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01. Minh Phong. MỞ RỘNG ĐIỀU TRA VỤ MUA BÁN, VẬN CHUYỂN 15 BÁNH HEROIN: MỘT 

CHỦ ĐẦU NẬU MA TÚY NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SA LƯỚI / Minh Phong // Công an nhân 

dân.- Ngày 17/4/2014.- Số 3186 

 
         Qua điều tra mở rộng vụ mua bán trái phép 15 bánh heroin được Công an Sơn La khám phá 

ngày 20/3 vừa qua, hồi 20h ngày 14/4, tại bản Bó Nhàng, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Công an 

huyện Vân Hồ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La đã 

bắt khẩn cấp đối tượng Vàng A Thái (tên gọi khác là Phứ, SN 1982, trú tại bản Pa Háng, cụm Nậm 

Tớp, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu 

giữ gồm 37,46g heroin, 7.350.000đ tiền Việt Nam, 3 điện thoại di động cùng một số tang vật. Tại 

cơ quan công an, Thái khai nhận đã bán 15 bánh heroin cho 2 đối tượng Tráng Thị Sông và Giàng 

Thị Dê (cùng trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ). Sông và Dê sau đó đã bán số 

heroin này cho đối tượng Phàng A Phư (trú tại bản Pà Cò, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình). 
 

02. Tố Loan. CHÚNG TÔI GIÀU LÊN NHỜ HỘI / Tố Loan // Kinh tế nông thôn.- Ngày 

18/4/2014.- Số 16 
  

         Mỗi người một hoàn cảnh, một cách làm khác nhau nhưng họ đều có điểm chung là, 

luôn khát khao vươn lên giàu bằng mô hình VAC. Họ khẳng định, trong thành công của họ 

hôm nay, vai trò của tổ chức Hội Làm vườn cơ sở là rất quan trọng. Và họ cũng là 3 trong số 

67 hội viên, nông dân tiêu biểu được tôn vinh tại Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến 

làm khuyến nông VAC giỏi được tổ chức bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Làm vườn 

Việt Nam lần thứ VI. 

         NGƯỜI GIỮ RỪNG NƠI VÙNG CAO 

         Ông Lò Văn Ong, dân tộc Thái, ở bản Phướng, xã Cà Nàng (Quỳnh Nhai - Sơn La) không chỉ 

là người giữ rừng giỏi bởi với mô hình quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, sản xuất cá 

giống, chăn nuôi gia súc, gia cầm..., ông đã minh chứng một điều: Nếu thực sự có ý thức giữ rừng 

đầu nguồn, rừng sẽ đem lại nguồn lợi vô cùng quý giá. 

         Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và phong trào phát triển kinh tế VAC, 

được tiếp thu chủ trương, đường lối phát triển kinh tế, được Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn huyện, Trạm Khuyến nông huyện, đặc biệt là Hội ngành nghề nông nghiệp, nông thôn tỉnh, 

huyện quan tâm cho tham gia tập huấn, đi tham quan các mô hình phát triển kinh tế VAC trong và 

ngoài tỉnh, gia đình ông Ong đã tập trung đầu tư thâm canh 1ha ruộng nước 2 vụ, mỗi vụ thu 6 tấn, 

cả năm 12 tấn và 2ha lúa nương, sản lượng 1,4 tấn. Ngoài ra, 4ha nương sắn cho thu 10 tấn/năm. 

Bên cạnh đó, ông còn nuôi 20 con bò, 14 con trâu sinh sản, thu nhập bình quân 35 triệu đồng/năm; 

nuôi 20 con lợn thịt, bình quân mỗi năm xuất chuồng 4 tấn, thu về 192 triệu đồng; phát triển chăn 

nuôi gia cầm, thu về 124 triệu đồng. Tận dụng 1,8ha mặt nước, ông nuôi cá trắm cỏ, chép, thu thêm 

250 triệu đồng. Tổng thu nhập của gia đình ông lên tới gần 1 tỷ đồng/năm. 
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         Từ những nguồn lợi nêu trên, gia đình ông đã trích ra 52 triệu đồng xây dựng công trình cấp 

nước sinh hoạt tự chảy hợp vệ sinh phục vụ 12 hộ gia đình thuộc hộ nghèo với 60 nhân khẩu mà 

không thu một đồng nào. 

         Ông Ong tâm sự: “Mô hình kinh tế của tôi không hoàn toàn dựa vào rừng, nhưng nếu không 

có rừng thì không thể có được lợi nhuận cao như thế. Vì vậy, tôi luôn động viên bà con trong xã 

cùng nhau giữ rừng, đảm bảo cuộc sống cho chính mình”.  

         Nói về những hạn chế trong việc giữ rừng, ông thẳng thắn chia sẻ: Thực tế cho thấy, hiện nay 

người dân các địa phương có rừng đã ý thức hơn trong việc bảo vệ rừng; người nhận khoán rừng 

của các tổ chức cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa chủ rừng với chính quyền địa phương 

trong công tác bảo vệ rừng. Thu nhập từ rừng của người dân vùng có rừng cũng từng bước được cải 

thiện. Tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép tại các khu vực rừng áp 

dụng chi trả dịch vụ môi trường rừng đã giảm đáng kể. Việc thu tiền từ phí chi trả dịch vụ môi 

trường rừng đang có tác động tốt đến các chủ rừng. Tuy nhiên, một trong những việc cần phải làm 

hiện nay là phải chi trả đến đúng người cung ứng dịch vụ. Do đó, để các địa phương không lúng 

túng trong việc triển khai thực hiện, cần có hướng dẫn cụ thể, sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp từ 

các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát, ra các văn bản hướng dẫn về 

công tác giải ngân, thanh quyết toán nội dung kinh phí quản lý của các chủ rừng là tổ chức, cơ chế 

về thanh tra, kiểm soát, thủ tục hồ sơ thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng.  

         Có lẽ cần có thêm nhiều người cùng suy nghĩ, cùng trăn trở như ông Ong thì những cánh rừng 

mới có cơ hội nguyên vẹn màu xanh và sinh lợi, đem lại cuộc sống ổn định hơn cho người dân… 
 

03. Hà An. VẬN CHUYỂN 12 BÁNH HEROIN TỪ SƠN LA VỀ HÀ NỘI / Hà An // Thanh 

niên.- Ngày 19/4/2014.- Số 109 
 

         Chiều tối 18/4, Công an Thành phố Hà Nội cho biết lực lượng 141 đang khẩn trương phối hợp 

cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn 

từ khu vực miền núi Sơn La về Hà Nội. Liên quan tới vụ việc, lúc 15 giờ ngày 17/4, tổ công tác 

Y5/141 của Công an Thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy 

Tiến phát hiện chiếc taxi chở một phụ nữ lưu thông về hướng đường Nguyễn Quý Đức có nhiều 

dấu hiệu nghi vấn, nên đã phối hợp cùng lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ 

Công an) kiểm tra chiếc xe này. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người phụ 

nữ trên xe mang theo 12 bánh heroin. Tại trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, danh 

tính người phụ nữ được làm rõ là Trương Thị Thanh Cúc (50 tuổi, ngụ tại tiểu khu 9, thị trấn Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Đấu tranh khai thác, Cúc khai nhận 12 bánh heroin này là 

của mình và đang trên đường vận chuyển từ Mộc Châu về Hà Nội để giao cho đối tượng khác tiêu 

thụ. 
 

04. Đức Tuấn. CHUYỆN Ở TÚ NANG (SƠN LA): RỪNG BỊ PHÁ, CHỦ RỪNG “KHÔNG 

BIẾT”! / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 19/4/2014; Công an nhân dân.- Ngày 26/4/2014.- Số 

3195 
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         Ngày 8/9/2012, trên trang 8 báo Nhân Dân đã đăng bài: “Rừng phòng hộ Tà Làng kêu 

cứu”. Bây giờ không chỉ bản Tà Làng, mà ở bản Tin Tốc và nhiều bản khác thuộc xã Tú 

Nang, huyện Yên Châu (Sơn La) đang diễn ra tình trạng phá rừng để lấy đất sản xuất. Cấp 

ủy, chính quyền, ngành chức năng địa phương đã vào cuộc, nhưng đến nay vẫn chưa có biện 

pháp ngăn chặn triệt để. 

         Sáng 16/4, chúng tôi cùng tham dự buổi làm việc giữa lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Yên 

Châu với Đảng ủy, UBND xã Tú Nang nhằm phối hợp tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng phá rừng 

lấy đất sản xuất đang diễn ra phức tạp thời gian gần đây; đồng thời, tiến hành xử lý hành chính đối 

với chín hộ dân bản Tin Tốc phá rừng đang gây bức xúc trong dư luận. 

         Theo báo cáo số 19/BC-UBND ngày 3/4/2014 của UBND xã Tú Nang thì trong quý I, tại địa 

bàn xã đã xảy ra chín vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, khai thác gỗ và phá rừng làm 

nương. Trên thực tế, số vụ vi phạm còn lớn hơn, bởi hầu hết các vụ khai thác gỗ trái phép thường 

không bắt được quả tang. Mới đây nhất, vụ phá rừng làm nương khu vực giáp ranh hai bản Tô 

Buông của xã Lóng Luông với bản Tin Tốc của xã Tú Nang phá ba đám nương, diện tích lên tới 

18.840 m2. Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, lập biên bản thì ngay hôm sau 

các đối tượng lại tiếp tục phá rừng... 

         Tú Nang có hai tuyến đường Quốc lộ 6 và tỉnh lộ 103 đi qua, bị chia cắt bởi con suối Vạt. Xã 

có diện tích tự nhiên 97.050 ha, dân số hơn tám nghìn người, gồm ba dân tộc: Thái, Khơ Mú, Kinh 

sinh sống ở 23 bản và hai khu, cụm dân cư. Đây là xã có diện tích lớn thứ hai ở huyện Yên Châu, 

với diện tích rừng còn khá lớn, cho nên thường xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép và phá rừng 

làm nương. Tình trạng phá rừng ở khu Lũng Trâu và khu vực giáp ranh xã Lóng Luông diễn ra từ 

nhiều năm nay chưa giảm, tính chất và mức độ ngày càng phức tạp. Năm 2012 trên địa bàn xã xảy 

ra 60 vụ, năm 2013 xảy ra 49 vụ và gần đây nhất, khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3 có chín hộ dân 

bản Tin Tốc phá rừng khoanh nuôi bảo vệ để lấy đất sản xuất. Theo hồ sơ xử lý hành chính của Hạt 

Kiểm lâm Yên Châu, hộ ít cũng đã chặt phá vài trăm m2, hộ nhiều chặt phá hơn 1.000 m2, với tổng 

diện tích 7.551 m2 rừng bị phá. Trong đó, hộ ông Vì Văn Hồng, vi phạm 1.220 m2 rừng, bị xử phạt 

15,8 triệu đồng; hộ ông Lò Văn Mộc, vi phạm 1.444 m2, bị xử phạt 17,4 triệu đồng; hộ Lường Văn 

Thạnh, vi phạm 780 m2, bị xử phạt 8,9 triệu đồng,... Nhưng điều đáng quan tâm, quyết định xử phạt 

cứ đưa ra còn chuyện người dân vi phạm chấp hành đến đâu thì lại không được kiểm tra, giám sát 

làm cho hiệu quả thực thi pháp luật chưa cao. Từ trước đến nay các quyết định xử phạt hành chính 

ở xã chỉ thu được từ 15 đến 20% số tiền nộp phạt. Hầu hết các hộ vi phạm đều không thực hiện, 

không nộp tiền. Hộ dân nào nộp tiền phạt thì cho rằng, diện tích rừng bị phá đã được “mua” rồi, cứ 

thế canh tác. Vì thế, tình trạng phá rừng ở đây diễn ra phức tạp, diện tích rừng đang dần bị thu hẹp. 

         Tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng nêu trên, có ý kiến lý giải, cách đây 20 năm khi mới tiến 

hành giao đất, giao rừng, dân số Tú Nang chưa đến 5.000 người, nay tăng lên hơn 8.200 người, 

thiếu đất sản xuất dẫn đến việc người dân phá rừng làm nương. Ý kiến khác lại cho rằng, việc xử lý 

pháp luật về quản lý bảo vệ rừng chưa nghiêm, cùng với các điều khoản ghi trong hướng dẫn thực 

hiện Nghị định 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ không còn quy định mức phạt 
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đối với chủ rừng. Điều này vô tình bỏ qua trách nhiệm của chủ rừng trong quản lý bảo vệ rừng. Về 

việc này, ông Lò Văn Nhé, Chủ tịch UBND xã Tú Nang thừa nhận: Việc phát hiện các vụ việc phá 

rừng đều do người dân báo, chứ chưa có vụ nào bí thư chi bộ, trưởng bản báo cho xã. Rừng đã 

được giao cho hộ, cộng đồng bản, nhưng khi xảy ra phá rừng làm nương chủ rừng là bản gần như 

đứng ngoài cuộc, chỉ trông vào xã và huyện. Điều đáng nói là tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 

ở địa phương này vẫn được nhận đầy đủ. 

         Trên địa bàn xã Tú Nang đang có hiện tượng cấp ủy, chính quyền bản “ngại” người dân. Vì lý 

do thân tộc, họ hàng hoặc sợ bị trả thù cho nên ban quản lý bản, tổ quản lý bảo vệ rừng bản được 

thành lập, nhưng không làm hết trách nhiệm, thường làm ngơ để dân phá rừng. Thực tế ở Tú Nang 

đã có nơi trâu bò của trưởng bản bị chém, hoa màu bị phá do ông này làm “mạnh tay”. Đây là điều 

đáng suy nghĩ, có thể là điểm nút quan trọng trong việc kiến nghị điều chỉnh cơ chế chính sách, 

phân cấp quản lý bảo vệ rừng cho phù hợp. 

         Trong vụ việc rừng ở Tú Nang bị phá, ngoài những lý do nêu trên, theo chúng tôi cần làm rõ 

trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 3/4/2014 của UBND xã Tú 

Nang, có đoạn: “Các cơ quan chức năng chưa thấy động đậy giải quyết kịp thời cho nên càng có 

thời gian tạo đà cho các đối tượng vi phạm phát dọn. Đối với UBND xã thì vượt quá thẩm quyền 

giải quyết”. Ở đây xã đang trông chờ vào các cơ quan chức năng ở huyện và đùn đẩy trách nhiệm! 

         Ông Hoàng Văn Đao, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Yên Châu, thì cho rằng: Cứ ở đâu phá 

rừng lại quy trách nhiệm cho kiểm lâm là nhận thức chưa đầy đủ. Ở Tú Nang địa bàn rộng, bố trí 

một kiểm lâm viên, nhưng phải phụ trách địa bàn ở 23 bản, hai cụm dân cư. Một kiểm lâm viên 

không thể trực tiếp đi giữ rừng cho cả xã, mà việc đó phải do người dân và chủ rừng. Quay lại hỏi 

trách nhiệm của ông trưởng bản Tin Tốc: - Hằng năm có nhận được tiền bảo vệ rừng không? - Có. 

Hỏi tiếp, thế ai phá rừng trưởng bản biết không? - Không biết! 

         Đó đang là thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng ở Tú Nang, huyện Yên Châu. Trách 

nhiệm quản lý bảo vệ rừng đang bị đùn đẩy. Công tác phối hợp, tổ chức lực lượng tuyên truyền, 

nhắc nhở, thậm chí trấn áp tại địa bàn làm chưa tốt là nguyên nhân một số đối tượng người dân 

đang lấn tới phá rừng làm nương. Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng phá rừng ở Tú Nang, UBND 

huyện Yên Châu cần vào cuộc tìm hiểu rõ nguyên nhân, xác định lại thái độ, trách nhiệm của từng 

cấp, ngành. Đặc biệt, cần tiến hành họp dân, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền bản, 

gắn với trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong quản lý bảo vệ rừng. Đồng thời, tiến hành xử lý 

nghiêm đối với các đối tượng vi phạm. Được biết, tại huyện Yên Châu đã diễn ra nhiều vụ án lưu 

động xét xử phá rừng, nhưng tất cả các đối tượng đều được xử án treo, cho nên chưa có tác dụng 

răn đe. 

         Hiện, người dân đang chờ sự quyết liệt vào cuộc của chính quyền, chờ đợi một sự chuyển 

biến thật sự trong công tác quản lý bảo vệ rừng. 
 

05. PV. SƠN LA TRIỂN KHAI NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP / PV // 

Nhân dân.- Ngày 20/4/2014 
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         Từ đầu năm 2014 đến nay, do áp dụng hiệu quả các giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh tế Sơn La có nhiều khởi sắc, đặc biệt là trong lĩnh 

vực công nghiệp. Giá trị sản xuất của tỉnh đạt 1.738 tỷ đồng, tăng hơn 21% so cùng kỳ năm 2013. 

         Trong lĩnh vực năng lượng, tỉnh đã hoàn thành và đưa vào phát điện thêm nhiều nhà máy thủy 

điện, nâng tổng số nhà máy thủy điện vừa và nhỏ lên 18 nhà máy, tổng công suất lắp đặt 232 MW. 

Tỉnh đã triển khai một số dự án cung cấp điện như dự án “Cung cấp điện lưới quốc gia cho đồng 

bào các dân tộc tỉnh Sơn La” tại xã Chiềng Xuân (Mộc Châu); dự án thủy điện Pico đầu tư thủy 

điện mi - ni và hệ thống điện đến xã Háng Đồng (Bắc Yên). 

         Tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu năm 2014 giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn sáu nghìn tỷ đồng. 

Trong đó, xi măng đạt 700 nghìn tấn, gạch nung các loại 150 triệu viên, đường kính 29,5 nghìn tấn, 

chè chế biến 5.000 tấn, đá các loại 604 nghìn m3... Tỉnh đã triển khai nhiều chương trình giúp các 

doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất gắn với nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của 

sản phẩm; tăng nhanh các sản phẩm có lợi thế. Tập trung bảo đảm và phát triển nguồn nguyên liệu, 

năng lượng cho các cơ sở sản xuất; phát triển nguồn nhân lực, tập trung hỗ trợ đào tạo lao động kỹ 

thuật đáp ứng nhu cầu lao động cho doanh nghiệp. Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp sạch, nghiên 

cứu, cải tiến và áp dụng công nghệ cải tiến vào sản xuất và đầu tư hệ thống xử lý chất thải bảo đảm 

các tiêu chuẩn về môi trường. Đồng thời, tỉnh tiếp tục tạo cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong 

lĩnh vực mới có lợi thế cạnh tranh như chế biến nông sản, công nghiệp năng lượng gió, năng lượng 

mặt trời; tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho đối với các doanh nghiệp… 
 

06. Kiều Thiện. DÂN BẢN HỤM KÝ CAM KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI / Kiều 

Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 22/4/2014.- Số 96 
 

        Được mời dự “Buổi ký cam kết về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2014 ở bản 

Hụm, xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La”, chúng tôi biết đến một cách làm 

NTM độc đáo và tận mắt chứng kiến những hiệu quả từ cách làm đó. 

         HIỂU VÀ NẮM RÕ NHIỆM VỤ 

        Bản Hụm cách trung tâm Thành phố Sơn La khoảng 6km, nằm dưới những chân đồi bên con 

suối Nậm La thơ mộng. Đây là nơi cư trú của gần 130 hộ đồng bào Thái với nghề nông truyền 

thống. Bao năm trước, con đường vào bản luôn nắng bụi -mưa lầy, ngập ngụa phân gia súc, rác 

thải... Không ngờ, con đường ấy nay đã được đổ bê tông sạch sẽ và rộng rãi theo đúng tiêu chuẩn 

đường nội bản.  

        Vào tới giữa bản vẫn chẳng thấy băng rôn, khẩu hiệu, loa đài, biểu ngữ, không khí rầm rộ như 

mọi cuộc ra quân. Hỏi anh Nguyễn Như Hùng - Trưởng phòng Kinh tế UBND Thành phố Sơn La 

đi cùng, anh bảo: “Anh cứ vào bản đi. Năm nay chúng tôi đổi mới, không ra quân rầm rộ, tổ chức lễ 

lạt tốn kém mà lập đoàn công tác đến từng nhà dân, gặp từng chủ hộ, trao đổi, chỉ rõ công việc rồi 

mới ký cam kết. Kiểu làm này đơn giản hơn nhưng chắc chắn sẽ hiệu quả hơn…”. 

        Trong Nhà văn hóa bản Hụm, thấy hơn chục người đang tranh luận sôi nổi bên chiếc bàn kê 

giữa phòng. Anh Hùng cho hay: Đây là các cán bộ xã, bản, nằm trong Ban phát triển bản Hụm 
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được giao nhiệm vụ triển khai cam kết xây dựng NTM ở bản. Họ đang thảo luận để hiểu rõ hơn về 

nhiệm vụ trước, trong và sau khi ký cam kết. Ông Quàng Văn Phóng - Trưởng bản Hụm cho biết 

thêm: Ban phát triển bản gồm tất cả cán bộ bản như: Bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ, trưởng bản, 

chi hội trưởng nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên…  

         “CẦM TAY CHỈ VIỆC” CHO DÂN 

         Sau khi thảo luận “cho rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, đoàn cán bộ đến từng nhà dân để ký 

cam kết. Tại nhà anh Quàng Văn Dũng phía cuối bản, ông Phóng thay mặt đoàn nhận xét về những 

việc mà gia đình đã làm được trong xây dựng NTM của bản. Đồng thời ông Phóng cũng chỉ rõ 

những việc gia đình anh Dũng cần làm trong thời gian tới. Qua quan sát thực tế cho thấy, những 

nhận xét, đánh giá khách quan, cụ thể của đoàn công tác đã có tác dụng ngay lập tức với các chủ 

nhà. Điểm được biểu dương thì ai cũng vui vẻ, phần bị phê bình ai cũng ngượng nghịu, thậm chí 

tìm cách điều chỉnh ngay, còn với phần công việc cần làm trong thời gian tới, các gia chủ việc nào 

chưa hiểu đều hỏi lại rất rõ ràng.  

