng Sung và bất ngờ quật ngã hắn xuống 
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đất. Vật lộn, chống trả quyết liệt nhưng đã quá muộn, các tổ trinh sát đồng loạt tấn công, tiếp viện 

cho đồng chí Vui, bắt giữ Sung an toàn. 

Ngay trong sáng 4/4, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La đã vượt hàng 

trăm kilômét đường rừng, di lý đối tượng Chè Văn Sung về Sơn La. Mãi đến chiều muộn cùng 

ngày, đối tượng Sung mới được đưa về trụ sở Công an tỉnh Sơn La an toàn. Bước đầu, Chè Văn 

Sung đã khai nhận hành vi giết hại anh Quang do thù tức anh trong quá trình giải quyết tranh chấp 

giữa Sung và em trai từ nhiều năm trước. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sơn La tiếp tục 

điều tra, làm rõ. 
 

12. Nguyễn Hồng Sáng. “BA CÙNG” THU PHỤC “BA KHÔNG” / Nguyễn Hồng Sáng // 

Nhân dân.- Ngày 07/4/2014 
 

Hơn một thập kỷ trước, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Sông Mã (Sơn La) còn 

nhiều vấn đề nổi cộm như: Du canh, du cư khá phổ biến; những hủ tục lạc hậu còn bám rễ ở hầu hết 

các thôn, bản; địa bàn còn là điểm “nóng” trồng cây thuốc phiện, người dân mắc vào nghiện hút; tỷ 

lệ mù chữ, tái mù chữ, không nói được tiếng phổ thông khá cao... Trước thực tế trên, cán bộ, chiến 

sĩ Trạm C2, Cụm Trinh sát kỹ thuật (TSKT) 16 (Bộ Tham mưu Quân khu 2), đã sát cánh cùng đồng 

bào diệt trừ cái đói, cái rét, xóa dần các tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu... 

Phó Cụm trưởng Cụm TSKT 16, kiêm Trạm trưởng Trạm C2, Đại úy Nguyễn Tiến Lợi cho 

biết: Những ngày đầu làm công tác dân vận, đơn vị gặp nhiều khó khăn, nhất là vận động đồng bào 

phá bỏ cây thuốc phiện và cai nghiện tập trung. Vì việc trồng thuốc phiện và sử dụng các sản phẩm 

từ loại cây này trở thành tập quán lâu nay của đồng bào vùng cao, cho nên mọi người không dễ gì 

từ bỏ thói quen. Song bằng ý chí và nghị lực của người lính, cán bộ, chiến sĩ Trạm C2 đã phối hợp 

cấp ủy, chính quyền địa phương lặn lội tới từng thôn, bản, tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, 

trưởng bản, người có uy tín để vận động, giúp bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát 

triển kinh tế... 

Thời gian đầu xuống địa bàn, phần lớn bà con dân bản nhất quyết thực hiện “ba không”: 

Không nghe, không nói, không làm theo bộ đội. Song cán bộ, chiến sĩ Trạm C2 vẫn kiên trì bám 

dân, bám bản, thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bà con. Tiêu biểu là Thượng úy 

Mùa A Hàng, Đại úy Hà Văn Ngoan, Đại úy Vương Đại Phúc... thường xuyên có mặt tại các bản: 

Huơ Tát, Pá Ló (xã Chiềng Cang); bản Tin Tát, bản Tre, bản Híp (xã Chiềng Khương) và Nà Un 

Trong, Kéo Càn, Long Phạ (xã Mường Sai)..., đến từng gia đình, nhất là những hộ có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, có người nghiện hút để tuyên truyền, vận động; đồng thời các anh còn tích cực 

giúp dân sửa nhà, làm nương, hướng dẫn bà con trồng, chăm sóc cây ngô lai, phòng, chống rét cho 

trâu, bò... Thượng úy Mùa A Hàng, người dân tộc Mông còn chủ động sưu tầm những tư liệu quý, 

cùng câu chuyện giản dị, dễ hiểu về cuộc đời, tấm gương đạo đức của Bác Hồ dịch sang tiếng 

Mông, rồi kể cho đồng bào nghe bằng tiếng của họ. Những câu chuyện kể về Bác làm bà con ai 

cũng cảm động, phấn khởi và biết ơn Bác, sẵn sàng làm theo bộ đội. 
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Những việc làm cụ thể, thiết thực đã góp phần tạo cho đời sống của đồng bào có nhiều khởi 

sắc. Đến nay, các hộ gia đình ở các thôn, bản, nhất là các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trong huyện 

Sông Mã đã cam kết không trồng cây thuốc phiện, thay vào đó là những nương ngô, đồi nhãn, cánh 

đồng cỏ sữa xanh mát mắt; những con đường bê tông dẫn vào các thôn, bản, cuộc sống của bà con 

các dân tộc huyện Sông Mã đang thay da, đổi thịt từng ngày, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội vùng biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. 
 

13. Văn Tuyết Mai. “CÚ HÍCH 41” Ở SƠN LA / Văn Tuyết Mai // Nông nghiệp Việt Nam.- 

Ngày 07/4/2014.- Số 69 
 

Sau hơn 3 năm triển khai cho vay theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của 

Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn (Nghị định 41), hoạt 

động đầu tư cho lĩnh vực “tam nông” của tỉnh Sơn La đã đạt được những kết quả khả quan. 

Nghị định 41 ra đời, với Sơn La được xem như một “cú hích” quan trọng trong xóa đói giảm 

nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

PHÁT TRIỂN MẠNH MÔ HÌNH LIÊN KẾT BA NHÀ 

Đến cuối năm 2013, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La 

chiếm tỷ trọng 70% trên tổng dư nợ, trong đó chủ yếu là dư nợ từ nguồn vốn tín dụng của Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Sơn La. 

Là một ngân hàng thương mại đóng trên địa bàn tỉnh thuộc miền núi vùng cao, diện tích 

rộng, địa hình chia cắt phức tạp, dân số phân bố rải rác, có đến 5 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a 

của Chính phủ, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc đầu tư tín dụng cũng như phát triển các 

sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tuy nhiên từ sau khi có Nghị định 41, Agribank Sơn La đã tích cực 

làm tốt công tác huy động nguồn vốn, chủ động mở rộng tín dụng cho phát triển nông nghiệp nông 

thôn, giữ vững vai trò chủ đạo, chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp nông thôn. 

Với những giải pháp linh hoạt và sáng tạo như đa dạng hóa các sản phẩm huy động, áp dụng 

lãi suất linh hoạt, thực hiện tốt việc chăm sóc khách hàng... nên Agribank Sơn La đã duy trì được 

tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân 18%/năm, chủ động được một phần nguồn vốn tại chỗ kết 

hợp với nguồn vốn điều hòa từ Trung ương để đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế của địa 

phương. Tổng nguồn vốn huy động đến cuối năm 2013 đạt 3.920 tỷ đồng, tăng 1.552 tỷ đồng so 

thời điểm 30/6/2010 (thời điểm triển khai Nghị định 41). 

Nét nổi bật trong quá trình đầu tư tín dụng theo Nghị định 41 của Agribank Sơn La là bên 

cạnh việc cho vay trực tiếp đến hộ sản xuất, đã chú trọng cho vay theo mô hình “liên kết 3 nhà”: 

Doanh nghiệp - ngân hàng - hộ sản xuất. Chi nhánh đã tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa 

phương, chủ động phối hợp các sở, ban ngành liên quan trong việc triển khai các dự án mục tiêu 

đối với nông nghiệp, nông thôn như: Dự án nông nghiệp công nghệ cao, dự án nâng cao chất lượng, 

an toàn sản phẩm nông nghiệp... 

  Đã ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực nông nghiệp, trên địa bàn nông thôn và sử dụng nhiều lao động ở nông thôn, các hợp tác xã, 

các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với xuất khẩu. Điển hình như cho 
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vay đối với Công ty Xi măng Mai Sơn, Doanh nghiệp tư nhân Cà phê Tiến Minh, Công ty Chè Cờ 

đỏ, Công ty 3/2... 

Ông Dương Văn Đạt, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đạt Thủy ở thị trấn Hát Lót, huyện 

Mai Sơn cho biết đơn vị đã ký thỏa thuận hợp tác với Agribank Sơn La, trong đó các hộ dân sẽ 

được phía Agribank đầu tư cho vay trồng, chăm sóc ngô; còn phía doanh nghiệp sẽ hỗ trợ về khoa 

học kỹ thuật, nguồn giống ngô chất lượng cao, cơ sở chế biến và bao tiêu sản phẩm đầu ra cho các 

hộ. 

Mô hình “liên kết 3 nhà” thực sự mang hiệu quả cho các bên tham gia, vừa góp phần nâng 

cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của khách hàng, tạo mối quan hệ khép kín từ khâu đầu vào đến 

khâu tiêu thụ, vừa đảm bảo an toàn vốn tín dụng cho ngân hàng. 

Theo ông Phạm Văn Hoa - Giám đốc Agribank Sơn La, quá trình đầu tư tín dụng theo Nghị 

định 41 cơ bản đã đảm bảo 100% các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện vay và có nhu cầu vay đều 

được đáp ứng vốn vay đầy đủ kịp thời. 

Đối với những địa bàn vùng sâu, vùng xa, Agribank Sơn La tổ chức điểm giao dịch mỗi 

tháng một lần vào ngày cố định để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vay vốn hoặc trả nợ, tiết giảm 

thời gian và chi phí đi lại. Đồng thời trong giai đoạn kinh tế gặp khó khăn, chi nhánh đã 16 lần điều 

chỉnh giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ và chia sẻ khó khăn cùng với khách hàng. 

Có thể nói Nghị định 41 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn 

tín dụng của ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh, được xem như là “cú hích” cho phát triển 

nông nghiệp, nông thôn. 

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN THÁO GỠ 

Tuy nhiên, thực tế triển khai cũng phát sinh nhiều vướng mắc đòi hỏi các cấp, các ngành liên 

quan có giải pháp tháo gỡ kịp thời để Nghị định 41/NĐ-CP thực sự trở thành “cú hích” cho phát 

triển nông nghiệp nông thôn ở các địa bàn khó khăn. 

Thứ nhất, về đối tượng vay vốn: Nghị định 41 cần tháo gỡ khó khăn cho các hộ nông dân có 

đất sản xuất nông nghiệp nhưng cư trú tại các vùng ven thành thị, thị trấn cũng được hưởng chính 

sách ưu đãi vay vốn không có tài sản đảm bảo như ở địa bàn nông thôn. Đồng thời nên nâng mức 

cho vay phù hợp với nhu cầu thực tiễn vì theo Nghị định 41 hiện đang thấp. 

Thứ hai, về tiêu thụ sản phẩm cho nông nghiệp: Đây là vấn đề mang tính vĩ mô mà bản thân 

người nông dân hay một vài doanh nghiệp không tự giải quyết được, do vậy đòi hỏi phải có sự trợ 

giúp từ Chính phủ và các Bộ, ngành từ khâu dự báo cho đến việc tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm 

cho nông dân. 

Chính phủ nên dành một phần vốn ngân sách để trợ giá các sản phẩm nông nghiệp, tránh tình 

trạng “được mùa mất giá”. Cần cân đối nguồn vốn ngân sách dành ra một khoản để hỗ trợ lãi suất 

cho vay đối với một số đối tượng nông nghiệp, nông thôn. Sơn La được xem là vựa ngô lớn thứ 2 

của cả nước, sản lượng hàng năm gần 1 triệu tấn, vì vậy cần có chính sách hỗ trợ ổn định giá, hỗ trợ 

lãi suất cho vay thu mua tạm trữ ngô... 
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Thứ ba, về cơ chế nguồn vốn, lãi suất, xử lý rủi ro: Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam tiếp tục ưu tiên mức dự trữ bắt buộc và tăng mức cho vay tái cấp vốn đối với Agribank để 

chuyển tải nguồn vốn đến các tỉnh có điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Có cơ chế xử lý rủi ro 

chung đối với các khoản nợ vay theo Nghị định 41 chứ không chỉ khi xảy ra rủi ro khách quan trên 

diện rộng. 

Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và quyền sở 

hữu tài sản trên đất vì thực tế hiện nay ở nhiều địa phương còn rất chậm, dẫn đến nhiều hộ dân 

muốn mở rộng sản xuất kinh doanh nhưng lại thiếu điều kiện đảm bảo tiền vay để được vay vốn. 

Đồng thời UBND các cấp cần thống nhất việc cấp GCNQSDĐ theo hình thức ghi tên cá 

nhân “ông/bà” thay cho “hộ ông/bà” vì hiện tại chưa có cơ sở pháp lý hướng dẫn xác định được 

thành viên của hộ gia đình nên gây khó khăn cho việc thực hiện ký kết hợp đồng giao dịch bảo 

đảm, dễ xảy ra tranh chấp khi xử lý nợ của các ngân hàng. 

Thứ năm, các cấp, các ngành cần đơn giản hơn nữa các thủ tục hành chính đối với những địa 

bàn vùng nông thôn, vùng miền núi, vùng sâu vùng xa, nơi trình độ dân trí còn thấp, nhằm tạo điều 

kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay để xóa đói giảm nghèo. 

`Sau hơn 3 năm triển khai, tại Agribank Sơn La đã có trên 39.000 lượt khách hàng khu vực 

nông thôn được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần thay 

đổi bộ mặt nông thôn nhất là các vùng sâu vùng xa của tỉnh Sơn La. Tỷ trọng cho vay nông nghiệp 

nông thôn tăng từ 49% (năm 2010) lên 96% (năm 2013). 
 

13. Thúy Hà. LỢI ÍCH TỪ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG Ở SƠN LA / Thúy 

Hà // Đại biểu nhân dân.- Ngày 07/4/2014.- Số 97 

Sau gần 2 năm thực hiện tại 4 xã vùng cao Nà Ớt, Phiêng Cằm (huyện Mai Sơn), 

Mường Do, Mường Lang (huyện Phù Yên) thuộc tỉnh Sơn La, Dự án Tăng cường lâm nghiệp 

cộng đồng ở Việt Nam đã khuyến khích người dân tham gia tích cực vào việc quản lý tài 

nguyên rừng, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho đồng bào sống dựa 

vào rừng. 

NÂNG CAO Ý THỨC BẢO VỆ RỪNG 

Dẫn chúng tôi đi thăm cánh rừng xanh mướt của bản Manh, Chủ tịch UBND xã Mường 

Lang, huyện Phù Yên Hà Văn Lừng cho biết, xã có bản Manh và bản Nguồn được tham gia Dự án 

Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng. Được cán bộ dự án tập huấn, tuyên truyền, nhận thức của lãnh 

đạo xã và của bà con các bản nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, người dân tham gia Dự án đã  nhận thức 

được quyền lợi và nghĩa vụ của mình cũng như lợi ích của cộng đồng trong các hoạt động quản lý, 

bảo vệ rừng. Trưởng bản Manh Đinh Văn Nép cho biết thêm, tham gia Dự án, người dân còn được 

bàn bạc, góp ý kiến xây dựng quy ước, hương ước bảo vệ rừng của địa phương như: Vào rừng khai 

thác những loại cây gì, ở thời điểm nào? phát nương làm rẫy đúng quy định, mức phạt với từng 

hành vi vi phạm như thế nào?... Bên cạnh đó, hàng tháng, tổ kiểm tra bảo vệ rừng gồm 15 thành 

viên của bản duy trì đều đặn việc kiểm tra rừng, qua đó  phát hiện và ngăn chặn kịp thời những vụ 

việc vi phạm như đốt nương, chặt phá rừng trái phép... 
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Theo Phó chủ tịch UBND xã Mường Do, huyện Phù Yên Đào Văn Thiệp, với đặc thù là địa 

bàn miền núi, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, rừng là yếu tố quan trọng trong văn hóa đồng bào 

dân tộc ở Sơn La. Từ lâu, cộng đồng thôn bản đã xây dựng hương ước và tập quán quản lý rừng. 

Nhiều bản của người Thái, người Mường vẫn tiếp tục bảo vệ các khu rừng nhỏ tồn tại lâu đời trên 

địa bàn. Họ xem đây là những khu rừng thiêng, không chặt cây hay phát nương trong các khu rừng 

này. Người dân bảo vệ rừng vì họ coi rừng là nơi trú ngụ của những vị thần linh có ảnh hưởng đến 

đời sống. Vì vậy, khi phát triển lâm nghiệp cộng đồng, những yếu tố này sẽ góp phần tích cực vào 

công tác bảo vệ rừng. 

Thực tế cho thấy, việc giao rừng cho cộng đồng chính là giao quyền tự chủ cho dân, bảo đảm 

nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Khi trực tiếp tham gia bảo vệ rừng, người 

dân sẽ tự nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ chỗ coi rừng là tài nguyên vô tận, chỉ biết lợi dụng khai 

thác, người dân đã quan tâm và hiểu được những lợi ích, giá trị kinh tế, môi trường do rừng đem 

lại. 

TẠO NGUỒN THU NHẬP BỀN VỮNG 

Dự án Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng đã thay đổi từ nhận thức đến hành động của đội 

ngũ cán bộ và người dân địa phương, qua đó tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp được quản lý, khai 

thác hợp lý. Sản xuất lâm nghiệp đã góp phần tích cực trong xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời 

sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào. Phó giám đốc Ban quản lý Dự án Tăng cường lâm 

nghiệp cộng đồng tỉnh Sơn La Nguyễn Huy Tuấn cho biết, nhằm tạo điều kiện để người dân có 

thêm thu nhập, cải thiện đời sống, dự án đã hỗ trợ xây dựng mô hình cây dổi ăn quả cho 5 cộng 

đồng, với quy mô 5ha, mức hỗ trợ bình quân là hơn 17 triệu đồng/ha. Hiện tại cây sinh trưởng tốt, 

về lâu dài sẽ đem lại nguồn thu nhập từ cây trồng và tăng cường chất lượng rừng, góp phần phát 

triển nguồn tài nguyên rừng cộng đồng. Dự án còn hỗ trợ bà con xây dựng 42 bếp tiết kiệm củi, trị 

giá 2,5 triệu đồng/bếp, nhằm hạn chế việc chặt phá cây rừng làm chất đốt. 

Bên cạnh đó, Nhà nước đang thực hiện thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng áp dụng ở 

hai tỉnh Lâm Đồng và Sơn La. Thông qua chính sách này, người dân sẽ được chi trả tiền tương ứng 

với diện tích rừng mà họ tham gia bảo vệ. Theo quy định, người dân sẽ được chi trả 250.000 

đồng/ha/năm. Đây cũng chính là một nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Ngoài ra, đối với diện 

tích rừng và đất rừng chính quyền địa phương giao, cộng đồng có thể tận dụng khi rừng chưa khép 

tán hoặc đất trống chưa trồng rừng để canh tác kết hợp cây nông nghiệp. Chị Hà Thị Tươi, bản 

Manh, xã Mường Lang phấn khởi chia sẻ: Nhờ trồng rừng, bảo vệ rừng mới bảo vệ được nguồn 

nước, không bị lũ lụt; bảo vệ đồng ruộng và cuộc sống của mình. Bà con ai cũng tình nguyện tham 

gia trồng rừng. 

Giao rừng cho cộng đồng quản lý là hình thức xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, 

gắn quyền lợi và trách nhiệm, tạo điều kiện để người dân bảo vệ rừng. Tuy Dự án chỉ mới thực hiện 

trong thời gian ngắn nhưng những chuyển biến rõ rệt từ ý thức cộng đồng, trách nhiệm của người 

dân, cán bộ trong việc bảo vệ và phát triển rừng đã phần nào làm thay đổi đời sống người dân nơi 

đây. 
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Với tổng diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp hơn 934.000ha, Sơn La là tỉnh có rừng 

lớn thứ 6 trong toàn quốc với các khu đặc dụng có giá trị trong nghiên cứu khoa học và phát triển 

kinh tế. Hiện, Sơn La đã giao 22,67% diện tích rừng cho hơn 2.000 tổ chức xã, bản; 26,11% cho 

hơn 54.000 chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình; 51,22% diện tích cho hơn 2.400 cộng đồng quản lý. 
 

14. Khánh Linh. NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, ĐỒNG HÀNH CÙNG CON CHỮ TRÊN CAO 

NGUYÊN / Khánh Linh // Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 09/4/2014.- Số 43 
 

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng bà con ở Phiêng Luông, huyện 

Mộc Châu (Sơn La) đã khiến chúng tôi vô cùng cảm phục... 

CHỈ ĐỦ ĂN NHƯNG VẪN MUỐN CON HỌC LÊN CAO 

Cuối xuân, cái lạnh hơn 10 độ C hòa lẫn trong cơn mưa phùn rả rích, chúng tôi men theo con 

đường lầy lội bùn đất đến thăm nhà chị Lý Thị Phúc (32 tuổi) và anh Đặng Văn Chung (33 tuổi), 

dân tộc Dao chênh vênh ngang sườn núi, gần cuối bản 83, xã Phiêng Luông. Căn nhà mái tranh 

tuềnh toàng chẳng có gì đáng giá ngoài mấy bao tải ngô hạt để ở góc nhà. Gia đình chị Phúc đang 

quây quần bên mâm cơm đạm bạc, chị bảo: “Nhà em thường ăn cơm sớm một chút để không ảnh 

hưởng đến giờ học bài buổi tối của các cháu”. 

Bên bếp lửa bập bùng giữa nhà, gương mặt 2 cô con gái của vợ chồng chị Phúc bừng sáng, 

ửng hồng, đó là em Đặng Bích Diệp, học lớp 4 và em Đặng Diệp Ánh, học lớp 3, trường tiểu học 

Phiêng Luông. Cô giáo Trần Thị Oanh, chủ nhiệm lớp em Diệp Ánh, cho biết: “Đây là một trong số 

hộ gia đình nghèo của địa phương, nhưng anh chị ấy có 2 con đều là học sinh giỏi của trường. Các 

con học rất sáng dạ, chăm ngoan nên giáo viên chúng em ai cũng tự hào”. Khi hỏi về bí quyết nuôi 

dạy các con, anh Chung cười: “Vợ chồng tôi không cố đẻ thêm con trai nữa, ông trời cho 2 con gái 

tự biết học giỏi, ngoan ngoãn là tốt lắm rồi”. Anh Chung nhìn vợ rồi quả quyết: “Vợ chồng tôi đều 

ít học, không bảo ban được gì cho các con đâu. Cuộc sống nghèo mãi, tiền 2 vợ chồng kiếm được 

chỉ đủ ăn, nhưng thấy con cái học được, nên phải động viên các con gắng học cao lên, sau này có 

nghề, không phải vất vả làm nương rẫy như bố mẹ nữa”. 

Khác với gia đình chị Phúc, vợ chồng chị Lý Thị Phương (35 tuổi) và anh Bàn Văn Đám (38 

tuổi), dân tộc Dao ở xã Phiêng Luông có con trai Bàn Văn Phúc, 11 tuổi, đang học lớp 4 là tấm 

gương vượt khó học giỏi tiêu biểu của trường. Mới gặp, ai cũng nghĩ cậu bé Phúc chỉ khoảng 7 - 8 

tuổi, chân tay em gầy tong teo, da dẻ xanh xao, em vừa đi chạy thận hơn 2 tháng ở Hà Nội về. Chị 

Lý Thị Phương kể, hồi mới sinh ra, Phúc bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng khi lên 6 tuổi 

thì mặt Phúc bỗng dưng phù nề, đi tiểu buốt. Thấy con kêu đau, vợ chồng chị đưa con đi khám mới 

biết con bị bệnh thận nặng, từ đó năm nào Phúc cũng phải đi chạy thận ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà 

Nội). Để có tiền chữa bệnh cho con, ngoài đi làm nương rẫy, trồng ngô, chăn nuôi gà, lợn, vợ 

chồng anh Đám còn đi làm thuê đủ các việc, phụ xây, chạy chợ. Mỗi lần cho con đi viện, vợ chồng 

chị đều cố lo được 10 triệu đồng để 2 mẹ con xuống nhập viện trước, 20 ngày sau, anh Đám ở nhà 

bán gà, lợn, vay mượn thêm tiền rồi đem xuống sau. Bây giờ, số tiền nợ chữa bệnh cho con cũng 

lên đến gần trăm triệu đồng, nhưng vợ chồng chị vẫn gắng đi làm để trả nợ dần. 
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Đi chữa bệnh, Phúc phải nghỉ học nhiều, nhưng sức khỏe phục hồi, em lại đòi đến trường và 

chưa bao giờ muốn nghỉ học. Lẽ ra tuổi của em phải học lớp 6, nhưng Phúc đang theo học lớp 4. 

Thời gian dành cho việc học không nhiều, vậy mà em học đến đâu là hiểu bài đến đó, các bài kiểm 

tra của em luôn đạt điểm rất cao. “Em muốn học giỏi để sau này làm nghề bác sỹ, về chữa bệnh cho 

bà con ở đây”, Phúc cho biết, còn chị gái của Phúc là Bàn Thị Hạnh, học lớp 11, là học sinh khá, 

giỏi nhiều năm của trường Trung học phổ thông Phiêng Luông lại ước mơ: “Em phải học giỏi, sau 

này có việc làm hẳn hoi để đỡ đần bố mẹ và chữa bệnh cho em Phúc”. 

CÁI CHỮ GIÚP BÀ CON THOÁT NGHÈO 

Trường tiểu học Phiêng Luông là những dãy nhà xây cấp 4 mái ngói đỏ tươi nằm ở khu 

trung tâm gần Ủy ban xã, nơi được cho là khang trang nhất trong các điểm trường lẻ nằm tại các 

bản Phiềng Sàng, Pa Hốc, Suối Khem. Thầy Bùi Sỹ Quyết, Hiệu trưởng trường chia sẻ: “Tôi về 

trường công tác được hơn 6 năm, điều tôi tâm huyết và rất đỗi tự hào là tuy cuộc sống bà con ở đây 

còn nhiều khó khăn, đường sá đến trường còn vô cùng vất vả nhưng trường không còn học sinh bỏ 

học như những năm trước”. Được biết vào mùa đông, những ngày mưa rét, nhiều em đến trường 

không có ủng, đi chân trần với đôi dép tổ ong, áo ấm cũng mong manh, rét tím tái nhưng các em 

vẫn đi học đều. Đặc biệt, những tấm gương như em Diệp, em Ánh, em Phúc vượt khó học giỏi của 

trường cũng tăng lên hàng năm. Chỉ tính riêng năm học 2013, trường có 271 học sinh thì có 32 em 

là học sinh giỏi toàn diện, 87 em là học sinh khá. Đây là con số khá ấn tượng so với vùng đồng bào 

các dân tộc thiểu số Dao, Thái, Mường, Tày ở vùng cao nguyên đầy khó khăn này. 

Ngay từ những năm trước, khi chưa có sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều bản ở Phiêng Luông 

đã tự nguyện góp của, góp công xây dựng trường học cho con cháu tại các bản để các cháu không 

phải đi học quá xa, không phải lội suối, băng rừng như trước. Dù cơ sở vật chất ở các điểm trường 

ở địa phương còn sơ sài, nhưng trước mắt đã đáp ứng được nhu cầu học tập của con cháu. 

Anh Lý Văn Dương, Trưởng bản 83, một trong những bản khó khăn nhất ở xã Phiêng 

Luông, cho biết: Nhiều năm qua, con đường đến trường của các cháu nhỏ vẫn lầy lội thế, không 

những các cháu đi học vất vả mà giao dịch hàng hóa càng khó khăn. Đời sống bà con ở đây chủ yếu 

dựa vào nông nghiệp, trồng ngô, dong riềng, củ cải, có năm thời tiết không thuận lợi thì mùa màng 

lại thất thu hết. Tuy nhiên, để thoát khỏi đói nghèo, chính quyền địa phương đã tích cực vận động 

bà con chăn nuôi, trồng trọt, không sinh đẻ nhiều, các con đều phải đi học, vì chỉ có cái chữ mới 

giúp bà con tìm thấy con đường thoát nghèo. 

Thời gian gần đây, địa phương cũng có nhiều hộ gia đình biết làm ăn, chăn nuôi, trồng cây 

phù hợp, kinh tế gia đình vì thế cũng khá lên. Anh Dương khoe: “Số hộ làm kinh tế giỏi ở bản 83 

đã tăng nhiều so với những năm trước, điển hình như nhà ông Bàn Văn Tơn, Triệu Văn Thắng, Bàn 

Văn Nghiên... là những hộ có tổng thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm”. Nhờ kinh tế khá nên 

các hộ này đã mua sắm được nhiều đồ dùng trong gia đình, có ti vi để nhiều hộ khác đến xem 

chung. Từ đó trình độ dân trí được nâng cao, bà con loại bỏ nhiều hủ tục lạc hậu như phải đẻ bằng 

được con trai hoặc sinh nhiều con, để cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh 

hơn. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 07 năm 2014 23 

Chia tay với Phiêng Luông, con đường lên Mộc Châu như càng thơ mộng bởi những vườn 

hoa cải nở bạt ngàn ven đường. Gương mặt các em nhỏ ở đây như rạng ngời hơn trên con đường 

đến trường để cùng đua tài với các bạn nhỏ miền xuôi. Đó là niềm mong mỏi không chỉ của các 

thầy cô giáo mà còn là niềm tự hào về tương lai tươi sáng của bà con các dân tộc ở cao nguyên 

Mộc Châu này. 
 