        Anh Hùng giải thích: Làm theo kiểu này có mất thời gian một chút nhưng tiết kiệm, tránh hình 

thức và rõ người, rõ việc, hiệu quả hơn nhiều. Từ cán bộ xã, bản tới người dân, khi đặt bút ký vào 

bản cam kết đều hình dung được việc cần làm và cách làm. Mỗi tháng 2 lần, các tổ công tác báo 

cáo kết quả với tổ công tác cấp trên xem việc gì làm được, việc gì chưa xong, việc gì mắc ở đâu để 

tìm cách tháo gỡ, quan trọng là cách huy động sao cho thuận lòng dân. 

        Phát huy ý chí, nội lực người dân, năm 2013 bản Hụm này đã bê tông hóa được 1,6km đường 

nội bản, trị giá tới hơn 1,6 tỷ đồng; cơ bản xóa hết đói nghèo; chỉ còn 1 hộ người già neo đơn và 

bản đã có kế hoạch xóa nghèo trong quý II/2014. 
 

07. Phùng Văn Khai. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG SƠN LA: PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, 

CỐNG HIẾN TÀI NĂNG, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ / Phùng Văn Khai // Văn nghệ 

quân đội.- Tháng 4/2014.- Số 795 
 

         Tỉnh Sơn La, vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng đồng thời là một trong những 

trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị và cũng là địa bàn chiến lược về quốc phòng an ninh 

khu vực Tây Bắc. Những ngày này, quân và dân cả nước trong đó có Sơn La đang ra sức thi 

đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng miền Nam và 60 năm Chiến 

thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đoàn nhà văn Tạp chí Văn nghệ Quân đội trong chuyến công 

tác Tây Bắc đã có cuộc đối thoại thân mật với đồng chí Đại tá Hoàng Ngọc Dũng - Thường vụ 

Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La.  

         Nhà văn Ngô Vĩnh Bình: Thưa Đại tá Hoàng Ngọc Dũng, các nhà văn quân đội đã nhiều lần 

đến Sơn La, tới những vùng sâu, vùng xa mà đồng bào còn rất nhiều khó khăn. Mấy năm liền, 

chúng tôi lên tuyến biên giới Sông Mã, Sốp Cộp... thấy chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới dù vất vả 

gian truân nhưng luôn đoàn kết máu thịt bên nhau xây dựng đời sống, giữ ấm bản làng. Điều đó cho 

thấy, đất và người Sơn La luôn là vùng đất cách mạng, các dân tộc anh em luôn đoàn kết một lòng 
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hướng tới cuộc sống ấm no, bền vững. Từ những điểm nhìn ấy, xin đồng chí khái quát, phác thảo 

đôi nét về mảnh đất Sơn La hôm qua và hôm nay? 

         Đại tá Hoàng Ngọc Dũng: Không ngờ các nhà văn quân đội đi nhiều biết nhiều thế. Các anh 

lên tận Sốp Cộp là hiểu khó khăn của Sơn La lắm đấy. Tôi sinh ra ở Sốp Cộp, cũng vừa ở đó về. 

Tôi là người Thái đen. Ở Sốp Cộp người Thái chiếm tỉ lệ khá cao. Đợt trước, khi đi tiếp xúc cử tri ở 

Sốp Cộp thấy ở đây nhiều năm liền không có trụ sở xã, anh em cán bộ đảng viên đi họp trèo đèo lội 

suối cả ngày đường vạ vật rất vất vả. Kể cả khi các bạn Lào sang họp bàn cũng không có chỗ tiếp, 

phải ngăn nhà văn hóa xã ra nhiều khoang rất chật chội và khó khăn. Tôi báo cáo xin ý kiến tỉnh và 

tỉnh ngay lập tức quyết cho xây dựng trụ sở ủy ban xã. Xã thì đóng góp cái nền đất. Căn nhà đã 

được làm xong và bàn giao trước ngày 22 tháng 12 năm 2013. Ai cũng vui mừng. Nhân dân, cán bộ 

bên này bên kia biên giới có nơi đi nơi đến, nơi gặp gỡ nhau để bàn bạc, giải quyết công việc, giải 

quyết khó khăn. Cũng tại đây, chúng tôi đang xây dựng điểm Tiểu đội dân quân thường trực huyện 

biên giới. Đây là vấn đề đang được đặt ra với các tỉnh có biên giới để nhân rộng. Báo cáo các nhà 

văn! Ở đâu không biết chứ với Sơn La, cán bộ dù ở cấp nào, kể cả là đại biểu quốc hội, bí thư, chủ 

tịch tỉnh đều rất sát dân, luôn xuống với dân. Nếu không đợi tiếp các anh, tôi đã đi Thuận Châu rồi. 

Anh em trong Bộ Chỉ huy đêm hôm qua đều đã hành quân tới các huyện cả. 

         Về vùng đất Sơn La, chúng tôi tự hào lắm. Sơn La là vùng đất cổ, có lịch sử lâu đời, từ thời 

đại văn hóa Sơn Vi (hậu kỳ thời đại nguyên thủy) hàng vạn năm trước đây, con người đã đến vùng 

đất này sinh sống, dấu tích hiện nay vẫn còn ở một số địa điểm ở huyện Mộc Châu, Bắc Yên, 

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La. Trong lịch sử phát triển, Sơn La đã từng một thời là thủ phủ 

của Khu tự trị Tây Bắc. Sơn La là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc. Phía Bắc giáp 

hai tỉnh Yên Bái, Lai Châu; phía Nam giáp tỉnh Thanh Hóa và hai tỉnh Hủa Phăn, Luông Phra Bang 

của nước bạn Lào; phía Đông giáp hai tỉnh Phú Thọ và Hòa Bình; phía Tây giáp tỉnh Điện Biên. 

         Với địa hình dốc, nhiều sông, suối nằm trong hai lưu vực sông lớn: Sông Đà và sông Mã, điều 

kiện tự nhiên đã cho Sơn La trở thành một trong những tỉnh có khả năng phát triển mạnh về thủy 

điện. Thủy điện Sơn La lớn nhất Đông Nam Á, công suất 2.400MW cùng rất nhiều công trình thủy 

điện nhỏ và vừa khác. Đây là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trước 

mắt cũng như lâu dài. 

         Sơn La cũng là một tỉnh có vị trí địa văn hóa đa dạng, có cộng đồng 12 dân tộc anh em gồm: 

Thái, Kinh, Mông, Mường, Xinh Mun, La Ha, Hoa, Tày, Lào, Khơ Mú, Dao, Kháng cộng cư sinh 

tụ lâu đời với những nét văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc. Một số dân tộc có chữ viết riêng hiện 

còn lưu giữ được nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, các trò chơi dân gian, nhạc cụ truyền thống, 

phương thuốc chữa bệnh, văn hóa ẩm thực góp phần làm phong phú kho tàng văn hóa của các dân 

tộc Việt Nam. 

         Từ những đặc thù trên, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Sơn La là hết sức quan trọng. 

Các nhà văn thấy đấy, ngay như cuộc vận động Phát huy truyền thống - cống hiến tài năng - xứng 

danh Bộ đội Cụ Hồ do Quân ủy Trung ương phát động đã được cán bộ chiến sĩ Sơn La nhanh 

chóng triển khai. Các anh vừa đến Tiểu đoàn Bộ binh 1 thuộc Trung đoàn 754 chắc đã thấy được 
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không khí thi đua đang rất quyết liệt. Tôi cùng các đồng chí trong Bộ Chỉ huy luôn xác định: Thi 

đua gì thì thi đua, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị trong đó yếu tố con người phải luôn 

được đặt lên hàng đầu. Mỗi cá nhân, mỗi vị trí phải có sức mạnh, sức cơ động chiến đấu toàn đơn 

vị mới cao. Là tỉnh trọng điểm với nhiều công trình quốc gia lớn thì mỗi người chiến sĩ ở đây 

nhiệm vụ phải nặng nề hơn. Chúng tôi cũng xác định phải để anh em chủ động trong công việc. Chỉ 

huy cần thống nhất nhưng triển khai ở từng đơn vị cụ thể phải phát huy sở trường, năng lực, sáng 

kiến của anh em, của mỗi người chiến sĩ. Gần anh em không có nghĩa là làm hộ, làm thay. Nhận 

thức của người chỉ huy cũng phải được điều chỉnh liên tục từ thực tiễn. 

         Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Hôm trước, khi xuống Tiểu đoàn, chúng tôi rất ngạc nhiên khi 

cuộc vận động Phát huy truyền thống - cống hiến tài năng - xứng danh Bộ đội Cụ Hồ đã được cụ 

thể hóa vào từng công việc của các đại đội, phân đội. Đồng chí Thiếu tá Hoàng Thế Anh, Tiểu đoàn 

trưởng qua báo cáo thấy anh em không những nắm chắc từng tân binh, từng khẩu súng mà còn rất 

chủ động trong công tác tư tưởng, công tác huấn luyện, chuyên môn kỹ thuật, tăng gia sản xuất. 

Xin đồng chí Chỉ huy trưởng chia sẻ đôi nét về đội ngũ cán bộ trẻ của lực lượng vũ trang Sơn La? 

         Đại tá Hoàng Ngọc Dũng: Đặc điểm của đội ngũ cán bộ trong đó có các sĩ quan trẻ Sơn La 

là một người phải biết nhiều việc, một vị trí phải đảm đương nhiều nhiệm vụ và sẵn sàng thay thế 

tốt ở các vị trí khác. Ngay như tôi, vốn dân Đại học Bách khoa, tình nguyện vào bộ đội hàng chục 

năm đảm đương mảng công tác kỹ thuật nhưng khi cấp trên điều chuyển sang làm chỉ huy tôi vẫn 

sẵn sàng. Anh em cũng vậy. Nhiều người rất có năng lực. Tôi tin chắc khi điều chuyển, bổ nhiệm 

họ ở vị trí khác, cương vị cao hơn anh em đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cán bộ phân đội, đại đội, 

tiểu đoàn, trung đoàn, khối cơ quan, các huyện, thành phố của Sơn La hiện nay đều được học hành 

cơ bản, có năng lực và chuyên môn tốt. Tôi vẫn nói với anh em, phải tự học tự rèn hàng ngày với 

đồng chí đồng đội, kể cả cấp dưới chúng ta cũng phải học. Chính nhiệm vụ hàng ngày sẽ tôi luyện 

bản lĩnh, năng lực người cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ. Tôi cũng học được từ anh em nhiều thứ. Trong 

mỗi mùa giao quân, tuyển quân, ra quân huấn luyện là một đợt thực tế để mình học tập, nâng cao 

bản lĩnh người chỉ huy, phục vụ công việc tốt hơn. Tôi luôn xuống với bộ đội, nhất là xuống với 

các tân binh. Xuống đó như thấy lại thời trai trẻ của mình. Xuống đó hòa mình với cán bộ chiến sĩ 

trẻ sẽ hiểu thêm được tâm tư nguyện vọng anh em, đời sống gia đình chiến sĩ nơi vùng sâu vùng xa. 