15. Nguyễn Yến. ĐƯỢC MÙA MĂNG / Nguyễn Yến // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 

09/4/2014.- Số 71 
 

Năm nay, ở Sơn La mưa nhiều hơn mọi năm nên măng phát triển mạnh, được mùa. 

Nhiều gia đình có thêm một khoản thu nhập khá từ măng. 

Mùa măng Sơn La bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch. Khi những cơn mưa phùn đi qua, 

nắng vàng ánh lên, những chồi măng non nhú lên khỏi mặt đất, người dân nghỉ làm cỏ ngô, làm 

ruộng và bắt đầu đi đào những đợt măng đầu tiên. 

Măng được xem như là lộc rừng. Đến các bản xa xôi của huyện Mộc Châu như bản người 

Thái, bản Khơ Mú, Xinh Mun… dịp này thấy nhà nhà đều vắng tanh vì cả làng đổ xô lên rừng đào 

măng. Từ người già cho đến trẻ con ai cũng mang trên vai những gùi măng nặng hàng chục cân. 

Chị Hà Thị Uối (xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, Sơn La) cho biết: Ở đây, người dân đi 

đào măng từ lúc 8h sáng cho đến 9h tối. Bà con thường lên núi Pa Che để lấy măng rừng. Đi đào 

măng vất vả lắm, có khi phải mang cơm đi theo rồi ở cả ngày trên rừng nhưng ai cũng phấn khởi, vì 

nhờ măng mà người dân có thêm thu nhập, có những hộ gia đình đông người, thu nhập được cả 

chục triệu đồng sau mỗi vụ măng. 

Ở chợ Km 70 - Mộc Châu, măng từ các bản được đổ về nhiều và chất thành đống. Thương 

lái khắp các huyện Yên Châu, Vân Hồ… đi vào tận các bản để thu mua măng. Tại thời điểm này, 

giá măng đắng dao động trong khoảng 5 - 6 ngàn đ/kg. Đầu mùa, khi măng đắng đang được ưa 

chuộng, giá mỗi kg măng có thể lên tới 20 - 25 ngàn. 

Măng được chở về các nơi như Thành phố Sơn La, Hà Nội và các tỉnh lân cận khác. Lái 

buôn Lê Thị Làn cho biết thêm: Hiện nay, người tiêu dùng chuộng các loại măng ngọt. Ở dưới 

xuôi, người ta thích măng vì măng dễ ăn, chế biến được nhiều món như măng luộc, măng nướng, 

măng chua, măng khô… 

Dọc theo con đường 20/11 thuộc chợ Bảo Tàng (thị trấn Mộc Châu, Sơn La), đồng bào 

người Dao, Mông, Xinh Mun… ngồi xếp thành hàng dài ở ven đường bán măng. Chị Hà Thị Diễn 

(xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La) chia sẻ:  Năm nay thời tiết mưa nhiều nên măng mọc 

nhiều lắm. Ngày nào, bà con Xinh Mun cũng có măng để ra chợ bán. Ai cũng vui và phấn khởi vì 

được mùa măng. 

Tuy nhiên, hiện măng rừng ở Sơn La ngày càng bị thu hẹp. Việc lấy măng của người dân bị 

hạn chế. Nhiều nơi đã treo biển cấm dân vào rừng lấy măng để bảo vệ rừng. Vì thế, ở nhiều địa 

phương đã triển khai việc trồng tre lấy măng thay thế cho măng rừng. 
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Tại bản Suối Lìn (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La), diện tích trồng tre lấy măng ngày 

càng mở rộng. Trung bình mỗi hộ đều trồng từ 1 - 2 ha tre lấy măng. Măng được trồng là loại măng 

không đắng, có vị ngọt và mát. Từ lúc trồng cho đến khi thu hoạch được chừng 2 - 3 năm. Cứ 2 - 3 

ngày, người dân lại đào măng một lần. Đầu mùa, giá măng dao động từ 6 - 10 ngàn, đến giữa mùa 

giảm còn 5 - 6 ngàn đ/kg. 

Bà Bàn Thị Ánh, người có diện tích trồng măng lớn nhất trong bản cho biết: “Năm nay, gia 

đình tôi trồng 3 ha tre lấy măng. Cả nhà đều đi thu hoạch măng, cứ ba ngày thu hoạch được 500kg 

măng. Tính sơ sơ cả vụ thu về gần 50 triệu đồng. Vụ măng chỉ là vụ phụ còn làm lúa và trồng ngô 

vẫn là chính, nhưng nhờ trồng măng mà gia đình cũng có đồng ra đồng vào”. 

Ông Mùi Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ khẳng định: Việc trồng tre 

lấy măng khá đơn giản lại không phải đầu tư nhiều như những loại cây trồng khác nên mang lại thu 

nhập cao, được bà con rất ưa chuộng. Diện tích trồng tre lấy măng ngày càng được mở rộng. Nhiều 

gia đình qua mỗi vụ măng mua sắm được xe máy và các đồ đạc cần thiết trong gia đình, cho con cái 

đi học... 
 

18. Công Luật. HUA LA KHÁT NƯỚC SẠCH TỪNG NGÀY / Công Luật // Tin tức cuối 

tuần.- Ngày 10 - 16/4/2014.- Số 15 
 

Cách thành phố Sơn La chỉ gần 5 km nhưng hầu hết người dân ở xã Hua La đều không 

có nguồn nước sạch để dùng. Nguồn nước duy nhất của người dân là từ các “mó nước” trên 

núi xuống hoặc sử dụng nước giếng. Tuy nhiên, 2 nguồn nước này đang ngày càng khan hiếm 

và ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. 

NƯỚC “MÓ” KHAN HIẾM, NƯỚC “GIẾNG” Ô NHIỄM 

Theo phản ánh của người dân xã Hua La, hiện nay hai nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt là 

các mó nước ở trên núi và giếng nước đã cạn kiệt nên người dân phải sử dụng nước hết sức tiết 

kiệm. Điều đáng nói là các nguồn nước này ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Xã Hua La có 15 

bản thì mới có ba bản được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, còn lại các bản khác, thậm chí cả khu 

trung tâm xã, trạm y tế xã và các trường học đều phải sử dụng nguồn nước không hợp vệ sinh. 

Cô giáo Phạm Thị Thắng, Trường mầm non Hua La cho biết: “Trước đây nguồn nước duy 

nhất mà giáo viên và học sinh trong nhà trường sử dụng là nước giếng. Tuy nhiên khoảng tháng 

10/2013 khi múc nước lên thấy mùi tanh, hôi rất khó chịu, nhà trường lấy mẫu nước gửi Trung tâm 

y tế để xét nghiệm. Kết quả là nguồn nước đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, không thể sử dụng được. 

Sau đó, nhà trường dừng sử dụng nước giếng, chuyển sang mua nước từ trên mó xuống để sử dụng. 

Dùng nước mó tôi không thấy yên tâm lắm, mình thì không sao nhưng còn các cháu học sinh nhỡ 

chẳng may bị bệnh lại khổ cả nhà trường, khổ cả cha mẹ. Nhưng vì chưa có nước máy nên nhà 

trường đành phải dùng vậy”. 

Do nước giếng ngày càng bị ô nhiễm bởi các loại rác thải, nước thải từ suối ngấm vào nên 

nhiều người không sử dụng nước giếng để sinh hoạt. Tuy nhiên tại bản Pọng, mọi người dân vẫn 

phải dùng nước giếng cho sinh hoạt hàng ngày do ở đây không có mó nước. Ông Cà Văn Quân, Bí 

thư Chi bộ cho biết: “Cả bản có khoảng 20 chiếc giếng, mỗi chiếc đủ cho từ 18 - 20 hộ dân dùng 
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chung. Do nguồn nước hạn chế nên người dân phải thay nhau bơm nước để dùng, cứ cách khoảng 

từ 2 - 3 ngày thì mới bơm nước một lần. Vào mùa khô mỗi lần bơm chỉ được khoảng nửa khối. 

Những năm gần đây, nguồn nước ở các giếng bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng chúng tôi vẫn phải 

sử dụng vì chẳng còn cách nào khác”. 

Anh Hà Sơn Tình, một người dân trong bản cho hay: Nguồn nước ở đây không hợp vệ sinh 

lại hạn chế, các giếng vào mùa khô thì không có nước để dùng. Vào mùa mưa thì nước đục, sau khi 

bơm phải để mấy ngày mới có thể sử dụng được. Người dân nơi đây có ý định chung nhau đường 

ống để dẫn nước mó từ các bản khác về dùng, nhưng nước mó cũng ngày càng khan hiếm. Mong 

Nhà nước sớm có phương án đầu tư đưa nguồn nước sạch về bản cho người dân sử dụng, dùng 

nước bẩn như thế này rất mất vệ sinh. 

TRÔNG CHỜ NGUỒN NƯỚC SẠCH  

  Theo quan sát của phóng viên, đa số các giếng nước ở đây đều không có nắp đậy, vì thế hàng 

ngày một lượng lớn cát bụi, các loại lá cây, xác chết động vật… rơi xuống giếng cũng là nguyên 

nhân dẫn đến tình trạng giếng nước bị ô nhiễm nặng. Mặc dù nước giếng mất vệ sinh nhưng hầu hết 

các hộ dân đều dùng cho sinh hoạt như ăn, uống, tắm giặt… mà không qua bất kỳ một hệ thống xử 

lý nào. Một số gia đình có điều kiện kinh tế thì đi mua bình nước lọc về dùng. Tuy vậy, họ cũng chỉ 

dùng để nấu nước uống, nấu cơm, nấu canh… chứ không dùng tùy tiện. 

Anh Lò Văn Luân, bản Pọng cho biết: Chưa đến mùa khô mà mực nước các giếng đã cạn, 

vào mùa khô thì không biết lấy nước đâu mà dùng. Mong sao, các cấp chính quyền sớm đầu tư đưa 

nước sạch về bản, cứ đi mua nước quanh năm như thế này thì rất tốn kém. 

Để có nước giếng dùng, nhiều hộ dân đã nghĩ cách đào ao gần với giếng để nước ngấm vào. 

Nhưng đây cũng là biện pháp tạm thời bởi vào mùa khô, ao cạn nước thì giếng cũng cạn theo. Vì 

vậy, để có nước sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày, người dân phải dậy từ sớm để ra suối sâu gánh 

nước về. Anh Cà Văn Tạc, người dân trong bản cho hay: “Ngày trước nước suối ở đây rất trong, 

đứng trên bờ có thể nhìn rõ các hòn đá ở đáy suối, nhưng bây giờ suối đã bị ô nhiễm nặng. Sáng 

sớm thì nước còn trong, nhưng đến hơn 8h nước đã đục ngầu. Việc tắm, giặt của người dân trong 

bản đều dựa vào đoạn suối này. Vì vậy suối ngày càng bị ô nhiễm, không biết thời gian tới chúng 

tôi sẽ xoay xở ra sao”. 

Theo ông Lèo Văn San, Bí thư Đảng ủy xã, nguồn nước giếng ngày càng bị ô nhiễm nặng 

một phần do việc xả rác bừa bãi của người dân ra suối, những chất thải trong sinh hoạt, chăn nuôi, 

đặc biệt là ở trên đầu nguồn nhiều hộ dân kinh doanh dịch vụ tắm nước nóng đã xả thẳng ra dòng 

suối, không qua xử lý. Xã đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở, song tình trạng người xả rác bừa bãi 

vẫn chưa được cải thiện. 

  Mặc dù biết vấn đề nước sạch đối với người dân trong xã Hua La đã trở nên cấp thiết hơn 

bao giờ hết, nhưng việc xây dựng một công trình nước sạch nằm ngoài khả năng của chính quyền 

xã. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên đề nghị được hỗ trợ xây dựng công trình nước 

sạch nhằm giúp bà con có nước sạch để phục vụ những nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, bảo đảm 

sức khỏe và phát triển kinh tế nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm gì. 

                                                           Ông Lò Văn Đôi, Chủ tịch UBND xã Hua La 
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17. Hoàng Tùng. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH SƠN LA TRIỂN KHAI GIÚP XÃ ĐẶC 

BIỆT KHÓ KHĂN/ Hoàng Tùng // Quân khu hai.- Tháng 2/2014.- Số 794 
 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phiêng Pằn 

huyện Mai Sơn vừa tổ chức hội nghị triển khai Quyết định 2523 của UBND tỉnh Sơn La về việc 

phân công các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội giúp đỡ xã đặc biệt 

khó khăn, xã biên giới, xã có công trên địa bàn. 

Theo Quyết định này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La được UBND tỉnh phân công giúp đỡ 

xã Phiêng Pằn. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể triển khai thực 

hiện Quyết định, thống nhất nội dung, thời gian, lộ trình giúp đỡ xã Phiêng Pằn và những giải pháp 

thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại xã Phiêng Pằn 

năm 2014 và những năm tiếp theo. 
 

18. Xuân Trường. ĐẢNG ỦY QUÂN SỰ SƠN LA BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG / 

Xuân Trường // Quân khu hai.- Tháng 2/2014.- Số 794 
 

Từ ngày 13 - 17/3, Đảng ủy quân sự tỉnh Sơn La đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 

cho 50 đoàn viên ưu tú thuộc Đảng bộ Phòng Tham mưu và Đảng bộ Trường quân sự tỉnh. Các 

đoàn viên được nghiên cứu: Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản 

Việt Nam và hướng dẫn thủ tục kết nạp người vào Đảng. Kết thúc khóa học qua kiểm tra viết thu 

hoạch 100% đạt yêu cầu trong đó có 82% đạt khá giỏi. 
 

19. Nguyễn Thị Hoa. Ý NGHĨA GIÁO DỤC CỦA TỤC NGỮ THÁI Ở TỈNH SƠN LA / 

Nguyễn Thị Hoa // Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống.- Tháng 4/2014.- Số 4 
Ý NGHĨA GIÁO DỤC CỦA TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI SƠN LA 

 VÀI NÉT VỀ TỤC NGỮ DÂN TỘC THÁI 

Dân tộc Thái là một dân tộc có tiếng nói và chữ viết riêng đồng thời là một dân tộc có kho 

tàng văn hóa, văn học cổ truyền vô cùng phong phú, đa dạng, độc đáo, giàu bản sắc tộc người. Là 

lời ăn tiếng nói của người dân, tục ngữ dân tộc Thái có thể xem là “Bách khoa toàn thư” về cuộc 

sống và văn hóa... của dân tộc Thái. 

Tư tưởng xã hội bản mường nông nghiệp Thái từ xưa tới nay, có thể có những biểu hiện đa 

dạng khác nhau, có thể có những biến động nào đó, nhưng căn bản vẫn là tư tưởng nhân ái, hào 

hiệp, quảng đại, biết mình, biết người. Sự quảng đại, hào hiệp, nhân ái được xây dựng từ mỗi cá thể 

thành viên, trên cơ sở khẳng định và tôn trọng mỗi cá thể đó. Tục ngữ dân tộc Thái ở Sơn La được 

vận dụng vào những tình huống giao tiếp khác nhau tạo nên sự đa dạng, phong phú về ngữ nghĩa. Ý 

nghĩa giáo dục của tục ngữ dân tộc Thái được thể hiện qua hành vi diễn đạt bằng ngôn ngữ trong 

đời sống hàng ngày đồng thời thỏa mãn những nhu cầu của xã hội. Đó là cái đẹp chính ngay trong 

lời ăn tiếng nói trong giao tiếp của đồng bào dân tộc miền núi Tây Bắc. 

Ý NGHĨA GIÁO DỤC NHÂN CÁCH CON NGƯỜI 
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Giáo dục nhân cách con người và xã hội là nhu cầu tự thân của sự tồn tại xã hội bản mường. 

Sự hình thành nhân cách của mỗi cá thể, những hành vi cụ thể của mỗi con người... trước hết là 

thuộc về lợi ích và có liên quan trực tiếp đối với mỗi cá thể đó, nhưng đồng thời cũng có tác động 

xã hội nhất định. Ví dụ: 

Tăng hườn tham phủ chí dú xú chụ (Dựng nhà, hỏi người sẽ ở). 

Tham phủ chí xú chí au (Dựng vợ gả chồng, hỏi người sẽ hợp nên đôi). 

Người ta biết rõ: 

Xửa phaư, hák ai mẵn. (Áo người nào, hơi người ấy). 

Chụ phaư, ta mẵn. (Tình ai, mắt nấy). 

Nắc phaư mẵn họng. (Nặng ai nấy kêu). 

Khỏng phaư mẵn chãng. (Vướng ai nấy than). 

Chếp chảu, báu tỏng xáu. (Đau mình không động người). 

Từ đó, người ta tính xây dựng một xã hội hài hòa, nhân ái, hòa hợp được các cá thể rất đa 

dạng này. Ngay với xã hội nông nghiệp, yêu cầu xã hội đối với mỗi con người đã là rất nhiều. Giáo 

dục xã hội là nhu cầu tự thân của sự tồn tại xã hội bản mường. Chưa có nhà trường, người ta đã đặt 

trên vai văn hóa dân tộc nhiệm vụ đó và nó đã hoàn thành tốt đẹp. 

Ý NGHĨA GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH VÀ DÂN TỘC 

Trong tục ngữ dân tộc Thái, có thể tìm thấy các quan điểm giáo dục xã hội cần thiết của xã 

hội đương thời, yêu cầu của sự giáo dục và phương pháp giáo dục. Qua nhiều thế hệ, tục ngữ dân 

tộc Thái ở Sơn La đã được gọt giũa, chỉnh sửa nhưng nó vẫn giữ được chủ đề, tư tưởng và tính chất 

mộc mạc như chính chủ nhân của nó. 

Mĩ ma đảy phúk; mĩ lụk đáy bók xon (Có chó phải xích; có con phải giáo dục). 

Bók lụk, bók té nhẵng noi; bók khỏi bók té hính mã. (Dạy con từ thuở còn thơ; dạy tôi dạy từ 

lúc mới đến). 

Cha ông đồng bào dân tộc Thái cũng đã tổng kết kinh nghiệm dạy con, kinh nghiệm đã tới 

mức biểu hiện rõ quan điểm nhân văn cao đẹp: 

Bók lúk hữ au ta; bók ma hữ ha con. (Dạy con thì dùng mắt; dạy chó hãy cầm 

gậy). 

Dạy con trước hết thuộc về gia đình, vì lợi ích gia đình: 

Lụk tang pò, nó tang lẵm. (Con thế cha, măng thế tre). 

Chàng bók lụk, đảy kim khảu cắp pa. (Khéo dạy con, được ăn cơm với cá). 

“Báu chàng bók lụk” (không khéo dạy con)... thì không thể lường được chuyện gì sẽ xảy ra. 

Có thể là: 

...đảy từ cã quà bản (...được đeo gông diễu làng). 

Như vậy giáo dục gia đình đã mang ý nghĩa xã hội: 

Piến lẳm đáp, xáp hỏi mữ. (Thay chuỗi gươm, xen dấu tay). 

Piến khẳn đay, thái tỉ nẳng. (Thay bậc thang, thế chỗ ngồi). 
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Đây có nghĩa là sự kế tục truyền thống gia đình và dân tộc. Đã là truyền thống thì tự nó đã 

mang ý nghĩa xã hội, giáo dục xã hội đã trở thành yêu cầu tự thân của sự tồn tại dân tộc. Do đó, xã 

hội bản mường Thái đã không thờ ơ với vấn đề này. Giáo dục gia đình và giáo dục xã hội đã có 

cùng mục đích. 

Púk cuổi vạy au nó. (Trồng chuối để nên mầm). 
 

20. PV. DỪNG HOẠT ĐỘNG TỔ MÁY SỐ 1 THỦY ĐIỆN SƠN LA / PV // Đại biểu nhân 

dân.- Ngày 12/4/2014.- Số 102; Kinh tế và đô thị.- Ngày 12/4/2014.- Số 82; Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 14/4/2014.- Số 89 
 

Tổ máy số 1 của Công ty Thủy điện Sơn La công suất 400MW vừa được dừng và tách khỏi 

hệ thống lưới điện quốc gia phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng đại tu theo phương án kỹ thuật đã được 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt. Thời gian thực hiện đại tu tổ máy số 1 trong 45 ngày, bắt 

đầu từ ngày 4/4/2014. Các hạng mục đại tu gồm kiểm tra tình trạng, thông số kỹ thuật toàn bộ thiết 

bị của tổ máy sau thời gian đưa vào vận hành. 
 

21. Mai Lê. CÂY CAO SU BÉN RỄ, XANH TƯƠI Ở TÂY BẮC / Mai Lê; Vĩnh Tuấn // Nhân 

dân.- Ngày 12/4/2014 
 

Dự án phát triển cao su tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu được thực hiện từ 

năm 2007 - 2008, mặc dù ban đầu gặp một số khó khăn, nhưng đến nay đã đạt những kết quả 

nhất định. Nhiều diện tích đồi trọc được cây cao su  che phủ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, 

lao động, từng bước góp phần xóa đói, giảm nghèo. 

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN 

…Còn theo Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao su Sơn La Phạm Đình Trọng, 

người có hơn 30 năm gắn bó với cao su: Công tác mở rộng diện tích vườn cây ngày càng gặp nhiều 

khó khăn do phải trồng ở những vùng sâu, vùng xa. Việc chuyển đổi đất rừng nghèo kiệt sang trồng 

cao su còn gặp vướng mắc, trong khi đất cộng đồng không có nhiều để bổ sung. Việc trồng, quản 

lý, chăm sóc cao su mang tính thời vụ cao, tập trung theo từng giai đoạn nhất định, do vậy nhu cầu 

lao động thường bị thiếu, nhất là trong thời gian trồng mới, bón phân chăm sóc. 

Vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cộng với sự giúp đỡ của chính quyền, các tỉnh Sơn La, Điện 

Biên, Lai Châu đã thực hiện nhiều chính sách ưu đãi như: Hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện quy 

trình chuyển đổi đất sang trồng cao su; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia góp đất 

chuyển sang trồng cao su cho từng loại đất, di chuyển nhà tạm trong vùng quy hoạch trồng cao su; 

hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề..., phù hợp điều kiện thực tế. Cùng với việc đầu tư vốn, giống cây, 

vật tư, quản lý kỹ thuật, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG), các công ty cao su tại địa 

phương đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng vườn cây. Nhờ vậy, diện 

tích cao su trồng theo hình thức đại điền và tiểu điền tại ba tỉnh hiện đạt hơn 22 nghìn ha. Theo 

đánh giá của VRG, cao su tại các địa bàn hiện sinh trưởng khá đồng đều, một số chỉ tiêu về chiều 

cao, vanh thân, tán lá đạt tiêu chuẩn đề ra. 

ĐỂ XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO 
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Việc đưa cao su vào thay thế những diện tích đất canh tác kém hiệu quả, đất trống, đồi trọc 

đã tạo việc làm cho nhân dân và chuyển một bộ phận nông dân sang làm công nhân của công ty. 

Trong quá trình thực hiện dự án 10 nghìn ha cao su trên địa bàn tỉnh Sơn La, Công ty Cổ phần Cao 

su Sơn La đang thí điểm mô hình nông dân góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất hợp tác với 

công ty trồng, kinh doanh cao su, trở thành cổ đông hưởng cổ tức. Việc góp vốn bằng một phần giá 

trị quyền sử dụng đất vào công ty là một phương thức hợp tác mới, vừa tích tụ được ruộng đất để 

tiến hành cơ giới hóa, sản xuất ra sản phẩm hàng hóa lớn, tạo vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao 

năng suất lao động, phù hợp cơ chế thị trường, phù hợp nguyện vọng của nông dân, đưa đất vào 

canh tác một cách tốt nhất, bảo đảm ổn định lâu dài về tiêu thụ sản phẩm. Mỗi hộ dân góp một ha 

đất, công ty tuyển một lao động vào làm công nhân. Hiện có bảy nghìn hộ gia đình tham gia dự án. 

Đến khảo sát việc trồng cao su ở xã Ít Ong, huyện Mường La, Đội trưởng cao su xã Hoàng Liên 

Sơn bộc bạch với chúng tôi: Nhờ cách làm sáng tạo nêu trên, công ty thu hút được lực lượng lao 

động hơn 4.500 người (phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số) với lương bình quân hơn 2,5 

triệu đồng/người/tháng… 

…Nhìn những đồi cao su xanh tươi trồng từ năm 2007 - 2008 dự kiến đến năm 2015 khép 

tán cho thu hoạch những giọt “vàng trắng”, cùng sự ra đời của các nhà máy chế biến mủ cao su 

trong tương lai, sẽ góp phần giúp hàng nghìn lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định, lâu 

dài để họ có thể yên tâm gắn bó, lao động sản xuất trên quê hương. 
 

22. PV. SƠN LA: GIEO CẤY HƠN 10.000HA LÚA CHIÊM XUÂN / PV // Đại biểu nhân dân.- 

Ngày 13/4/2014.- Số 103 
 

Tính đến nay, các địa phương trong toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 10.000ha lúa chiêm 

xuân, đạt hơn 90% kế hoạch. Nông dân đã phát dọn gần 130.000ha đất chuẩn bị trồng cây trên 

nương; gieo trồng 2.000ha ngô, hơn 1.000ha sắn, gần 100ha dong riềng, 5ha mía, hơn 30ha đậu 

tương và gần 1.000ha rau các loại. Hiện, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang tiếp tục 

chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giống cây 

trồng, vật nuôi, phân bón và thức ăn chăn nuôi; hướng dẫn nông dân chuẩn bị trồng cây công 

nghiệp chủ lực và các loại cây trồng khác; chuẩn bị địa bàn trồng rừng năm 2014; theo dõi, phát 

hiện sâu bệnh hại chè, cà phê, lúa, ngô, sắn...  
 

23. PV. SƠN LA: BẮT ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN 12.000 VIÊN MA TÚY TỔNG HỢP / PV // 

Đại đoàn kết.- Ngày 14/4/2014.- Số 104 
 

Ngày13/4, Công an huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La cho biết: Hồi 19h20 ngày 12/4, tại Tiểu 

khu 19/5 thuộc địa phận xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Công an huyện Mộc Châu 

phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1991; 

hộ khẩu thường trú tại số 2B/220 - Chi Lăng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng về 

hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 07 năm 2014 30 

Nguyễn Hồng Nhung khai nhận: Ngày 4/4, Nhung đi xe khách từ Hải Phòng lên Mộc Châu - 

Sơn La để tìm đầu mối ma túy tổng hợp mua về Hải Phòng bán kiếm lời. Khi đến Mộc Châu y bắt 

xe ôm vào cửa khẩu Lóng Sập, rồi đi bộ vào bản Mông giáp khu vực biên giới Việt Nam - Lào và 

gặp một người đàn ông dân tộc Mông không biết tên. Sau khi thỏa thuận, Nhung đã hẹn sau 8 ngày 

sẽ lên nhận hàng và giao tiền. Đúng hẹn, 12/4, Nhung đã mua được 12.000 viên ma túy tổng hợp 

với giá 500 triệu đồng. Trên đường về thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.  
 

24. Đỗ Thơm. CẶP ĐÔI KHIẾM THỊ DÁM VƯỢT QUA “BÙA NGẢI” ĐỂ CHẮP CÁNH 

TÌNH YÊU / Đỗ Thơm; Diệp Hương // Đời sống và pháp luật.- Ngày 14/4/2014.- Số 45 
 

 Đến giờ, những người dân ở Thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) vẫn còn xôn xao về đám 

cưới đặc biệt của hai người khiếm thị. Lễ thành hôn của Lò Duy Eo (SN 1989, bản Nà Ca, xã 

Chiềng Pha, Thuận Châu, Sơn La) và Lường Thị Ngoai (SN 1992, xã Chiềng Ngàm, Thuận 

Châu, Sơn La) đặc biệt ở chỗ, cô dâu và chú rể đều không hề biết một nửa của mình bề ngoài 

ra sao và lễ cưới cũng hoàn toàn được tổ chức bằng sự quyên góp của những người đồng cảnh 

ngộ với họ.  