Ai quê ở đâu? Hoàn cảnh thế nào? Bố mẹ còn hay mất? Xuống đó là đi thực tế một cách thiết thực 

nhất. Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã mạnh dạn sử dụng, đề bạt 

cán bộ trẻ để rèn luyện, thử thách. Hiện nay, đội ngũ cán bộ từ cấp Tiểu đoàn trở xuống, đội ngũ 

cán bộ cơ quan Bộ Chỉ huy cơ bản là cán bộ trẻ. Qua một thời gian rèn luyện, phấn đấu, các sĩ quan 

trẻ đã phát triển tốt, được cấp trên cất nhắc, đề bạt đảm nhiệm các chức vụ quan trọng. Đó vừa là 

một điều rất mừng vừa là một lẽ tự nhiên. 

         Nhà văn Phùng Văn Khai: Từ chia sẻ của anh, chúng tôi xin được hỏi: Để có được đội ngũ 

cán bộ sĩ quan như hiện nay, hơn thế nữa, lực lượng vũ trang Sơn La trong thời gian tới còn phải 

tiếp tục đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng thì đường hướng chiến lược, lâu dài để nâng cao 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2014 10 

chất lượng cán bộ các cấp, nền tảng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao sẽ được tiến 

hành như thế nào? 

         Đại tá Hoàng Ngọc Dũng: Một câu hỏi rộng và với tôi là thú vị. Tôi có thể trả lời bằng con 

số, bằng cấp, các lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn, thành tích thi đua, bằng khen, giấy khen của 

các cá nhân và tập thể. Nhưng tôi xin được chia sẻ ở góc độ khác, góc độ tư tưởng, góc độ con 

người. Các nhà văn đều biết: Dù ở cương vị nào, thực hiện nhiệm vụ nào yếu tố con người đều rất 

quan trọng nếu không muốn nói là quan trọng nhất. Bác Hồ đã từng dạy: Cán bộ là cái gốc của mọi 

công việc. Bác Hồ đã phát huy và nâng giá trị truyền thống của cha ông “Dụng nhân như dụng 

mộc” thành chuẩn mực, nguyên tắc của công tác cán bộ. Lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác luôn 

cần phải học hỏi và làm theo. Người nói: Người đời ai cũng có chỗ hay, chỗ dở. Ta phải dùng chỗ 

hay của người và giúp người chữa chỗ dở: Dùng người như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, nhỏ, 

thẳng, cong đều tùy chỗ mà dùng được! Nếu không biết tùy tài mà dùng người chẳng khác gì thợ 

rèn bảo đi đóng tủ, thợ mộc bảo đi rèn dao. Thành thử cả hai người đều lúng túng. Nếu biết tùy tài 

mà dùng người, thì hai người đều thành công. Lời Bác dễ nhớ dễ thuộc nhưng để thực hiện được 

không dễ dàng đâu. Thế nào là cái gốc? Cái gốc có vững bền cây cành mới đơm hoa kết trái cho 

hoa thơm quả ngọt. Thế thì ở mỗi đơn vị, theo tôi, nhất định là người đứng đầu, người chỉ huy 

trưởng, Ban chỉ huy, Bộ chỉ huy phải là cái gốc. Cái gốc phải làm gương làm mẫu, không những 

vững vàng kiên định, chủ động, sáng tạo mà còn phải biết tự trọng thị, tự nâng mình lên trong mỗi 

công việc, dù nhỏ nhất hàng ngày. Từ suy nghĩ ấy, tôi và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy, anh em 

chỉ huy các cấp của lực lượng vũ trang Sơn La luôn xác định phải bồi dưỡng vững chắc cái gốc mà 

Bác đã chỉ ra, tự mình làm gương với chính mình với anh em đồng đội. 

         Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên trước tiên và trước hết phải hiểu anh em, luôn 

chia sẻ và đồng cam cộng khổ với anh em. Phải biết hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng từng 

người. Cán bộ sĩ quan người dân tộc thường ít nói, anh em nhìn vào chính công việc, lối sống của 

người chỉ huy mình. Vậy mình phải làm sao đây, ăn ở sao đây rồi mới dẫn đến sẽ nói với anh em ra 

sao. Đó cũng là một cách đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ. Một việc nữa, trong cơ chế thị 

trường sôi động thì địa bàn công tác, vị trí công tác của người này người kia là cả vấn đề. Người chỉ 

huy phải phân minh và công tâm anh em mới phục, mới học hỏi và làm theo. Quan tâm đến đời 

sống của mỗi cán bộ Đảng viên là việc làm thường xuyên của Sơn La. Phải bằng mọi cách để đảm 

bảo đời sống gia đình người chiến sĩ. Anh em có no ấm, hạnh phúc, con cái được học hành mới 

toàn tâm toàn ý cho công việc. Sơn La cũng rất chú trọng xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, chăm 

lo đời sống vật chất tinh thần cho các đồng chí có hoàn cảnh khó khăn. Càng các đồng chí đang 

bám nắm nơi các vùng sâu vùng xa chúng tôi càng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của anh 

em. Chiến lược nâng cao chất lượng cán bộ phải được làm từ những việc nhỏ nhất, từ những con 

người cụ thể. Và theo tôi, đó là cách hưởng ứng thiết thực nhất cuộc vận động Phát huy truyền 

thống - cống hiến tài năng - xứng danh bộ đội Cụ Hồ. 

         Thời gian qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tập trung chăm lo, bồi dưỡng nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ trẻ bằng nhiều biện pháp. Ở cấp cơ sở lấy bồi dưỡng tại chỗ là chủ 
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yếu, với tinh thần: Đại đội bồi dưỡng Trung đội, cán bộ quân sự huyện bồi dưỡng cán bộ quân sự 

xã, phường; người nhiều kinh nghiệm bồi dưỡng người ít kinh nghiệm, tập trung tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ theo chuyên ngành ngay từ khi những cán bộ mới về đơn vị. Biện pháp này đã và 

đang được duy trì thành nền nếp, góp phần nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ trẻ. 

Mặt khác, chúng tôi luôn tăng cường truyền thụ kinh nghiệm thực tiễn công tác của đơn vị, nhất là 

đối với kinh nghiệm công tác tại các đơn vị bộ đội địa phương, huấn luyện chiến sĩ mới, tiến hành 

dân vận, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương cho các đồng chí cán bộ, sĩ quan trẻ. 

         Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy: Với cá nhân anh, đã có những cuộc đi cơ sở mà anh xử lý 

những việc từ phản ánh, tâm tư của anh em đơn vị, của nhân dân bao giờ chưa? Và những lúc như 

thế anh thể hiện tư cách lãnh đạo chỉ huy hay đại biểu Quốc hội? Và quan trọng nhất là hiệu quả từ 

việc xử lý trực tiếp như thế nào? 

         Đại tá Hoàng Ngọc Dũng: Tôi hay đi cơ sở lắm, không phải lúc nào cũng là ông đại biểu 

Quốc hội đi tiếp xúc cử tri mà không ít lúc là anh em đồng chí đồng đội đến với nhau khi có công 

có việc, đặc biệt những lúc gần xuân giáp Tết. Người lính ai chả có những lúc tâm tư. Cuộc sống ở 

cơ sở vật chất nhiều khi còn thiếu thốn. Ngày 28 Tết vừa qua, khi xuống Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 

754 thấy anh em trực Tết đông đủ, tiểu đoàn chính quy quân số trực là hai phần ba. Hàng trăm con 

người ở các vùng quê khác nhau xa gia đình cũng nhiều tâm tư lắm. Tôi mới hỏi thật anh em: Các 

đồng chí cần gì nhất? Trong khả năng, tôi sẽ quyết cho các đồng chí. Anh em thoáng ngỡ ngàng rồi 

lập tức mạnh dạn: Báo cáo thủ trưởng! Tết này, bọn em có được bộ loa mới để vui giao thừa thì 

mừng quá. Giàn loa cũ ậm ạch cứ như tiếng dế tiếng mèn chán chết đi được. Nơi rừng núi tiếng loa 

cũng là tiếng người thủ trưởng ạ. 

         Tôi cay cay sống mũi, thấy mình như còn thiếu sót với anh em. Ừ thì người lính luôn ước ao 

giản dị chứ cao sang gì. Cũng là để thêm vui, thêm hoàn thành nhiệm vụ. Tôi quyết cho anh em bộ 

loa nhưng dặn đồng chí chính trị viên cứ ra thẳng cửa hàng, tạm ứng tiền từ chỉ huy trưởng chứ bây 

giờ làm tờ trình chắc không kịp. Anh em chiến sĩ và cả bản thân tôi nữa, luôn có những khoảnh 

khắc đời thường như thế. 

         Lại có một lần, một việc khiến tôi rất trăn trở, đó là có bản, có xã vùng sâu 5 năm liền không 

có ai đi bộ đội. Như thế là nguy chứ còn gì nữa? Nguồn cán bộ, đảng viên ở đâu ra? Người dân dần 

dần không biết đến luật nghĩa vụ quân sự thì sao? Kẻ xấu lợi dụng vào điểm này cài cắm người vào 

thì sao? Đó là địa bàn bản Huổi Luông - Mường Lèo - Sốp Cộp. Tôi vào tận nơi, tìm hiểu thấy anh 

em tuyển quân cũng không làm gì sai, chỉ vì dân ở đây theo đạo trái phép nên bên công an và chính 

quyền không xác nhận hồ sơ. Tôi bàn với các bên có thẩm quyền rồi quyết phải tìm mọi cách để 

thanh niên trở thành bộ đội. Điều này có được là do dân nói với tôi. Dân ở đây bảo con em chúng 

tôi thích vào bộ đội lắm. Tại sao các anh không tuyển? Dân đồng ý là cơ sở đầu tiên để chúng ta 

làm mọi việc. Những tiêu chí, thủ tục khác sẽ hoàn thiện sau. Cuộc sống có những lý lẽ riêng của 

nó. 
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         Nhà văn Ngô Vĩnh Bình: Sơn La là tỉnh rất rộng, diện tích đứng thứ ba trên toàn quốc, có 

đông dân tộc anh em sinh sống với nhiều đặc thù văn hóa khác nhau. Từ những đặc thù ấy, đã định 

ra phương hướng hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh Sơn La như thế nào? 

         Đại tá Hoàng Ngọc Dũng: Sơn La có vị trí chiến lược rất quan trọng trong thế trận phòng thủ 

chiến lược của khu vực và cả nước, được ví như là “phên dậu” phía Tây Bắc của Tổ quốc. Quốc lộ 

6 Hà Nội - Sơn La - Lai Châu không chỉ đóng vai trò huyết mạch mà còn là trục giao thông chiến 

lược cho toàn vùng. Đường biên giới của Sơn La với nước bạn Lào dài 250 km. Trên địa bàn tỉnh 

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

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

Tình hình thiên tai như cháy rừng, lũ ống, lũ quét xảy ra hàng năm gây nhiều thiệt hại về người, tài 

sản của Nhà nước và nhân dân. 

         Thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi Sơn La phải không ngừng nâng cao khả năng 

phòng thủ, tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển 

bền vững trên các lĩnh vực của địa phương. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, phù hợp với khả năng thực tế của địa 

phương và đạt được kết quả khá toàn diện. Điểm nổi bật là, đã nâng cao năng lực lãnh đạo của các 

cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trong thực hiện công tác quân sự quốc 

phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 

phòng - an ninh và đối ngoại quân sự; tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ 

trang địa phương và công tác giáo dục quốc phòng. Đây là cơ sở rất quan trọng để Sơn La phát huy 

tiềm năng, lợi thế trong quá trình phát triển, hội nhập. 

         Địa bàn Sơn La rất rộng, từ trung tâm thành phố đi các xã, thôn bản vùng xa nhất tới vài trăm 

cây số, mùa mưa lũ thường xuyên bị chia cắt, nhiều khi đi công tác mấy ngày đường mới tới được 

dân. Các dân tộc anh em ở Sơn La với đặc thù văn hóa riêng biệt cũng là một thách thức trong công 

tác quốc phòng, quân sự địa phương. Bộ chỉ huy cũng như các đơn vị cấp huyện, xã, thôn bản luôn 

xác định phải bám đất bám dân, hiểu dân và đặt lợi ích của dân lên hàng đầu. Thế trận quốc phòng 

phải là thế trận lòng dân. Phải thấy được những tiềm ẩn từ bên trong do có những lúc chúng ta còn 

xa rời người dân, đặc biệt những dân tộc ít người sống nơi biên giới, vùng trũng, vùng bị cô lập do 

địa lý, thời tiết. 

         Chúng tôi luôn xác định phương hướng hoạt động của lực lượng vũ trang Sơn La nói riêng 

cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung đều nằm trên nền tảng ấy. 

         Nhà văn Nguyễn Đình Tú: Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, thời gian qua, Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân trong công tác kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ 

quân sự, quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại quân sự. Với tư cách là trưởng 

đoàn Đại biểu Quốc hội, với cương vị Chỉ huy trưởng xin anh chia sẻ về vấn đề này? 

        Đại tá Hoàng Ngọc Dũng: Vấn đề kinh tế xã hội gắn với quốc phòng - an ninh là vấn đề cả 

nước đều quan tâm. Không riêng gì cá nhân tôi, các đại biểu Quốc hội trong đoàn đại biểu Quốc 
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hội Sơn La hết sức quan tâm đến vấn đề này. Khóa trước có Trung tướng Võ Trọng Việt - Tư lệnh 

Bộ đội Biên phòng, khóa này có Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam. Các anh ấy và các anh chị trong đoàn đại biểu luôn quan tâm tới vấn đề 

quốc phòng - an ninh trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt với địa bàn Sơn La. Hòa bình rồi, vấn 

đề mấu chốt dân phải ấm no, hạnh phúc, nhưng chúng ta không phát triển kinh tế bằng mọi giá mà 

phải trên cơ sở bền vững, hài hòa các lợi ích trong đó lợi ích quốc phòng - an ninh phải được đặt 

lên hàng đầu. 

         Thành công lớn nhất của Sơn La trong hai năm trở lại đây là sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc. 

Sơn La đã đứng trong câu lạc bộ những tỉnh có tổng sản phẩm GDP đạt con số nghìn tỉ đồng. Tiêu 

biểu như chương trình phát triển cây công nghiệp, nhất là cây cao su đến năm 2013 đã đạt 6.600 ha, 

tạo 4.460 lao động là người dân địa phương. 

         Hiện nay đời sống của đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, việc đẩy mạnh phát triển 

kinh tế, tăng thu nhập của người dân là trọng tâm trong công tác lãnh đạo của tỉnh. Tuy nhiên, việc 

làm này phải được gắn kết chặt chẽ với các mặt công tác khác, trong đó có nhiệm vụ quân sự quốc 

phòng. Có như vậy, mới tạo được tiềm lực và môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững. 

Những năm qua, việc gắn kết giữa hai nhiệm vụ này luôn được nhận thức và thực hiện nghiêm túc 

với những chủ trương, biện pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện của tỉnh. Trong quá trình triển khai 

các chương trình, dự án phát triển kinh tế, tỉnh đều tính đến yếu tố quốc phòng - an ninh, có sự 

tham gia của cơ quan quân sự, công an. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên của địa phương, khi triển 

khai các dự án phát triển kinh tế, xã hội, tỉnh luôn đặt ra yêu cầu phải tính toán kỹ lưỡng, để vừa 

phát huy được tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, vừa không ảnh hưởng đến bố trí thế trận phòng thủ về 

quốc phòng - an ninh. Chỉ tính riêng 5 năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham gia góp ý cho 

trên 50 dự án kinh tế triển khai trong toàn tỉnh. Qua đó, thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển, 

đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng trên địa bàn. Tỉnh luôn làm tốt công tác đối 

ngoại quân sự với các tỉnh biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, phối hợp nắm tình hình và giải 

quyết các vấn đề liên quan, duy trì giao ban định kỳ theo văn bản ghi nhớ đã được ký kết. 

         Về kinh tế, chúng tôi tự hào nhưng cũng thấy được trọng trách trong phát triển thủy điện. 52 

nhà máy thủy điện lớn nhỏ với con số 50% nguồn thu nội địa trong đó Thủy điện Sơn La là 939 tỉ 

đồng trên tổng thu 2.100 tỉ toàn tỉnh đã nói lên nhiều điều, vấn đề lớn hơn con số thu là vấn đề an 

ninh điện cho toàn quốc. Khi hạ quyết tâm xây dựng Thủy điện Sơn La, những người chịu hy sinh 

đầu tiên là người dân khu vực lòng hồ. Họ đã phải rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, nơi thờ cúng tổ 

tiên vì mục đích lớn lao thì chúng ta phải có trách nhiệm với họ. Điều này ngay trong các kỳ họp 

Quốc hội đoàn đại biểu Sơn La đã có ý kiến và sẽ tiếp tục theo dõi, ý kiến để làm tốt hơn nữa, nâng 

cao hơn nữa chất lượng đời sống người dân. Kinh tế phát triển mà dân còn khổ sẽ là lỗi lớn của 

chúng ta. Sự hy sinh của người lính các thời kỳ là để dân ấm no hạnh phúc chứ không phải để một 

bộ phận giàu có bất thường, đối nghịch với đời sống còn khó khăn của nhân dân. 
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         Nhà văn Phùng Văn Khai: Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 

lực lượng vũ trang Sơn La đã có những hoạt động thiết thực gì? Nhắc lại chiến dịch Điện Biên Phủ 

năm xưa, không thể không nhắc tới những đóng góp về sức người sức của của Sơn La...? 

         Đại tá Hoàng Ngọc Dũng: Trước hết chúng tôi rất tự hào với chiến thắng lịch sử Điện Biên 

Phủ mà Sơn La đã có những đóng góp rất lớn. Trong chiến dịch, Sơn La là hậu phương lớn của tiền 

tuyến lớn, gánh vác nhiệm vụ quan trọng, góp phần quyết định sự thành bại của chiến dịch. Đảng 

bộ và nhân dân Sơn La đã dốc lòng, dốc sức huy động nhân tài vật lực cho tiền tuyến, vừa tập trung 

lực lượng tiêu diệt sinh lực địch vừa thực hiện đầy đủ, có kết quả mọi mặt công tác, xứng đáng là 

hậu phương trực tiếp của chiến dịch lịch sử. 

         Để đảm bảo tốt cho chiến dịch, quân và dân Sơn La phối hợp sớm mở tuyến đường số 13 nối 

liền từ phía Nam tỉnh Yên Bái đến phía Nam Sơn La dài trên 100 km với hơn 2 triệu ngày công. 

Mở và tôn tạo tuyến đường thông với đường số 41 nối liền Liên khu 3, Liên khu 4 lên Tây Bắc, sửa 

chữa, tu bổ với tổng chiều dài 430 km. Cùng với đường bộ, thuyền, phà trên các tuyến sông cũng 

được huy động tối đa. Bến phà Tạ Khoa là nơi bị máy bay địch oanh tạc đánh phá liên tục ngày 

đêm, có lần địch đánh phá 7 ngày đêm liền. Nhưng với tinh thần: Tất cả vì thắng lợi cho chiến dịch, 

cán bộ, thủy thủ và dân công bến phà Tạ Khoa luôn gương mẫu, không quản nguy hiểm, hy sinh, 

không để cho phà bị tắc. 

         Trong chiến dịch, Sơn La đã huy động hơn 21.000 dân công, hơn 2 triệu ngày công, 83 

thuyền và ca nô, 872 ngựa thồ. Sơn La cùng với nhân dân các tỉnh bạn vận chuyển được gần 4,5 

triệu tấn hàng hóa ra mặt trận. Về sức người, tỉnh đã tuyển được hơn 1.000 tân binh đưa ra mặt trận, 

chưa kể hơn 1.000 dân quân du kích cũng tham gia chiến đấu, bảo vệ và phục vụ chiến đấu. 

         Thực hiện phong trào thi đua: Thực túc binh cường, ăn no đánh thắng mà Chủ tịch Hồ Chí 

Minh phát động, đồng bào các dân tộc Sơn La đã gửi ra mặt trận Điện Biên Phủ trên 4.000 tấn gạo, 

gần 150.000 kg thịt các loại, 140.000 kg rau xanh, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Trong chiến 

trường Điện Biên Phủ, Tiểu đoàn 91 - Trung đoàn Sơn La đã trực tiếp tham gia chiến đấu và lập 

công xuất sắc. 

         Lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Sơn La mãi mãi tự hào về những đóng góp to lớn của mình 

trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. 

         Trong đợt kỷ niệm này, mọi hoạt động của lực lượng vũ trang Sơn La đồng thời cũng là dịp 

đẩy mạnh cuộc vận động Phát huy truyền thống - cống hiến tài năng - xứng danh bộ đội Cụ Hồ với 

những công việc cụ thể. Đối với lực lượng vũ trang Sơn La, mọi hoạt động thi đua đều phải gắn với 

hiệu quả công tác. Càng trong mỗi dịp kỷ niệm, càng phải là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ ôn lại 

truyền thống, nâng cao nhận thức và trau dồi nghiệp vụ công tác. Kỷ niệm không thể chỉ giản đơn, 

sơ lược ở mấy cái khẩu hiệu. Hưởng ứng các cuộc vận động cũng vậy. Đó là một điều không dễ 

dàng. Đó cũng là thực tiễn và thách thức của lực lượng vũ trang Sơn La. 

         Nhà văn Ngô Vĩnh Bình: Qua cuộc trò chuyện, các nhà văn quân đội đã thêm hiểu và thêm 

yêu Sơn La. Một Sơn La giàu truyền thống cách mạng bây giờ bình yên, đang phát triển bền vững 

là niềm tự hào chung của chúng ta. Để có được điều ấy, Đảng bộ và nhân dân Sơn La, trong đó có 
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những người lính đã bằng từng công việc cụ thể của mình, góp lên sắc tươi xanh cho Sơn La ngày 

mới. Xin cảm ơn Đại tá Hoàng Ngọc Dũng đã có những chia sẻ thú vị với các nhà văn và bạn đọc 

Văn nghệ Quân đội!  
 

08. PV. SƠN LA: GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP ĐẠT HƠN 1.700 TỶ ĐỒNG / PV // 

Đại biểu nhân dân.- Ngày 23/4/2014.- Số 113 
         Theo Sở Công thương, trong quý I, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 1.738 tỷ đồng, bằng 

30% kế hoạch năm, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2013. Trong chỉ số phát triển của từng lĩnh 

vực, công nghiệp khai khoáng tăng 86%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16%; công nghiệp sản 

xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng và điều hòa không khí tăng gần 15%; công nghiệp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước. 
 

09. Hiếu Anh. LÀM VIỆC VỚI TỈNH SƠN LA VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC / Hiếu Anh // Dân 

tộc và phát triển.- Ngày 23/4/2014.- Số 33 
 

         Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Sơn La kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc, ngày 

17/4, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hà Hùng cùng đoàn công tác đã làm việc với 

lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La. 

          Ông Bùi Đức Hải, Phó chủ tịch UBND  tỉnh Sơn La đã thông tin khái quát về tình hình thực 

hiện công tác dân tộc chính sách dân tộc trên địa bàn thời gian qua. Sơn La hiện có 17 xã biên giới, 

có 1341/3294 thôn bản thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Trong năm 2013, từ triển khai tốt các chương 

trình, dự án, chính sách dân tộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn 

phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

đồng bào, góp phần giảm dần khoảng cách phát triển giữa các vùng trong tỉnh. 

         Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hà Hùng vui mừng trước những kết quả mà Sơn La 

đã đạt được, nhất là trong công tác giảm nghèo, công tác di dân ra khỏi lòng hồ thủy điện… Thứ 

trưởng tin tưởng trong thời gian tới, Sơn La sẽ có sự phối hợp hiệu quả tốt hơn giữa các ban, ngành 

trong việc thực hiện chính sách dân tộc, để giảm nghèo bền vững cho các đồng bào các dân tộc.  
 

10. Đức Tuấn. SƠN LA THỰC HIỆN TỔ CHỨC NẤU ĂN CHO HỌC SINH TRƯỜNG BÁN 

TRÚ / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 23/4/2014 
 

         Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam(VOV) khu vực Tây Bắc phối hợp Thường trực 

HĐND tỉnh Sơn La vừa ký kết tuyên truyền chủ trương của tỉnh tổ chức nấu ăn cho các cháu học 

sinh ở các trường bán trú. Trước đó, HĐND tỉnh Sơn La ra Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND 

ngày 12/12/2013 về quy định chính sách hỗ trợ tổ chức nấu ăn tại các trường có học sinh bán trú. 

Sau bốn tháng thực hiện, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 95 trường tổ chức thực hiện nấu ăn tập 

trung cho học sinh. Trong năm học 2013 - 2014, tỉnh Sơn La sẽ có khoảng 183 trường, với 19.214 

học sinh được tổ chức nấu ăn tập trung. 
 

11. Lê Đồng. BÌNH YÊN NƠI BIÊN GIỚI / Lê Đồng // Biên phòng.- Ngày 23/4/2014.- Số 33 
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         Giữa núi rừng Tây Bắc hoang vu, hình ảnh người lính quân hàm xanh đã trở nên thân 

thuộc, gần gũi với bà con dân bản. Vì sự bình yên của Tổ quốc, vì sự ấm no của nhân dân, các 

anh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn là những con người bình 

dị, luôn gắn bó chặt chẽ với bà con dân bản. 

         HẾT LÒNG VÌ DÂN BẢN 

         Cách trung tâm huyện lị không xa, Tân Xuân là xã vùng cao biên giới đặc biệt khó khăn của 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Trước đây, cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái... 

gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ về vật chất cũng như công sức lao động của cán bộ, 

chiến sĩ Đồn Biên phòng (BP) Tân Xuân, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sơn La, đời sống của bà con 

dần được cải thiện. Hôm nay, trong bản Đông Tà Lào của xã Tân Xuân đang có một gia đình dựng 

căn nhà mới, không chỉ có nhân dân trong bản đến giúp đỡ mà có cả sự hiện diện của cán bộ, chiến 

sĩ Đồn BP Tân Xuân. Nhiều năm qua, mọi công việc từ lớn đến nhỏ của bà con trong bản như làm 

cầu, đường đi lại, xây dựng nhà đều không thể thiếu sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Tân 

Xuân. Sự giúp đỡ về ngày công và những món quà dù nhỏ từ đồn BP thực sự là nguồn động viên 

rất lớn đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

         Cán bộ, chiến sĩ của đồn còn trực tiếp tham gia lao động sản xuất cùng bà con, chuyển giao 

khoa học kỹ thuật, phát triển mô hình kinh tế điểm. Ngoài ra, đồn còn trực tiếp giúp đỡ các hộ gia 

đình trong bản bằng nhiều hình thức như hỗ trợ gạo cho hộ nghèo, thăm hỏi trong dịp tết, hỗ trợ 

cây, con giống... Anh Hà Văn Thủy, ở bản Đông Tà Lào cho biết: “Trước đây, Đông Tà Lào là bản 

đặc biệt khó khăn của xã Tân Xuân, nhưng mấy năm trở lại đây, nhờ có cán bộ Biên phòng đến 

giúp dân làm nhà, sửa đường đi lại, giúp dân phát triển kinh tế, hướng dẫn cho bà con trong bản 

biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, từ đó, đời sống của bà con cũng dần dần 

khá lên, nhiều gia đình trong bản không còn cảnh đói ăn trong những ngày giáp hạt, cuộc sống đã 

từng bước ổn định”. 

         Những việc làm của những người lính mang quân hàm xanh đã mang lại hiệu quả thiết thực, 

được đồng bào trong bản ghi nhận, góp phần làm giảm số hộ nghèo trong toàn xã. Có được kết quả 

trên là nhờ sự phối hợp tích cực triển khai thực hiện các chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo 

của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Tân Xuân trong nhiều năm qua. Những người lính mang quân hàm 

xanh không chỉ thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, mà còn giúp đồng bào hiểu rõ và ủng hộ các chương trình, dự án xóa đói, 

giảm nghèo. 

         QUYẾT TÂM ĐẨY LÙI TỆ NẠN XÃ HỘI 

         Những năm về trước, Tân Xuân được xem là một trong những điểm nóng về ma túy của 

huyện Vân Hồ. Số người mắc nghiện nhiều, đa số các hộ dân trong bản đều là hộ nghèo, nhận thức 

của người dân còn nhiều hạn chế, gây khó khăn trong công tác phòng ngừa ma túy. 

         Trung tá Bàn Văn Chanh, Đồn trưởng Đồn BP Tân Xuân cho biết: “Từ năm 2000 trở về 

trước, tệ nạn nghiện hút, buôn bán trái phép chất ma túy ở trên địa bàn tương đối phức tạp. Đơn vị 

đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng bàn với bà con nhân dân để 

đẩy lùi ma túy ra khỏi bản làng. Nhờ làm tốt công tác vận động quần chúng, nhiều đối tượng 
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nghiện ma túy đã tự nguyện đi cai, từ đó, số người nghiện ma túy trong bản giảm đáng kể”. Không 

chỉ làm tốt công tác vận động quần chúng, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Tân Xuân còn chủ động đối 

phó với các loại tội phạm, thường xuyên xuống địa bàn kiểm tra, nắm bắt tình hình, kết hợp tuyên 

truyền, hướng dẫn bà con thâm canh cây trồng, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống 

tội phạm, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo tham gia vào những công việc trái quy định của pháp 

luật. 

         Trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Quang Quán, Chủ tịch UBND xã Tân Xuân cho biết: 

“Trước đây, tệ nạn ma túy là vấn đề nhức nhối trên địa bàn, nhiều đối tượng lợi dụng đường tiểu 

ngạch để vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới. Chính vì thế, Đảng ủy, chính quyền xã đã 

xác định, đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác 

phòng chống ma túy. Chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Đồn BP Tân Xuân tăng cường công tác 

tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy. Thời gian tới, xã tiếp 

tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đồn BP Tân Xuân, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các đối 

tượng trên địa bàn, lập hồ sơ, vận động các đối tượng cai nghiện ma túy nhằm đảm bảo tình hình an 

ninh trật tự trên địa bàn, giúp họ tái hòa nhập với cộng đồng”. 

         Tân Xuân hôm nay không ngừng đổi mới về mọi mặt, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục 

có nhiều tiến bộ, đời sống của đại bộ phận nhân dân được cải thiện. Đó là thành quả của sự lãnh 

đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền xã sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng BĐBP và 

các cơ quan chức năng, sự chung sức, chung lòng của bà con nhân dân các dân tộc. 
 

12. Trần Hiền. CUỘC CHIẾN VỚI MA TÚY “VƯỢT BIÊN” / Trần Hiền // Biên phòng.- 

Ngày 25/4/2014.- Số 34 

 

         Thời gian gần đây, tình hình buôn bán ma túy trên địa bàn Sơn La có nhiều diễn biến 

hết sức phức tạp, bởi thủ đoạn của những kẻ cầm đầu ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Nhưng 

với quyết tâm đấu tranh đến cùng với loại tội phạm này, Phòng Phòng chống tội phạm ma 

túy (PCTPMT), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Sơn La đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng 

chuyên trách trên địa bàn và lực lượng chức năng nước bạn Lào đã phá thành công nhiều 

chuyên án lớn, bắt giữ hàng trăm đối tượng và nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. 

        Chỉ tính riêng từ tháng 8/2013 đến nay, lực lượng PCTPMT, BĐBP Sơn La đã phối hợp với 

các lực lượng chức năng bắt giữ gồm 70 vụ/110 đối tượng, tang vật thu giữ gồm 244 bánh heroin, 

49.165 viên ma túy tổng hợp, 152,70g ma túy đá, 3.871,29g thuốc phiện, 2 khẩu súng, 9 viên đạn, 1 

ô tô, 42 xe máy và nhiều tang vật liên quan khác. Đặc biệt, lực lượng này đã phối hợp chặt chẽ với 

lực lượng Công an của nước bạn Lào đấu tranh triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma tuý qua 

biên giới. BĐBP Sơn La đã triển khai 36 kế hoạch nghiệp vụ, xác lập 10 chuyên án, chỉ đạo cho các 

đơn vị thường xuyên thu thập tài liệu, tin tức, tình hình bổ sung định kỳ mở hồ sơ đối với 11 địa 

bàn ngoại biên. 

        Thiếu tá Nguyễn Hữu Lượng, Phó Trưởng phòng PCTPMT, BĐBP Sơn La cho biết: “Những 

năm gần đây, tội phạm ma túy phát triển nhanh về số lượng và thủ đoạn, mức độ buôn bán ngày 
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một tăng, nhiều đối tượng mang theo vũ khí nóng. Nhiều đường dây vận chuyển ma túy với số 

lượng lớn từ khu vực “Tam giác vàng” về tập kết tại các tụ điểm sát biên giới Lào - Việt Nam, sau 

đó móc nối với các đối tượng ở trong nước tuồn “hàng trắng” vào nội địa. Trong đó, khu vực Pa 

Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào được coi là địa bàn trung chuyển 

lớn nhất. Trước tình hình đó, BĐBP Sơn La đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

công tác đấu tranh chuyên án, đặc biệt là việc chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với 

các lực lượng chức năng của nước bạn Lào và đã đem lại hiệu quả rõ rệt”. 