TÌNH YÊU NHƯ MỘT GIẤC MƠ… 

Chúng tôi tìm đến căn phòng của đôi vợ chồng trẻ Eo và Ngoai ở phường Quyết Tâm 

(Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La). Tấm biển hiệu “Mát - xa, tẩm quất của hội Người mù” phần nào 

“tiết lộ” tình cảnh của những con người làm việc và sống ở đó. Tiếp chúng tôi là một phụ nữ khiếm 

thị, đi chậm chạp, dò dẫm nhưng giọng nói luôn niềm nở, thân tình. Theo như lời của Ngoai, cô 

đang bị mệt nên chồng phải tự đi chợ mua đồ ăn. Quãng đường từ nơi ở ra chợ không bao xa, 

nhưng Eo đi phải mất gần hai tiếng đồng hồ. Căn nhà của đôi vợ chồng son cũng chính là cửa hàng 

mát - xa, tẩm quất của ông Trần Văn Sinh (ông Sinh mù) với diện tích kê đủ năm chiếc giường cho 

khách. Lỉnh kỉnh đồ mang về từ chợ, Eo chia sẻ với chúng tôi câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của 

hai vợ chồng. 

Dù đã tổ chức đám cưới xong, nhưng Eo có lúc vẫn không tin là anh và cô gái Lường Thị 

Ngoai đã nên duyên vợ chồng. Bởi họ đã gặp phải nhiều sự cấm cản của gia đình Eo. “Với tôi, mọi 

sự diễn ra như là một giấc mơ. Và, ai ở hoàn cảnh của chúng tôi mới cảm nhận hết được niềm hạnh 

phúc khó tả này. Tôi và Ngoai trân trọng từng khoảnh khắc tuyệt vời đó”, Eo tâm sự. 

Eo bảo, trong muôn vàn nỗi khổ, có lẽ nỗi khổ lớn nhất của con người là việc bị mất đi thị 

giác. Anh sinh ra ở bản Nà Ca (xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu) và Ngoai ở xã Chiềng Ngàm 

(huyện Thuận Châu). Họ đều là người dân tộc Thái. Từ lúc sinh ra, anh đã không thể nhìn những 

cảnh vật tươi đẹp trong những bài dân ca mà các cô gái Thái ở bản hát, mỗi dịp xuân về, có màu 

sắc ra sao. Trong ký ức của Eo, những con đường gồ ghề, khó đi, Eo chỉ có thể biết bằng những lần 

đi vấp, ngã. Ở bản của Eo và Ngoai, cuộc sống dân bản còn nghèo lắm, “cái bụng” còn chưa đủ no, 

dân bản chỉ biết lên rẫy trồng ngô, trồng lúa. Người mắt sáng đã khổ, huống hồ người không còn 

khả năng nhìn thấy ánh sáng, thì... càng khổ hơn. 
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Nhà Eo có sáu anh, chị, em, những tưởng là con út, Eo sướng hơn anh chị em, nhưng từ lúc 

sinh ra, anh đã không thể tự đi lại bình thường như bạn bè, cũng không thể biết cái nương, cái rẫy 

như thế nào? Từ bé, Eo không có bạn chơi cùng, dân bản bảo Eo bị “con ma nó làm” nên cái mắt 

không nhìn thấy. Eo lớn lên trong sự cô đơn và xa lánh của mọi người. 

Năm 2010, một thầy giáo đến dạy chữ ở bản biết hoàn cảnh của Eo đã động viên gia đình 

cho Eo xuống Thành phố Sơn La học mát - xa, tẩm quất. Người cô ruột của Eo hiểu rõ tình cảnh 

của cháu cũng động viên cháu học nghề của ông Sinh “mù” (tên thân tình mọi người thường gọi 

Chủ tịch hội Người mù tỉnh). Eo kể, những ngày đầu mới xuống thành phố, anh gặp vô vàn khó 

khăn. Không thể tự đi lại, không có tiền trong túi, anh chỉ biết “ăn chịu” và hẹn đến khi có lương 

thì trừ nợ. 

Câu chuyện của Ngoai cũng không kém phần bất hạnh. Là con cả trong gia đình có tới sáu 

anh chị em, từ bé đôi mắt của Ngoai đã không thể nhìn rõ mọi vật. Cô chỉ có thể phụ giúp gia đình 

những công việc lặt vặt như: Giặt giũ quần áo, quét nhà, trông em nhưng để làm được những việc 

tưởng chừng đơn giản đó, Ngoai cũng gặp rất nhiều khó khăn. Ngoai kể: “Ở bản, người ta bảo tôi 

bị mù sẽ ế. Tôi và gia đình chưa bao giờ nghĩ, một cô gái mù có thể lấy chồng. Tôi muốn học một 

nghề để có thể tự nuôi sống mình. Rồi một lần, tôi được cán bộ Sáng (người mắt sáng) của hội 

Người mù đến nhà, vận động gia đình cho tôi tham gia học tại lớp nâng cao kỹ năng sống cho 

người mù. Đây là lần đầu tiên tôi được ra khỏi bản của người Thái. Những tưởng, cuộc đời của tôi 

chỉ có thể gắn với những vị khách ở cửa hàng. Thế nhưng, định mệnh đã khiến tôi gặp Eo, một 

chàng trai cùng tình cảnh khiếm thị. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ “yêu” giọng nói mỗi ngày 

của nhau ở lớp học chữ braile (chữ dành cho người khiếm thị hay còn gọi là chữ nổi)”. 

“VƯỢT BÃO” 

Lần đầu tiên nghe giọng nói của Ngoai, chàng trai người Thái, Lò Duy Eo đã phải lòng cô 

gái Lường Thị Ngoai, để rồi hàng đêm, Eo nhớ thương cô gái ấy. Hình ảnh của Ngoai trong trái tim 

Eo chỉ là mường tượng qua giọng nói, tiếng cười vô tư của cô gái trẻ. 

Eo bảo, con chim nó còn có đôi, con thú sống có bầy, con người cũng cần tổ ấm. Từ lúc nào 

không biết, Eo khao khát có cuộc sống gia đình riêng với Ngoai. Sau nhiều đêm thức trắng suy 

nghĩ, Eo quyết định cùng Ngoai xây dựng gia đình. Khi Eo đặt vấn đề kết hôn, gia đình anh phản 

đối kịch liệt. Họ cho rằng, một người mù đã là bất hạnh, huống hồ cả hai vợ chồng cùng không 

nhìn thấy gì thì bất hạnh sẽ gấp bội. “Lúc đầu, bố tôi cũng phản đối, tôi thuyết phục nhiều lần, bố 

đã đồng ý. Tuy nhiên, mẹ và anh trai thì nhất mực không chấp nhận. Mẹ tôi không cho mang lễ vật 

sang nhà gái. Với con gái Thái nếu trong lễ ăn hỏi không có hai con gà (một trống, một mái), hai 

chai rượu, một ít gạo nếp, gạo tẻ thì người con trai không thể qua lại với người con gái. Đến giờ, 

mẹ tôi và anh trai vẫn phản đối, dù đám cưới đã diễn ra được hai tuần”, anh Eo tâm sự. 

Sau một năm quen biết và yêu thương nhau, sau bao lần thuyết phục mẹ và anh trai không 

thành, Eo vẫn quyết tâm “đến” với Ngoai. Eo bảo: “Có lúc, tôi cũng tuyệt vọng vì hoàn cảnh bản 

thân và sự cấm cản của gia đình. Thậm chí, gia đình tôi còn bảo “con Ngoai nó làm bùa cho mày si 

mê nó mà quên lối về”. Nhiều lúc, chúng tôi rơi vào tuyệt vọng nhưng “cái bụng đã yêu”, đã 
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thương nhau rồi mình cố gắng, quyết tâm vượt qua tất cả để cùng nhau xây dựng gia đình”. Gia 

đình Eo không đồng ý cho cưới, hai vợ chồng cũng chỉ nghĩ sẽ đi đăng ký kết hôn và sống hạnh 

phúc để minh chứng tình yêu thật lòng của mình. Biết được tình cảm và hoàn cảnh của hai bạn trẻ, 

hội Người mù đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền để họ tổ chức đám cưới. Nhờ sự giúp đỡ 

của các Mạnh Thường Quân cùng các đơn vị, tổ chức, lần đầu tiên một đám cưới của hai người 

khiếm thị được tổ chức tại trung tâm phố núi Sơn La vào ngày 30/3/2014 vừa qua. Đám cưới được 

tổ chức hoàn toàn bằng tiền ủng hộ và sự giúp đỡ của hội Người mù, các đoàn viên thanh niên các 

chi đoàn trong tỉnh. 

Sau đám cưới, Eo và Ngoai được các nhà hảo tâm giúp đỡ một khoản tiền nhỏ làm vốn xây 

dựng gia đình. Hiện nay, thu nhập của vợ chồng Eo - Ngoai mỗi tháng cũng được khoảng gần ba 

triệu đồng, số tiền đó, dù ít ỏi nhưng cũng giúp vợ chồng Eo duy trì cuộc sống và hy vọng vào một 

tương lai tươi sáng phía trước. Eo chia sẻ: “Tuy vợ chồng tôi không còn đôi mắt, nhưng “cái bụng” 

hai đứa thương nhau, cái chân, cái tay cả hai còn khỏe. Vợ chồng tôi đều biết mát - xa và đang có 

việc để làm. Chúng tôi sẽ chăm chỉ làm việc, tiết kiệm để lo cho gia đình. Tôi tin, với sự giúp đỡ 

của mọi người, vợ chồng tôi sẽ vượt qua khó khăn để xây dựng hạnh phúc lâu bền”. 

Theo thông tin chúng tôi được biết, số tiền tổ chức đám cưới của Eo và Ngoai là khoảng 50 

triệu đồng. Toàn bộ số tiền này hoàn toàn được quyên góp bằng sự giúp đỡ của thành viên hội 

Người mù, các Mạnh Thường Quân. 
 

25. Lê Dung. TÌNH NGUYỆN THỦ ĐÔ NƠI BẢN LÀNG TÂY BẮC / Lê Dung; Thu Ngà // 

Tuổi trẻ thủ đô.- Ngày 14/4/2014.- Số 1352 
 

Những ngày tháng tư, tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La, đoàn tình 

nguyện “Hành trình Điện Biên Phủ trong trái tim tuổi trẻ Thủ đô” tưng bừng khai mạc các 

hoạt động tình nguyện tại các tỉnh Sơn La và Điện Biên. 

Tại tỉnh Sơn La, đoàn tình nguyện đã triển khai các hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn 

phí tới gần 1.000 người dân đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách địa phương, 

tặng 5 cặp dê giống cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trị giá 30 triệu đồng, khởi công xây 

dựng nhà bán trú cho em trị giá 100 triệu đồng, tặng trống Đội, hộp bút, xà phòng, khăn mặt cho 

học sinh trường phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sở xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai. 

Gia đình anh Hà Văn Phú, sinh năm 1985 (trú tại Chiềng Khay, Quỳnh Nhai, Sơn La) là hộ 

nghèo của xã. Ngày ngày, anh Phú lên nương làm rẫy trồng sắn, tỉa ngô, còn vợ anh làm giáo viên 

mầm non gieo chữ cho bản làng. Hai vợ chồng anh chăm chỉ làm ăn nhưng vẫn không thoát được 

cảnh nghèo vì vừa nuôi gia đình nhỏ của mình, vợ chồng anh Phú còn nuôi cha mẹ già và 6 anh em 

trong đại gia đình. Nhận được cặp dê của Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội trao tặng, anh Phú 

rất vui mừng.  

Anh bộc bạch: “Tấm lòng sẻ chia, sự quan tâm của các bạn thanh niên Thủ đô đến khiến 

mình thật sự xúc động. Mình sẽ chăm sóc cặp dê được tặng cùng với đàn vật nuôi nhà hiện có rất 

cẩn thận để những con dê luôn sinh sôi nảy nở”. Anh Phú dự định sẽ nhân rộng đàn dê để phát triển 
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mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi trong gia đình mình. “Nếu thành công, đàn dê trở thành đông 

đúc, mình sẽ còn giúp các hộ nghèo trong xã để họ có thêm kĩ thuật nuôi, nhân giống đàn dê” - Anh 

nói. 

Cách trung tâm xã 12 cây số, anh Hà Văn Dưỡng (trú tại bản Nậm Tấu, Chiềng Khay, 

Quỳnh Nhai, Sơn La) hồ hởi đạp xe lên Trung tâm văn hóa xã từ rất sớm với tinh thần háo hức đón 

nhận món quà của đoàn tình nguyện tuổi trẻ Thủ đô. Hai vợ chồng anh Hà Văn Dưỡng ở cùng với 

bố mẹ. Gia đình đông người, quanh năm chỉ biết có trồng trọt vài sào lúa nương, ngô sắn. Hai vợ 

chồng anh đang cố gắng phấn đấu thoát nghèo. Nay nhận được cặp dê, anh đã tìm ra một hướng 

phát triển kinh tế chăn nuôi mới cho gia đình mà từ trước đến nay anh chưa có vốn để nuôi, nhân 

giống. Anh Dưỡng bộc bạch: “Vợ chồng mình sẽ tập trung vào nuôi dê cùng với trồng lúa nương, 

ngô và sắn để kinh tế gia đình ổn định”. 
 

26. Minh Phong. SÔNG MÃ ĐANG BỊ RÚT RUỘT VÌ KHAI THÁC CÁT / Minh Phong // 

Công an nhân dân.- Ngày 14/4/2014.- Số 3148 
 

Những bãi cát khổng lồ đổ tràn cả ra đường, nhiều đoạn ở hai bên bờ sông Mã bị sạt 

lở, kéo theo đó là diện tích đất nông nghiệp của người dân bị cuốn trôi. Con đường duy nhất 

từ huyện Sông Mã đi Thành phố Sơn La và các huyện, tỉnh, thành khác nhiều đoạn bị băm 

nát và thường xuyên phải sửa chữa vì xe chở cát quá tải trọng ngày ngày gầm rú; trời mưa 

thì lầy lội, trời nắng thì bụi bay mù mịt... Đó là hiện trạng của việc khai thác cát trái phép đã 

tồn tại nhiều năm nay trên dòng sông Mã thuộc địa phận huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

Theo thống kê chưa đầy đủ, huyện Sông Mã có trên 70 chiếc tàu hút cát, chủ yếu là của các 

hộ gia đình sống hai bên bờ sông dọc theo tuyến quốc lộ 4G. Trong đó, nhiều nhất là xã Chiềng 

Khoong 14 hộ, 20 tàu; Chiềng Cang 21 hộ, 33 tàu; Chiềng Khương 13 hộ, 14 tàu. Từ xã Chiềng 

Khương qua xã Chiềng Cang, Chiềng Khoong cứ cách vài cây số lại bắt gặp những chiếc tàu với 

những chiếc vòi đang sục sạo lòng sông, đẩy lên hàng núi cát bên vệ đường. Những chiếc xe ben 

trọng tải lớn nườm nượp vào ra chở cát. Những đoạn đường có bãi cát nhiều chỗ bị sụt lún, tạo 

thành những “ổ voi”, “ổ gà”, mỗi khi xe đi qua cuốn theo bụi bay mù mịt gây nguy hiểm, khó khăn 

cho người tham gia giao thông và những hộ dân sinh sống gần đó. 