        Lực lượng PCTPMT của BĐBP đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào thường 

xuyên trao đổi tình hình, cung cấp và xử lý thông tin, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, phối hợp điều 

tra và giải quyết các vụ việc. Nổi bật trong công tác phối hợp là vào ngày 20/2/2014, Cục PCTPMT 

BĐBP phối hợp với BĐBP Sơn La và lực lượng Công an tỉnh Luông-pha-băng (Lào) đã tổ chức 

phá thành công Chuyên án 147LV, bắt giữ 2 đối tượng đang trên đường vận chuyển ma túy trái 

phép vào Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ tại chỗ 20 bánh heroin và một số tang vật khác. Mở 

rộng điều tra, các trinh sát đã khám xét nhà ở của đối tượng và thu giữ thêm 179 bánh heroin, 12kg 

bột heroin, tổng số lượng ma túy thu giữ được là 232 bánh heroin, 1 máy ép heroin, 2 ô tô, 2 xe 

máy, 23.000USD, 30 triệu kíp Lào và nhiều tang vật liên quan khác. 

        Để phá thành công chuyên án này, các trinh sát đã kiên trì theo dõi, nắm thông tin về một 

đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ khu vực “Tam giác vàng” qua tỉnh Bò 

Kẹo về các tỉnh Luông-pha-băng, Hủa Phăn, sau đó thẩm lậu qua biên giới tỉnh Sơn La để đưa vào 

nội địa tiêu thụ. Sau khi xác lập chuyên án, các trinh sát tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, điều 

tra, xác minh, lần từng manh mối của đường dây này. Đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện 

kỹ thuật, di chuyển từ Sơn La sang Luông-pha-băng cùng với lực lượng Công an nước bạn Lào bắt 

gọn các đối tượng và thu giữ toàn bộ tang vật. Chuyên án 147LV khép lại thành công, lực lượng 

BĐBP Việt Nam đã bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật cho Công an tỉnh Luông-pha-băng tiếp tục 

điều tra, xử lý. 

         Gần đây nhất, Đội đặc nhiệm PCTPMT, BĐBP Sơn La đã phối hợp với Cục PCTPMT BĐBP 

và Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá thành công Chuyên án 120LV, bắt 3 đối tượng, tang vật thu 

được 10 bánh heroin, 1 súng kíp, 1 xe ô tô và nhiều tang vật khác có liên quan. Ngoài công tác phối 

hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào, cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng PCTPMT BĐBP Sơn 

La còn thường xuyên trao đổi tin tức tình hình, xử lý giải quyết các vụ việc, hiện tượng liên quan 

đến biên giới hai nước theo đúng quy định của pháp luật và thỏa thuận giữa hai Nhà nước Việt 

Nam - Lào. 
 

13. PV. HỘI THẢO “BÁC HỒ” VỚI SƠN LA / PV // Nhân dân.- Ngày 26/4/2014 
 

        Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ, 55 năm ngày Bác Hồ lên thăm đồng 

bào các dân tộc Tây Bắc (7/5/1959 - 7/5/2014), sáng 25/4, tại thành phố Sơn La, Hội Khoa học 

Lịch sử tỉnh Sơn La phối hợp với một số cơ quan, đơn vị tổ chức hội thảo với chủ đề: “Bác Hồ với 
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Sơn La”. Ðến dự hội thảo gồm các nhân chứng lịch sử là người Sơn La đã từng được gặp Bác Hồ 

hoặc được Người tặng Huy hiệu. 

        Hội thảo đã cùng nhau ôn lại một sự kiện lịch sử vô cùng xúc động, thông qua những câu 

chuyện, bài viết, bài nói của Bác Hồ đã để lại những tình cảm sâu sắc trong lòng đồng bào các dân 

tộc Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung. Qua hội thảo này, ý kiến của các nhân chứng đã giúp 

làm sáng tỏ nhiều chi tiết quan trọng, thống nhất về thời gian, địa điểm, địa danh Bác Hồ từng đi 

qua. 

        Cũng trong sáng 25/4, tại thành phố Sơn La, nhóm hợp tác và phát triển văn học nghệ thuật 

VN8+2 (gồm Hội Văn học nghệ thuật của 10 tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Giang, Hải 

Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Yên Bái, Quảng Ninh và Ðiện Biên) tổ chức hội thảo với chủ đề: 

“Nâng cao chất lượng tác phẩm cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật về 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
 

14. Linh Anh. SỰ ÂN HẬN SAU NHỮNG CHUYẾN ĐI “SĂN”/ Linh Anh // Pháp luật và xã 

hội.- Ngày 27/4/2014.- Số 85 
 

         Đang học lớp 11, Lò Văn Hoàn, SN 1995, trú tại bản Noong Đúc, phường Chiềng Sinh, 

Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La chán học đến độ cứ trốn học triền miên nhằm gây sức ép để 

bố mẹ cho nghỉ học. Để rồi khi được thỏa nguyện, từ một cậu học sinh cá biệt ham chơi, Hoàn 

nhanh chóng biến thành kẻ cướp… 

        Hoàn cho biết: “Lúc đi học em thường la cà quán xá, rồi nghiện chơi game trong khi bố mẹ 

em đều làm ruộng, chẳng mấy khi cho tiền tiêu vặt. Vì thiếu tiền nên em đã nghĩ đến việc đi cướp 

giật túi xách, điện thoại của người đi đường để thỏa mãn các nhu cầu của bản thân…”. 

        Trong thời gian chưa đầy 1 tháng, Lò Văn Hoàn đã cùng các đối tượng: Lò Văn Chum, SN 

1996, trú tại xã Hua La, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La; Quàng Văn Hùng và Cà Văn Quyết; cùng 

SN 1996, trú tại phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La gây nên 5 vụ cướp giật tài 

sản trên địa bàn Thành phố Sơn La. Thủ đoạn của bọn chúng là đi xe máy tốc độ cao khắp các 

tuyến đường của Thành phố Sơn La để “rình mồi”. Khi xác định được mục tiêu là người đi bộ, đi 

xe đạp, xe máy có đeo túi xách, ví hoặc đang sử dụng điện thoại thì tên cầm lái áp sát “con mồi” để 

đồng bọn ngồi sau giật đồ rồi tăng ga bỏ chạy. 

        Vụ cướp đầu tiên Hoàn cùng đồng bọn gây nên khi vừa bỏ học được tròn 1 tuần. Đó là vào 

buổi chiều 6/8/2012, Hoàn và Chum nhắn tin cho nhau thống nhất buổi tối cùng ngày sẽ đi cướp 

giật tài sản để lấy tiền ăn tiêu cá nhân. Theo kế hoạch, khoảng 20h cùng ngày, Chum điều khiển xe 

máy của gia đình đến đón Hoàn. Cả hai lượn lờ khắp các tuyến đường của thành phố nhưng chẳng 

thấy “con mồi” nào nên vòng xe về khu vực Đại học Tây Bắc rồi quay ra đoạn đường gần Quốc lộ 

6 thuộc tổ 2, phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La thì thấy chị Cầm Thị H đang đi bộ cùng chiều, 

có đeo 1 túi xách. Mờ mắt mới thấy được “mồi” nên lập tức Chum điều khiển xe đến sát chị H để 

Hoàn ngồi sau giật túi xách của người phụ nữ này. Bên trong túi xách của chị H khi đó có 1 điện 
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thoại di động Nokia E71 cùng vài trăm nghìn đồng tiền mặt. Số tài sản này cả hai chia đều để chi 

tiêu. 

        Vụ cướp đầu tiên suôn sẻ nên Hoàn đâm ham, ngay tối hôm sau, Hoàn tiếp tục rủ Chum đi gây 

án. Lần này, hai tên đi xe đến gần ngả cổng nhà máy xi măng Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La thì 

thấy chị Cà Thị U đang đi xe máy cùng chiều, trên vai có đeo 1 chiếc túi nhỏ màu đen. Trong chốc 

lát, 2 đối tượng đã cướp được chiếc túi của chị U. Trong đó, ngoài tiền mặt còn có 1 điện thoại di 

động Samsung C3312. Chúng đã lấy toàn bộ tài sản rồi vứt túi xách tại một nghĩa trang ven đường. 

        Hành vi của Lò Văn Hoàn cùng đồng bọn còn thể hiện tính chất nghiêm trọng hơn khi chúng 

bất chấp nguy hiểm đến tính mạng của trẻ em để ra tay cướp giật chiếc túi xách đang đeo trên 

người một em nhỏ 5 tuổi trong lúc cháu bé ngồi sau xe của mẹ. Vụ án xảy ra vào khoảng 21g ngày 

10/8/2012. Thời điểm đó, Hoàn và Chum điều khiển xe đến đoạn bản Bó Ẩn, phường Quyết Tâm, 

Thành phố Sơn La thì thấy chị Cầm Thị Vân A chở con gái là cháu Cầm Thị Lê N, 5 tuổi, trên vai 

cháu N đeo 1 túi xách. Bị 2 nam thanh niên bất ngờ áp sát, giật túi xách, chị Vân A loạng quạng 

khiến xe đổ và hai mẹ con ngã ra đường, bị thương khắp cơ thể. Trong túi xách của chị Vân A có 

8,5 triệu đồng tiền mặt cùng điện thoại di động và 1 số giấy tờ cá nhân. Số tài sản cướp được, Hoàn 

và Chum chia nhau và tiêu xài hết chỉ trong 1 đêm. 

         Tiếp đến, tối 28/8/2012, Hoàn đi xe máy đến nhà rủ Cà Văn Quyết đi chơi. Trên đường đi, 

nghĩ đến túi tiền trống rỗng của mình, Hoàn kêu: “Dạo này nghèo quá mày ạ. Đi “làm ăn” đi!”. Đọc 

được tín hiệu của Hoàn, Quyết đồng ý luôn và hai tên đã gây nên vụ cướp túi xách của chị Lê Thúy 

Q khi chị Q đi xe máy ngược chiều nhưng bị hụt vì nạn nhân ngã ra đường kêu cứu. Phi vụ thất bại, 

Hoàn chê đi với Quyết “đen” rất hậm hực. 2 ngày sau, Hoàn rủ đối tượng khác là Quàng Văn Hùng 

đi “làm ăn” cùng mình. Vốn tính cẩn thận, trước khi gây án, Hùng đi mua đề can dán biển kiểm 

soát xe lại, sau đó chúng gặp chị Bình Thị H đi xe máy cùng chiều nên đã thực hiện hành vi giật túi 

xách của chị H, trong túi xách của chị có 1 điện thoại di động, giấy tờ cá nhân và tiền mặt. Sau khi 

lấy tài sản, để sự việc không bị lộ, Hoàn đã đốt bỏ giấy tờ và vứt túi xách đi. 