Tất cả các hộ khai thác cát đều chưa có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan chức 

năng nhưng vì cuộc sống mưu sinh, dù biết là trái phép nhưng họ vẫn đầu tư mua máy móc, 

phương tiện để thực hiện việc khai thác cát trên dòng sông Mã. Anh Lương Văn Quân, một chủ hộ 

khai thác cát ở bản Tiên Sơn, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La cho biết: Thu nhập từ 

việc khai thác cát cũng không nhiều, mỗi năm trừ chi phí chỉ được vài chục triệu. Chính quyền địa 

phương cũng tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vì miếng cơm manh áo nên những lúc nông nhàn 

chúng tôi vẫn khai thác thay cho làm nương rẫy để tăng thu nhập. Tôi nghĩ là việc khai thác cát này 

không ảnh hưởng gì đến môi trường cả vì mỗi năm chúng tôi chỉ làm có mấy tháng. 

Các chủ tàu khai thác cát khác cũng thừa nhận không có giấy phép nhưng họ vẫn làm và lý 

giải: “Chúng tôi là nông dân, công việc khai thác cát trên sông không phải chuyên nghiệp, một năm 
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chỉ hoạt động vài tháng”. Thế nhưng, sự hoạt động không chuyên ấy cũng dư sức gây ra những hậu 

quả khôn lường. Nhiều khúc sông bị băm nát, hai bên bờ sạt lở khiến lòng sông biến dạng, dòng 

nước đục ngầu, đỏ quạch bùn đất, có chỗ trơ trọi đá, cạn khô, mất dần hệ sinh thủy. Mặt khác, việc 

khai thác tự phát làm thất thu nguồn thuế tài nguyên và các khoản thu khác cho địa phương... Quốc 

lộ 4G, con đường duy nhất từ huyện Sông Mã đi Thành phố Sơn La và các huyện, tỉnh, thành khác 

đang ngày đêm oằn mình chống chọi với các xe chở cát trọng tải lớn đi qua, ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến tình hình ANTT và cuộc sống của người dân nơi đây... Kết cục là, người dân nơi đây 

phải gánh chịu những hậu quả do chính mình gây ra. Phóng viên đã liên hệ làm việc với ông Trần 

Hoàng Nam, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Sông Mã, nhưng ông này từ chối gặp 

và cung cấp thông tin với lý do không đủ thẩm quyền phát ngôn. 

Để chấm dứt tình trạng này, UBND huyện Sông Mã đã tổ chức nhiều hội nghị bàn giải pháp 

giải quyết và tổ chức tuyên truyền vận động, thậm chí có thời điểm đình chỉ, niêm phong phương 

tiện... nhưng bài toán vẫn chưa có lời giải. Vướng mắc nhất ở đây là việc cấp phép cho các hộ dân 

khai thác cát cần đủ thủ tục, hồ sơ và điều quan trọng hơn cả là phải đánh giá được trữ lượng cát 

nhưng trên thực tế, cát dưới lòng sông, bãi bồi sông Mã chưa được khảo sát, điều tra, đánh giá trữ 

lượng. Thêm nữa, theo cơ quan chức năng thì cát trên dòng sông Mã là cát trôi nên khó có thể đánh 

giá trữ lượng một cách chính xác. Vì thế, một số hộ dân đã đến Sở Tài nguyên - Môi trường xin 

được làm thủ tục đề nghị cấp phép nhưng chưa được cấp. Và việc giải quyết vấn nạn khai thác cát 

trên dòng sông Mã tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn. Muốn cấp phép thì không đủ điều kiện. Dù 

không được cấp phép người dân vẫn làm và chính quyền địa phương cũng tiến hành lập biên bản 

đình chỉ hoạt động, tịch thu phương tiện và tuyên truyền, nhắc nhở... nhưng sau đó mọi chuyện lại 

tái diễn. Cụ thể, năm 2011, Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh phối hợp kiểm tra, niêm phong 18 tàu 

khai thác của các hộ dân xã Nà Nghịu, Chiềng Khoong, xử phạt 18 triệu đồng/trường hợp, nhưng 

đến nay chưa có hộ nào nộp phạt. 

Cát là tài nguyên khoáng sản có vai trò quan trọng phục vụ quá trình công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa nông nghiệp nông thôn, song không thể vì thế mà làm trái luật. Mặc dù hoạt động khai thác 

cát ở Sông Mã hiện nay chủ yếu diễn ra ở quy mô gia đình. Song dù thế nào thì cũng cần giải quyết 

triệt để tình trạng khai thác cát trái phép, tránh thất thoát nguồn tài nguyên, tiền thuế và các khoản 

thu khác cho địa phương. 

Ông Nguyễn Đình Ngưu, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết: Việc 

khai thác cát trên địa bàn huyện Sông Mã trong nhiều năm qua là tình trạng tự phát. Mặc dù vấn 

đề này có ảnh hưởng đến môi trường, gây sạt lở hai bên bờ nhưng không nhiều. UBND huyện đã tổ 

chức họp các hộ khai thác để đăng ký cấp phép. Trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh cấp phép cho 

hoạt động khai thác cát này. Tuy nhiên, vướng mắc ở chỗ là chưa đánh giá được trữ lượng cát. Vì 

thế chưa cấp phép được cho người dân. Trong khi đó người dân vẫn tiếp tục khai thác thì sẽ làm 

thất thu cho nguồn ngân sách của huyện. 
 

27. Kiều Thiện. DỰA VÀO DÂN ĐỂ GIỮ RỪNG SƠN LA / Kiều Thiện // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 15/4/2014.- Số 90 
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Với gần 900.000ha đất lâm nghiệp, trong đó có hơn nửa diện tích là đất rừng nằm đan 

xen với địa bàn sản xuất nên việc bảo vệ rừng ở Sơn La phải dựa vào nông dân - những chủ 

rừng từ bao đời nay. 

Ông Lò Thế Thi - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Sơn La, cho biết: Cùng với tăng 

cường tuần tra, kiểm soát, trực 24/24 giờ, việc nâng cao nhận thức về rừng, ý thức bảo vệ rừng cho 

người dân được chúng tôi đặc biệt chú trọng.  

GIỮ RỪNG LÀ MỘT TIÊU CHÍ THI ĐUA 

Theo ông Thi, riêng trong quý I/2014, ngoài những biện pháp như: Phối hợp với báo, đài; 

phát hành tài liệu, băng, đĩa tới cơ sở để tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm 

Sơn La đã phối hợp với Hội Nông dân (ND) và các tổ chức hội, đoàn thể địa phương tổ chức 218 

hội nghị tuyên truyền, bảo vệ rừng, thu hút 13.872 lượt người tới dự, trong đó chủ yếu là nông dân - 

những chủ rừng thực thụ. Chính ND là lực lượng bảo vệ rừng sâu sát nhất, thường xuyên nhất và 

hiệu quả nhất nếu ý thức của họ được nâng cao.  

Phù Yên là một trong những huyện có diện tích rừng khá lớn của tỉnh. Ông Cầm Văn Thiết - 

Chủ tịch Hội ND huyện cho biết: Các cấp Hội ND không chỉ phối hợp với các cấp, các ngành tuyên 

truyền, vận động hội viên, ND giữ rừng mà còn đưa hiệu quả giữ rừng vào tiêu chí thi đua của cá 

nhân, đơn vị. Đơn vị nào bảo vệ rừng không tốt, cá nhân nào còn vi phạm luật bảo vệ rừng sẽ mất 

điểm thi đua, không được xét danh hiệu văn hóa. Nhờ đó, số vụ vi phạm về cháy rừng do làm 

nương rẫy, xâm phạm đất rừng, lấy gỗ bừa bãi giảm hẳn so với những năm trước. Đặc biệt, khi phát 

hiện có lửa đe dọa rừng, ND tự giác tổ chức canh gác, phòng, chống cháy rừng. 

“GIỮ RỪNG NHƯ GIỮ CÁI ĐẦU MÌNH” 

Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm Sơn La, trong tháng 2 và 3 vừa qua - thời gian cao điểm 

nhất trong năm về công tác phòng chống cháy rừng (PCCR), toàn tỉnh Sơn La có tới 490 điểm cháy 

nhưng chỉ có 6 vụ cháy gây thiệt hại đến rừng ở mức độ nhẹ, còn 484 điểm cháy khác là do dân đốt 

nương, rẫy. 

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mai Sơn, tâm sự: Mấy chục năm 

trong nghề, chưa bao giờ tôi thấy ý thức và trách nhiệm giữ rừng của ND Sơn La cao như hiện nay. 

Năm 2013 là năm nắng nóng, gió Lào ở Sơn La kéo dài nhưng số vụ cháy rừng giảm rất mạnh. Ở 

Mai Sơn, có vài vụ cháy nhỏ do người dân đốt nương gây ra. Họ đã tự giác tổ chức lực lượng chữa 

cháy và dập lửa, thiệt hại không đáng kể. Ngay sau đó, những ND gây ra cháy rừng đã tự giác đến 

kiểm lâm nhận lỗi, nhận phạt. Đó là điều xưa nay chưa từng có ở Sơn La. 

Với những ND nghèo ở bản Nhọt, xã Gia Phù, huyện Phù Yên, thì: “Việc giữ rừng như giữ 

cái đầu mình thôi. Mất rừng là bị lũ quét về phá bản, bị hạn hán mất mùa. Con ong không về làm 

mật, ngô không ra bắp, lúa chẳng có bông… Người dân bản Nhọt nhiều năm nay không còn phá 

rừng mà tham gia trồng rừng, giữ rừng, không cho kẻ xấu về lấy gỗ, săn thú nữa. Nếu có cháy xảy 

ra, dù không phải rừng của bản mình cũng chung tay dập lửa. Chi hội ND ở đây theo dõi sát việc 
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làm của từng hộ, đến kỳ sinh hoạt, họp bản sẽ phê bình ai chưa làm tốt, biểu dương ai tích cực giữ 

rừng…” - già bản Đinh Văn Lân tâm sự.  

“Không chỉ phối hợp với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, vận động 100% hội 

viên, ND giữ rừng mà còn đưa hiệu quả giữ rừng vào tiêu chí thi đua của cá nhân, đơn vị”. Ông 

Cầm Văn Thiết 
 

28. Trần Anh Tuấn. CÔNG AN SƠN LA TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI CÁC TỈNH BẮC 

LÀO TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY / Trần Anh Tuấn // 

Công an nhân dân.- Ngày 15/4/2014.- Số 3184 
 

Trung tuần tháng 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm hợp 

tác trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy qua biên giới. Đây là dịp tổng kết những 

kinh nghiệm quý báu trong hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm ma túy giữa các lực 

lượng chức năng của Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào nói 

chung, Công an tỉnh Sơn La, Bộ đội Biên phòng với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Đồng thời, 

cũng là dịp để các lực lượng chỉ ra những khó khăn, bất cập trong công tác phối hợp đấu 

tranh chống tội phạm ma túy qua biên giới, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác 

phối hợp trong tình hình mới... 

Theo đánh giá, những năm qua, tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn 

Sơn La đã cơ bản được bao vây, kiềm chế và từng bước được đẩy lùi; đã thu hẹp được diện đối 

tượng, địa bàn phức tạp về tệ nạn và tội phạm ma túy. Tình hình tội phạm ma túy hoạt động phức 

tạp hiện nay chỉ còn tập trung ở một số bản, xã thuộc khu vực biên giới. 

Nhiều năm qua, có thể nói, công tác hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm giữa Việt Nam 

và Lào đã thực hiện nghiêm túc Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa nước 

CHXHCN Việt Nam (Việt Nam) và CHDCND Lào (Lào) ký ngày 6/7/1998; Hiệp định song 

phương về phòng, chống ma túy giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước 

CHDCND Lào ký ngày 6/7/1998; Hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh 

Lào ký ngày 11/5/2001 về tăng cường, phát triển quan hệ hợp tác an ninh Việt Nam - Lào và Kế 

hoạch hằng năm về việc triển khai hiệp định hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh 

Lào; Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội hằng năm 

giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Lào; Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Sơn La 

với tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng và các tỉnh Bắc Lào về hợp tác phòng, chống tội phạm qua 

biên giới, công tác phòng, chống tội phạm ma túy qua biên giới đang được các lực lượng 2 nước 

đẩy mạnh. 

Với mục tiêu, nhằm củng cố vững chắc và phát huy sự chủ động, sức mạnh tổng hợp của cả 

hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) trên địa 

bàn các xã giáp biên giới, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, nâng 

cao đời sống mọi mặt cho quần chúng nhân dân 2 bên, Công an tỉnh Sơn La đã xác định rõ từng nội 
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dung công tác trọng tâm; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và 

các ban, ngành, đoàn thể chức năng của tỉnh, của huyện và của xã, bản; huy động sự tham gia tích 

cực, chủ động của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã, bản cũng như quần chúng 

nhân dân trên địa bàn; đã tiếp tục quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân 

các dân tộc trên địa bàn xã, bản nắm, chấp hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các 

quy định của pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; tích cực, tự giác 

tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở; đồng thời Công an tỉnh đã tập trung lực lượng đánh đúng, đánh 

trúng các đường dây, ổ nhóm hoạt động phạm tội về ma túy, nhằm ngăn chặn tối đa các hoạt động 

mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới. 

Ngay từ đầu năm 2009, lực lượng chủ công là Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ 

đạo các tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của bạn Lào tiến hành khảo sát, đánh giá 

tình hình hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua tuyến biên giới thuộc địa bàn 

tỉnh Sơn La; đồng thời tập trung đánh giá thực tế tình hình triển khai, thực hiện công tác phòng 

ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng của Lào... Trên cơ sở đó, 

Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 40/KH-CAT 

ngày 18/5/2009 về phối hợp giữa tỉnh Sơn La (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào) trong đấu tranh 

với tội phạm về ma túy qua biên giới (gọi tắt là Kế hoạch SH09), báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện. Công an tỉnh cũng đã 

tham mưu với UBND tỉnh đăng cai tổ chức thành công Hội nghị phối hợp phòng, chống tội phạm 3 

tỉnh: Sơn La (Việt Nam) - Hủa Phăn, Luông Pha Băng (Lào), kết thúc hội nghị, lãnh đạo 3 tỉnh đã 

ký biên bản ghi nhớ về phối hợp phòng, chống tội phạm, là cơ sở chủ yếu để triển khai các hoạt 

động phối hợp giữa lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha 

Băng về phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy qua biên giới (trong 2 ngày 22 và 

23/6/2009). 

Từ năm 2009 đến nay, Công an Sơn La cũng như Công an các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha 

Băng liên tục cử các đoàn công tác đến khảo sát, đánh giá tình hình, trao đổi, thống nhất các nội 

dung, hình thức cần phối hợp đấu tranh; không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp, ngành tỉnh 

Sơn La cũng như 5 tỉnh Bắc Lào trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy qua biên giới; 

đồng thời Công an Sơn La đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về nghiệp vụ, hỗ trợ cho Công an các tỉnh 

Bắc Lào về kinh phí, trang thiết bị để phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.  

Qua 5 năm triển khai thực hiện kế hoạch, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt 

công tác, cụ thể là: 

Về công tác củng cố hệ thống chính trị xã, bản biên giới và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Công an, Biên phòng tỉnh đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền 

xã, bản biên giới quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị xã, bản; phát động và tổ chức thực 

hiện hiệu quả phong trào quần chúng đấu tranh phòng, chống ma túy gắn với thực hiện các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức xây dựng và duy trì 1.421 “Nhóm liên gia tự quản” phục vụ 

công tác giữ gìn ANTT ở 17 xã biên giới. Chỉ đạo lực lượng công an các xã đẩy mạnh các biện 
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pháp quản lý hành chính, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ... Phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng duy trì 

công tác giao ban, trao đổi thông tin tình hình với chính quyền, lực lượng chức năng của Lào, nhất 

là cấp huyện, xã - cụm bản, bản - bản chủ động thông tin và thống nhất giải quyết kịp thời các vụ, 

việc liên quan đến ANTT trên tuyến biên giới. 

Về công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy qua biên 

giới, lực lượng chức năng đã đấu tranh, bắt giữ, triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyển ma 

túy từ biên giới vào nội địa, đồng thời tập trung đấu tranh ngăn chặn hoạt động của tội phạm ma túy 

tại các bản trọng điểm, tập trung nhiều đầu mối, nhiều đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển 

ma túy qua biên giới. Đã xác lập 11 chuyên án về ma túy (đã phá thành công 10 chuyên án); rà 

soát, tổ chức xác minh, truy bắt số đối tượng truy nã về ma túy có địa chỉ ở các xã biên giới. Tổ 

chức các hoạt động phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy tại địa bàn các xã biên giới, phát 

hiện bắt giữ 299 vụ, 315 đối tượng; thu giữ 24,6kg heroin, 18.779 viên ma túy tổng hợp, 17,4kg 

thuốc phiện và nhiều tang vật khác liên quan. Tăng cường đấu tranh với các đối tượng mua bán, 

vận chuyển ma túy ở các xã nội biên có liên quan đến hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua 

biên giới, kết quả đã phát hiện, bắt giữ 682 vụ, với 1.046 đối tượng, thu giữ hơn 54,28kg heroin, 

20,3kg thuốc phiện, 45.046 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan.  

Về kết quả phối hợp hướng dẫn lực lượng của Công an Lào đấu tranh chống tội phạm ma túy 

trên địa bàn Lào, các tổ công tác đã tham mưu, cố vấn, hướng dẫn công an các tỉnh của Lào xây 

dựng kế hoạch, xác lập chuyên án tổ chức đấu tranh bắt giữ 247 vụ, 497 đối tượng, triệt xóa 1 điểm 

bán lẻ, thu 157,7kg heroin, 200kg chất phụ gia để điều chế, 40,244kg thuốc phiện, 1.212.910 viên 

ma túy tổng hợp, 340 gam cần sa, 2 khẩu súng ngắn K59, 4 súng tự chế, 1 quả lựu đạn, 7 ôtô, 12 xe 

máy và nhiều tang vật khác có liên quan; ngoài ra còn phát hiện 72 hộ tái trồng 18ha cây thuốc 

phiện, đã tổ chức triệt phá và xử lý các đối tượng tái trồng. Xác minh truy bắt 3 đối tượng truy nã 

có thông tin lẩn trốn tại Hủa Phăn. 

Có thể khẳng định rằng, trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La, trong đó 

lực lượng Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt, chủ động, tích cực trong công tác 

tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phối hợp phòng, chống và kiểm 

soát ma túy qua biên giới; tội phạm ma túy đã được kiềm chế và từng bước đẩy lùi; phát huy động 

nội lực, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tại chỗ để đáp ứng yêu cầu phòng, chống ma túy ngay 

từ cơ sở, góp phần quan trọng hiện thực hóa Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn, bản, tiểu khu, tổ 

dân phố, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn không có ma túy, từng bước thu hẹp địa bàn có ma túy trên 

địa bàn toàn tỉnh. Lực lượng công an, bộ đội biên phòng đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công 

tác phòng, chống ma túy, đảm bảo ANTT; khơi dậy, phát huy được tính tích cực, chủ động, tinh 

thần trách nhiệm của cấp ủy đảng và lực lượng công an các cấp, đồng thời củng cố niềm tin với 

Đảng, ngành và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Lực lượng chuyên trách điều tra tội 

phạm về ma túy không ngừng lớn mạnh và nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, làm chủ tình 

hình, chiến đấu an toàn, đánh đúng, trúng đối tượng, điều tra xử lý đúng pháp luật. 
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Từ thực tiễn công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La rút ra một 

số kinh nghiệm đó là: Việc ban hành ra những chủ trương và tổ chức thực hiện từng giai đoạn cho 

phù hợp, tạo ra quyết tâm trong toàn đảng bộ, toàn lực lượng trong công tác phòng chống ma túy. 

Lực lượng công an, bộ đội biên phòng không những chủ động mà còn làm tốt công tác tham mưu 

cho tỉnh trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Xây dựng được lý luận về công tác 

phòng ngừa và đấu tranh phòng chống ma túy: Trên cơ sở xác định được nguồn ma túy và các dạng 

ma túy thẩm lậu vào địa bàn Sơn La để từ đây hình thành các chuyên đề về phòng chống ma túy. 

Rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức truy bắt đối tượng, triệt phá các đường dây ổ nhóm, giải 

quyết các tụ điểm, điểm bán lẻ ở địa bàn phức tạp nhạy cảm về ANTT. Mở rộng quan hệ hợp tác 

quốc tế trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy, đối với các nước trong cộng đồng ASEAN, 

đặc biệt với nước bạn Lào vượt qua khuôn khổ ngoại giao và đã trở thành tình cảm gắn bó thủy 

chung. Có chiến lược, sách lược trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy 

qua biên giới, góp phần xây dựng biên giới ổn định và phát triển; vun đắp cho tình hữu nghị Việt - 

Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 
 

29. Kiều Thiện. NGƯỜI PHỔNG LÁI KHÔNG CHỊU PHẬN NGHÈO / Kiều Thiện // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 15/4/2014.- Số 90 
 

Với hơn 300ha chè, cà phê và cây ăn quả, cùng hơn 2.000 con trâu, bò và nhiều gia súc, 

gia cầm các loại…, người dân xã Phổng Lái (huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đang nỗ lực để 

thay đổi cuộc sống trên vùng đất khô cằn. 

KHÓ TỪ NHIỀU PHÍA  

Xã Phổng Lái nằm ngay dưới chân đèo Pha Đin bên phía Sơn La. Nơi đây chỉ có núi chồng 

núi, mây chồng mây, đất thì khô cằn bởi thiếu nguồn nước, khí hậu lại khắc nghiệt, lúc lạnh giá kéo 

dài, khi nắng nóng nảy lửa. Cư dân Phổng Lái (hơn 7.000 nhân khẩu) vốn cần cù nhưng chỉ biết sản 

xuất cây trồng trên nương là chính. Sau nhiều năm tích cực vận động, hỗ trợ người dân khai hoang 

ruộng nước, cả xã cũng mới chỉ có được vẻn vẹn gần 20ha, trong khi diện tích nương lúa, ngô cũng 

đang thu hẹp dần để trả lại đất cho rừng. 

Nói về sự đói nghèo của Phổng Lái trước đây, ông Lò Văn Bun - già bản Noong Lào kể: Đói 

lắm, nghèo lắm. Đói nghèo nhiều kiếp rồi. Không chỉ có người Thái, người Mông mà cả người 

Kinh trước đây sống ở Phổng Lái cũng chẳng khá giả gì. Cái đất này nó khó làm ăn, chỉ toàn núi 

cao, khe sâu; có ít đất bằng thì lại khô hạn. Vì thế hơn 1.500 hộ dân ở đây dù rất cố gắng thì tỷ lệ 

đói nghèo vẫn cao.  

Đói nghèo luôn đồng hành cùng lạc hậu. Phổng Lái trước đây có tỷ lệ thất học, mù chữ rất 

cao. Nhiều phụ nữ tuy là lao động chính, là trụ cột gia đình nhưng không rành tiếng phổ thông. Nơi 

đây còn là vùng xa, vùng lõm nên việc tiếp sóng radio, tivi cũng khó khăn, điều kiện để nâng cao 

dân trí cho bà con càng hạn hẹp.  “Cây trồng trên nương năng suất thấp, lại phụ thuộc vào mưa 

nắng tự nhiên; con vật nuôi thì hay dịch bệnh; chuyển dịch kinh tế chậm… nên tỷ lệ đói nghèo 

những năm trước lên tới 40 - 50% số hộ trong xã, ma túy hoành hành nhiều nơi…” - ông Bun nhớ 

lại. 
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KHÔNG CHỊU PHẬN NGHÈO 

Hành trình xóa nghèo, làm giàu của ông Bun gắn với quá trình chuyển đổi sản xuất, bứt phá 

vươn lên của người dân Phổng Lái. “Cách đây chục năm, Nhà nước đưa nhiều cây trồng vào Phổng 

Lái để chuyển đổi sản xuất, tăng thu nhập cho người dân như các cây mơ, mận hậu, cà phê và nhiều 

loại cây ăn quả khác. Tôi rủ ông Pâng, ông Chum, ông Muôn và mấy người nữa làm theo lời cán 

bộ, lúc đầu chỉ mỗi hộ vài ngàn m2, sau đó cứ thế nhân dần lên. Bây giờ tôi có hơn 3ha chè và cà 

phê, mỗi năm thu tới 300 - 400 triệu đồng và chăn nuôi được nhiều gia súc nữa” - ông Bun kể.  

Cứ nhìn nhau mà làm, không biết thì hỏi nhau, hỏi cán bộ, thế là cả xã thành phong trào 

chuyển đổi sản xuất, thay đổi cách làm ăn. Hàng trăm hộ dân đã bứt phá bằng cây trồng, con nuôi 

và đã thành công đấy. Như gia đình ông Lường Văn Loan, Lò Văn Sức, Lò Văn Pâng… ở bản bên, 

trước đây nghèo lắm nhưng bây giờ thành hộ giàu với cả chục con trâu, bò, nhiều cà phê, chè và 

cây ăn quả. 

Ông Lò Văn Dóm - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phổng Lái không giấu được vẻ tự hào: 

“Phổng Lái bây giờ đã có hàng trăm ha cây cà phê, chè, cây ăn quả; đàn gia súc tới gần 7.000 con; 

trong đó đàn trâu, bò đã đạt trên 2.000 con. Gia cầm thì nhiều lắm. Đặc biệt là con dê, gà, lợn bản 

địa đang được nông dân phát triển mạnh, thành hàng hóa mỗi ngày. Tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã 

giảm xuống chỉ còn dưới 30%; hộ khá, giàu tăng hàng năm”.  

“Điều quan trọng nhất là nhận thức về tự chủ xóa đói nghèo và kinh nghiệm sản xuất mới 

của nông dân đã được cải thiện đáng kể. Điều này cho chúng tôi cơ hội xóa đói, giảm nghèo và 

làm giàu bền vững”. Ông Lò Văn Dóm. 
 

30. Thanh Hà. “LẬT MẶT” VỎ BỌC THẦY CÚNG CỦA “ÔNG TRÙM” BUÔN MA TÚY 

KHÉT TIẾNG BẮC GIANG / Thanh Hà // Đời sống và pháp luật.- Ngày 15 - 21/4/2014.- Số 

15 
 

Chiều 13/4, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Lê Văn Dũng - Trưởng Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện cơ quan CSĐT 

Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường 

dây này về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Trải qua hơn 4 tháng điều tra trinh sát, 

thu thập bằng chứng phạm tội của đối tượng, mới đây đường dây buôn ma túy với nhiều thủ 

đoạn tinh vi cùng những “vỏ bọc” khác người của tên cầm đầu đường dây đã bị các trinh sát 

Phòng PC47, Công an tỉnh Bắc Giang triệt xóa. Đây là chiến công xuất sắc của các cán bộ 

chiến sỹ Phòng PC47, Công an tỉnh Bắc Giang, đã được Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ 

trưởng Bộ Công an gửi thư khen ngợi. 

NGƯỢC XUÔI ĐÁNH ÁN 

Theo Thượng tá Lê Văn Dũng - Trưởng Phòng PC47, Công an tỉnh Bắc Giang, vào thời 

điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ; qua công tác trinh sát nắm tình hình các đối tượng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang, các trinh sát của phòng phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy 
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từ Tây Bắc về Bắc Giang rồi đem đi các tỉnh khác tiêu thụ. Thời điểm giáp Tết, đường dây này hoạt 

động chững lại, theo đó việc thu thập thông tin của các trinh sát cũng tạm thời bị gián đoạn. Tuy 

nhiên, ngay từ khi đợt nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, các đối tượng bắt đầu hoạt động trở lại và 

việc điều tra, xác minh các đối tượng cũng được các trinh sát bám sát. Theo đó các trinh sát được 

biết, các đối tượng trong đường dây này trú tại nhiều địa bàn khác nhau, do một đối tượng tên là 

Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1962, trú tại thôn Cầu Đá, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang cầm đầu. Dưới trướng Hà là một số đối tượng khác trú tại các huyện Bố Hạ và Yên Thế của 

tỉnh Bắc Giang, chúng lấy hàng của một đối tượng ở Mộc Châu, Sơn La đem về Bắc Giang tập kết, 

sau đó tuồn về các tỉnh tiêu thụ. Xét thấy đây là đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy số lượng 

lớn và phức tạp, nên các trinh sát đã báo cáo lãnh đạo Phòng PC47, Công an tỉnh Bắc Giang. Theo 

đó, Ban chuyên án được thành lập để khẩn trương đấu tranh, triệt xóa đường dây này. 

Các trinh sát từng tham gia chuyên án này cho biết, suốt hơn 4 tháng trời đằng đẵng, các anh 

lặn lội ngược xuôi Bắc Giang - Sơn La như con thoi để nắm tình hình. Bao ngày tháng quên ăn, 

quên ngủ, các anh bám sát mọi di biến động của các đối tượng trong đường dây để tìm hiểu về 

phương thức hoạt động, giờ giấc đi lại của chúng. Cũng phải nói thêm, suốt thời điểm từ trước Tết 

Nguyên đán đến khi đường dây này bị đánh sập, thời tiết của vùng Tây Bắc - Sơn La nói riêng và 

các vùng miền núi như Bắc Giang nói chung lúc nào cũng mưa gió ẩm ướt rất khó chịu. Thời điểm 

các trinh sát phải vào tận bản Buốc Pát, xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La - “thủ phủ” của ma túy để 

đeo bám con mồi, khi ấy các anh phải chịu cảnh ẩm ướt của vùng núi Tây Bắc cùng những cơn 

mưa buốt giá rất đặc trưng của vùng núi cao. Để việc phá án được đảm bảo thành công, không ít 

lần các trinh sát Phòng PC47, Công an tỉnh Bắc Giang đã phải phóng xe máy đi xuyên rừng, bạt 

qua cơn gió rét cắt da cắt thịt để đi thu thập tài liệu, nắm tình hình. Bao vai diễn đã được các anh 

vào vai rất đạt, từ những người lái trâu, những anh xe thồ, thậm chí đến cả những người đồng bóng 

ưa bói toán, cứ dăm thì mười họa lại mò đến một điện thờ ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang để xem 

bói một lần... để phục vụ công tác phá án. Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, đến nhiều địa 

phương khác nhau và tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với quyết tâm phá án thành công, 

cuối cùng thời cơ đánh án đã đến. 

Vào hồi 10h30 ngày 23/3, trên quốc lộ 1A, thuộc thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang, các mũi trinh sát Phòng PC47, Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng 

Nguyễn Văn Hà và Chu Thị Mơ, sinh năm 1984, trú tại phố Tân Tiến, thị trấn Bố Hạ, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang đang có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Lực 

lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động cùng một số 

tài sản, đồ vật khác có liên quan. Tiến hành khám xét nơi ở của 2 đối tượng Hà - Mơ, cơ quan điều 

tra thu giữ một chiếc điện thoại di động, 100 triệu đồng. Ngay sau đó, hai đối tượng này được đưa 

về trụ sở công an để đấu tranh mở rộng vụ án. Cùng ngày, Phòng PC47, Công an tỉnh Bắc Giang đã 

ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Mùa A Páo, sinh năm 1988, trú tại bản Buốc Pát, xã Lóng Sập, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, và Nguyễn Quang Tuấn, sinh năm 1984, trú tại phố Tân Tiến, thị 
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trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và thu giữ tại 

nơi ở của hai đối tượng 2 điện thoại di động. 

LẬP ĐIỆN THỜ, TỰ XƯNG THẦY CÚNG ĐỂ BUÔN MA TÚY 

Một trinh sát tham gia chuyên án này cho biết, ngay từ khi nắm được thông tin có một đường 

dây buôn bán ma túy lớn trên địa bàn tỉnh do đối tượng Nguyễn Quang Hà cầm đầu, nhiều trinh sát 

dày dạn kinh nghiệm đã được lãnh đạo phòng chỉ đạo, cắt cử theo dõi. 

           Tuy nhiên, việc tiếp cận để nắm thông tin, tìm hiểu thủ đoạn hoạt động của Hà hòng bắt quả 

tang đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Bởi Hà khá cáo già và cao tay khi ngụy trang việc buôn bán, 

giao dịch ma túy với các đối tượng khác bằng việc lập điện thờ ở nhà, hằng ngày hành nghề thầy 

cúng, dâng sao giải hạn, xem bói đoán vận số... để thuận tiện cho các “con nhang đệ tử” lui tới. Vì 

nơi hoạt động của Nguyễn Văn Hà rất đông đối tượng qua lại, nên các trinh sát cũng phải “uyển 

chuyển” hóa thân thành nhiều dạng vai khác nhau để tiếp cận hắn. Qua quá trình xác minh, tìm hiểu 

thủ đoạn hoạt động của đối tượng, các trinh sát được biết: Từ khoảng giữa năm 2008, Hà đã lập 

điện thờ tại nhà. Từ khi lập điện thờ, ngày càng có nhiều “con nhang đệ tử” lui tới, chủ yếu là 

người ở nơi khác đến để làm lễ mở phủ, hầu đồng giải hạn, di căn hoán số... Chẳng biết tài giải hạn, 

xem đoán vận số của Hà có thuộc diện cao tay không, hay việc lập điện này chỉ để che mắt cho việc 

buôn bán ma túy của hắn, nhưng kể từ ngày mở điện thờ, kinh tế gia đình Hà phất lên trông thấy. 

Chỉ trong thời gian ngắn, Hà đã xây dựng được ngôi nhà 2 tầng theo kiểu biệt thự, mua ô tô tải, ô tô 

con dễ dàng như mua... xe đạp. Tuy giàu có, kinh tế mạnh nhưng bản thân Hà sống khép kín, ít giao 

du với người xung quanh, nên việc tiếp cận hắn đối với các trinh sát cũng rất khó khăn. 

Những ngày bám địa bàn để trinh sát, các cán bộ chiến sỹ Phòng PC47, Công an tỉnh Bắc 

Giang thường xuyên phải nghe sự phàn nàn của những người dân xung quanh về những hoạt động 

xung quanh điện thờ này. Những “con nhang đệ tử” hay lui tới đây đã làm ảnh hưởng đến tình hình 

an ninh trật tự địa phương, và chính quyền xã cũng đã nhiều lần nhắc nhở về vấn đề này. Tuy 

nhiên, mọi việc vẫn đâu đóng đấy... 

Mất một thời gian dài theo dõi, các trinh sát mới nắm bắt được thủ đoạn, quy luật hoạt động 

của Hà và các đối tượng trong đường dây. Dù vậy, khi bị bắt giữ, Hà vẫn ngoan cố chối tội. Chỉ 

đến khi Mùa A Páo bị dẫn giải về trụ sở đối chất, Hà mới cúi đầu thừa nhận, hắn thường mua ma 

túy của Páo rồi bán lại kiếm lời. Để qua mắt lực lượng chức năng, Hà thỏa thuận với Páo cất giấu 

hàng trong vỏ giấy đựng sữa Mộc Châu rồi gửi qua đường xe ôtô khách từ Sơn La về Bắc Giang. 

Với mục đích không để việc vận chuyển như trên lặp đi lặp lại tạo thành quy luật dễ bị cơ quan 

công an phát hiện, có chuyến Hà yêu cầu Páo trực tiếp đưa hàng về cho mình dưới dạng các con 

nhang đến làm lễ giải hạn, cúng bái. 

 Hà khai, mỗi viên ma túy Páo bán cho Hà với giá 90 nghìn đồng/viên. Sau đó, Hà giao lại 

cho Mơ với giá 105 nghìn đồng/viên. Tiếp đó, Mơ lại thỏa thuận bán cho khách giá 130 nghìn 

đồng/viên. Được biết, trước đây Hà từng làm tổ trưởng tổ vay vốn của thôn. Năm 2004, y theo một 

người phụ nữ ở cùng thôn lên huyện Mộc Châu buôn sắn về Lạng Sơn bán kiếm lời, tại đây Hà đã 

bắt mối được với các đối tượng buôn ma túy. Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh 
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Bắc Giang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án để làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên 

quan đến đường dây ma túy này. 
 

31. Ngân Hà. NGÀY ĐỀN MẠNG CỦA KẺ SÁT HẠI CÔ GIÁO MẦM NON / Ngân Hà // 

Pháp luật Việt Nam.- Tháng 4/2014.- Số 14 
 

Mới đây Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Sơn La xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Vì 

Văn Tới (tức Cẳm, SN 1986, trú tại bản Kết Hay, Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) 

mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân trong vụ 

án là một cô giáo mầm non tốt bụng đã gặp nạn vì cho Tới đi nhờ xe trong buổi chiều tà. 

CHÂN DUNG GÃ SÁT NHÂN MÁU LẠNH 

Vì Văn Tới có gương mặt lạnh lùng, đôi mắt trắng dã thỉnh thoảng lóe lên tia nhìn lạnh lẽo, 

vô hồn. 27 tuổi, Tới đã từng có một gia đình hạnh phúc với cô vợ khỏe mạnh đảm đang và một đứa 

con trai. Nhưng vì ham ăn, lười làm nên Tới liên tục bận rộn vào tù ra khám, 2 tiền án về tội “Trộm 

cắp tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đã khiến đời hắn đi vào nẻo bất lương 

không có đường ra. Nhờ nỗ lực cải tạo trong quá trình chấp hành án phạt 54 tháng tù giam về tội 

“Lạm dụng chiếm đoạt tài sản” tại Trại giam Suối Hai đóng trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội nên 

Tới được giảm án tổng cộng 9 tháng tù. Ngày 27/8/2013, hắn được giảm án tha tù trước hạn và trở 

về địa phương sinh sống. 

Ra tù, dù đã lường thấy trước bất hạnh nhưng Tới vẫn bàng hoàng trước gia cảnh tan nát, cô 

vợ đã bỏ đi lấy người khác, đứa con nhỏ cũng đi theo mẹ. Nhà cửa bỏ hoang, hắn thành ra lang 

thang vô gia cư, thường ăn nhờ ở đợ nhà bố đẻ là ông Vì Văn Tiêng. Tưởng rằng sau 2 lần vấp ngã, 

Tới sẽ tỉnh ra, làm lại cuộc đời nhưng hắn vẫn chứng nào tật ấy, không tu chí với công việc gì. 

Ngựa quen đường cũ, hắn chỉ chực thấy nhà ai có sơ hở cái gì là “thó”, khi thì con gà, con chó làm 

bữa chén, lúc cái nồi, cái mâm bán lấy tiền tiêu. Chính lối sống bản năng, không biết tu dưỡng của 

Tới đã dẫn đến hậu quả là chỉ 2 tuần sau ngày được trả tự do về xã hội, hắn đã tiếp tục gây ra tội ác 

trời không dung, đất không tha, phạm liền một lúc 3 tội với tính chất, mức độ nguy hiểm gấp nhiều 

lần những tội danh mà trước đây hắn phạm phải. 

CÔ GIÁO MẦM NON GẶP NẠN VÌ CHO ĐI NHỜ XE 

Tối 13/9/2013, Tới đi bộ lang thang trên đường lộ, không có mục đích. Giữa khi đó, hắn 

nhìn thấy chị Hà Thị P là cô giáo mầm non điểm trường bản Pa Nó, xã Phiêng Pằn trên đường từ 

trường về nhà riêng ở Thành phố Sơn La. Nhìn thấy cô gái đi xe máy một mình trên đường vắng 

vẻ, Tới bèn vẫy xe xin đi nhờ. Do đã quá quen với cảnh những người dân bản đi nhờ xe nên cô giáo 

trẻ rộng lòng chở giúp. Nhưng khi chị P vừa dừng xe lại, Tới đã dùng tay phải tắt khóa xe, tay trái 

túm cổ áo chị P xuống xe, lúc này cặp đựng máy vi tính xách tay văng ra phía trước ngực, Tới dùng 

hai tay vừa kéo vừa lùi lôi chị P về phía mép đường làm xe máy bị đổ. Chị P vừa bị kéo vừa kêu 

“cướp, cướp” và dùng tay cào vào cổ làm xước cổ và đứt cúc áo của Tới. Tới kéo P được khoảng 

20m rồi giật mũ bảo hiểm của P vứt xuống đất rồi tiếp tục kéo P đi khoảng 30m thì hỏi P để tiền ở 

đâu. Chị P kêu tiền để trong cốp xe và tiếp tục kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Tới dùng hai tay kéo chị P 

nằm xuống đất, siết cổ nạn nhân để cướp đi chiếc máy tính, khi thấy chị P đã hoàn toàn bất động, 
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nhìn thân hình cô gái trẻ, hắn còn nổi thú tính thực hiện hành vi giao cấu với nạn nhân, rồi bình tĩnh 

dùng dao đào hố, phi tang xác, lấy đất, lá cây, ngọn cây che phủ. 

Sau đó, hắn cướp xe máy và máy tính, điện thoại của nạn nhân đi đến cây xăng Chiềng Mai. 

Tại đây, Tới mở cốp xe lấy 200 nghìn đồng để mua xăng và cất giấy đăng ký xe vào túi quần rồi đi 

theo hướng thị trấn Hát Lót. Khi đến khu vực sân bay Nà Sản thuộc xã Chiềng Mung, huyện Mai 

Sơn vào quán của anh Hoàng Trung Kiên đổi chiếc điện thoại của chị P lấy 1 chiếc điện thoại 

Nokia 110 màu trắng rồi cắm chiếc máy tính xách tay của P lấy 600 nghìn đồng rồi đến nhà Lò Văn 

Minh - cậu ruột của Tới để ngủ nhờ. Đến sáng 14/9/2013, Tới giấu xe máy tại khu vực rừng ma bản 

Nà Ỏ, xã Phiêng Pằn rồi đi về nhà thì bị phát hiện và bắt giữ. 

Tại phiên tòa sơ thẩm mới đây, TAND tỉnh Sơn La nhận định rằng hành vi của Vì Văn Tới 

đặc biệt nghiêm trọng, lần phạm tội này của Tới là tái phạm nguy hiểm. Tới đã thực hiện hành vi 

đến cùng, vô cùng dã man, tàn ác, phạm liền một lúc 3 tội nên xác định hắn không còn khả năng cải 

tạo. Bởi vậy, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vì Văn Tới mức án tử hình về tội “Giết người”; 

5 năm về tội “Hiếp dâm”; 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”, hình phạt chung mà Tới phải nhận là tử 

hình. Bản án đã loại bỏ vĩnh viễn gã bất nhân ra khỏi cộng đồng khiến dư luận đồng tình, chắc hẳn 

linh hồn cô giáo xấu số cũng phần nào thanh thản khi kẻ thủ ác đã phải trả giá. 

 

 