        Về phía cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Sơn La, trước hàng loạt vụ cướp giật 

tài sản xảy ra trong thời gian ngắn với thủ đoạn tương tự, các điều tra viên thuộc đội Cảnh sát Điều 

tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Sơn La đã lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ đối 

tượng để ổn định trật tự địa phương. Đến ngày 1/10/2012, Hoàn cùng đồng bọn đã bị bắt giữ khi 

đang “lên lịch” đi gây án. 

        Ngồi trước mặt phóng viên trong bộ dạng rúm ró, Lò Văn Hoàn tiếc nuối: “Em tiếc vì mình đã 

không chịu tu dưỡng, rèn luyện mà sớm bỏ học rồi sa chân vào tội lỗi. Bố mẹ em là người ít học 

nên phải lao động rất vất vả, cực nhọc để nuôi 3 người con. Em nhìn thấy vậy nhưng lại không biết 

thương bố mẹ mà luôn bất mãn vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó và so đo, tính toán với các bạn 

khác có điều kiện hơn mình. Vì lối nghĩ quẩn quanh, tiêu cực này nên em đã bỏ bê học hành, đua 

đòi cùng đám bạn xấu và thường đi chơi đến nửa đêm mới về nhà. Những lúc về nhà ngủ thì bố mẹ 

em đã chìm sâu vào giấc ngủ vì một ngày lao động vất vả từ bao giờ…  
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        Ngồi nghĩ lại mọi chuyện, em rất thương bố mẹ. Nhất là sau khi em bị bắt, bố mẹ đã bán hết 

tài sản có giá trị trong nhà để bồi thường cho các bị hại trong những vụ án em gây nên; chẳng 

những vậy, ngay cả khi em thụ án dưới xuôi, bố mẹ vẫn dành thời gian xuống thăm và động viên 

em cải tạo tốt. Mỗi lần nhìn thấy bậc sinh thành của mình mướt mồ hôi trên trán khi đến hạn thăm 

gặp, tim em đau thắt lại và em thầm hứa sẽ cải tạo thật tốt để sớm trở về, sống là người có ích chứ 

không đi lại con đường tội lỗi đó nữa…” - Lò Văn Hoàn xúc động nói. 
 

15. Tân Yên. PHẢI GIỮ LẠI TÊN CUỘC THI “HOA HẬU BÒ SỮA”/ Tân Yên // Nông 

nghiệp Việt Nam.- Ngày 28/4/2014.- Số 84; Lao động cuối tuần.- Ngày 25 - 27/4/2014.- Số 17 
 

         Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) vừa có công văn yêu cầu 

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La chỉ đạo đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu bò 

sữa” không sử dụng tên gọi này mà tìm tên gọi khác phù hợp để thay thế. Tuy nhiên, đa số 

các ý kiến tại hội thảo “Tên cuộc thi Hoa hậu bò sữa: Nên hay không nên” đều phản bác yêu 

cầu trên. 

        Cuộc thi Hoa hậu bò sữa là một hoạt động thường niên do Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc 

Châu tổ chức, đến nay đã được hơn mười năm. Đây là dịp để người dân cao nguyên Mộc Châu gặp 

gỡ, giao lưu, cũng là một trong những hình thức để tôn vinh nông dân chăn nuôi bò của địa phương 

này. 

        Tuy nhiên, theo Công văn số 237/NTBD-QLBD ngày 2/4/2014, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã 

yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La chỉ đạo đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu bò 

sữa không sử dụng tên gọi “Hoa hậu bò sữa” mà tìm tên gọi khác phù hợp để thay thế; theo đó Cục 

Nghệ thuật biểu diễn khẳng định danh hiệu “Hoa hậu” hiện nay được Chính phủ quy định cho cuộc 

thi người đẹp có quy mô toàn quốc, việc sử dụng tên gọi danh hiệu này cho cuộc thi bò đã tạo dư 

luận sai lệch và có tác động không tốt. 

        Vì thế, mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã chủ trì tổ chức Hội thảo về 

tên cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” của Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La. Tham dự Hội thảo có trên 30 phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nhà quản lý, nhà nghiên cứu, 

nhà văn, nhà giáo, nhà báo đến từ Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Hội Ngôn ngữ 

học Việt Nam; Cục Văn hóa Thông tin cơ sở; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La; Huyện 

ủy, HĐND, UBND huyện Mộc Châu; Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La; Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn Hà Nội, Trường Đại học Tây Bắc, Hội Sân khấu điện ảnh... 

        Với 15 bài viết của 23 tác giả và rất nhiều ý kiến đã tham gia phân tích tên gọi Hội thi “Hoa 

hậu bò sữa”, các chuyên gia ngôn ngữ và các nhà quản lý đã cho rằng, về mặt ngôn ngữ học, “Hoa 

hậu bò sữa” là một tổ hợp định danh để phân biệt với các tổ hợp định danh khác cùng loại, chữ 

“Hoa hậu” trong “Hoa hậu bò sữa” là một sự chuyển nghĩa, tức là nó mang một chức năng định 

danh mới, việc chuyển di từ vựng là một cách thức tạo từ bình thường. 

        Trong thực tế cho thấy không có ngôn từ nào chỉ để dùng riêng cho người hay là vật, ngôn ngữ 

là hiện thực trực tiếp của tư tưởng, do tư duy con người tạo ra. Việc dùng từ “Hoa hậu bò sữa” đầu 

tiên có thể nghe chưa quen, lạ tai, nhưng nó sẽ dần quen với giao tiếp tiếng Việt và hình thành nên 

một nghĩa định danh mới. 
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        Tổ hợp “Hoa hậu bò sữa” gồm 4 âm tiết là một cấu trúc ngắn gọn, chặt chẽ, mang tính định 

danh cao, nội dung hàm súc và thỏa mãn nhiều tiêu chí. Ngôn ngữ luôn phát triển, không phải là 

bất biến, chữ “Hoa hậu” cũng như những chữ khác trong tiếng Việt đều có sự phát triển, chuyển 

nghĩa, nên không thể khẳng định chữ “Hoa hậu” chỉ được dùng cho người. 

        Xét về mặt quản lý Nhà nước, tên Hội thi “Hoa hậu bò sữa” đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 

KHCN) công nhận bản quyền, ngoài ra chưa có văn bản nào của Chính phủ quy định “Hoa hậu” chỉ 

dành cho người. 

       Xét về mặt xã hội, trên thế giới có rất nhiều cuộc thi hoa hậu dành cho động vật như: Cuộc thi 

“Hoa hậu Mèo quốc tế” ở thành phố Rishon Letzion của Israel; cuộc thi “Hoa hậu Lạc đà” ở thành 

phố Abu Dhabi, thuộc các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE); cuộc thi “Top Dog Model” 

tại London (Anh); cuộc thi “Hoa hậu chó mèo” tại khách sạn Chó Mèo, số 30, ngõ Bảo Sinh, 

đường Trương Định - Hà Nội; cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” (Miss Dairy Cow Pageant) được tổ chức 

vào năm 2012 tại tỉnh Sơn Tây - Trung Quốc… 

       Các sự kiện thể thao lớn (như World Cup, SEAGames) các nước vẫn lấy hình ảnh của một con 

vật làm linh vật biểu trưng cho đất nước của mình (ví dụ như chú báo hoa mai Zakumi của Nam 

Phi, chú gà trống của Pháp, con trâu vàng của Việt Nam…). 

       Trong thực tế cuộc sống, chúng ta cũng thường lấy cái đẹp của con vật để miêu tả cho con 

người như: “mắt bồ câu”, “mắt nai”…; trong các tác phẩm văn học nổi tiếng “Lão Hạc”, nhà văn 

Nam Cao đã gọi con chó của mình là Cậu Vàng; trong chuyện “Dế mèn phiêu lưu ký”, nhà văn Tô 

Hoài cũng dùng từ “Hiệp sĩ Dế Mèn”, “Đại vương Ếch Cốm” và “Thầy đồ Cóc”, hay câu ca “Chim 

gặp bác Chào Mào chào bác, chim gặp cô Sơn Ca chào cô, chim gặp anh Chích Chòe chào anh, 

chim gặp chị Sáo Nâu chào chị…” cũng là ngôn ngữ của con người dùng cho con vật. Hơn nữa đã 

10 năm liên tục tổ chức, Hội thi Hoa hậu bò sữa đều được báo chí, truyền thông trong cả nước ca 

ngợi; thống kê trên mạng Internet mục từ này có tới 1,68 triệu kết quả. 

        Xét về mặt văn hóa, cuộc thi mang tính đặc trưng riêng, tạo thêm sự độc đáo đa dạng trong 

bản sắc văn hóa các dân tộc của cao nguyên Mộc Châu, vừa mang tính hình tượng hóa, vừa nhân 

cách hóa, thể hiện tình cảm yêu thương, gần gũi của những người chăn nuôi bò sữa Mộc Châu với 

con vật mình vô cùng yêu quý. 

        Cũng tại hội thảo, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu đã đề cập đến một số tên 

mới như “Hoa khôi bò sữa”, “Nữ hoàng bò sữa”, “Vương miện bò sữa”, “Hoa hậu thảo nguyên”, 

“Vẻ đẹp bò sữa Mộc Châu”…, tuy nhiên tất cả đều không thỏa mãn được mục đích, ý nghĩa của 

cuộc thi, chỉ có danh xưng “Hoa hậu bò sữa” mới bao hàm được cả chất và lượng, cả quy mô và 

hình thức, cả giá trị ngôi vị, thẩm mĩ và văn hóa. 

        Cuối cùng, các nhà khoa học, nhà quản lý đều khẳng định: Điều quan trọng và lớn nhất đó là 

cuộc thi đã đem lại rất nhiều lợi ích, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tôn vinh 

người nông dân tạo ra các sản phẩm sữa chất lượng cao cho xã hội, tạo công ăn việc làm và đem lại 

cuộc sống ấm no cho rất nhiều người dân Mộc Châu, đưa Mộc Châu trở thành một trung tâm nuôi 

bò lớn của cả nước. 
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        Cuộc thi “Hoa hậu bò sữa” còn tạo nên một nét đặc trưng riêng của cao nguyên Mộc Châu, đã 

và đang có ảnh hưởng những tích cực tới hội nhập khu vực và quốc tế, có ý nghĩa quảng bá mời gọi 

du khách trong cả nước đến với Mộc Châu, do vậy không nên vì câu chữ và những định kiến về 

ngôn ngữ, tư duy mà làm ảnh hưởng đến ý nghĩa lớn lao của cuộc thi. 

        Kết thúc hội thảo, đại đa số các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các chuyên gia về ngôn ngữ, 

chuyên gia từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam đều khẳng định danh xưng “Hoa hậu bò sữa” là 

hoàn toàn phù hợp với cuộc thi mà 10 năm qua Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đã tổ 

chức. Nó hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu cả về mặt ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, đặc biệt phù 

hợp với tâm tư, nguyện vọng và tình cảm của những người nông dân một nắng hai sương trên cao 

nguyên Mộc Châu với những con bò đáng yêu, không chỉ đem lại cuộc sống ấm no cho họ mà còn 

có thể làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. 
 

16. PV. SƠN LA ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ / PV // Nhân dân.- 

Ngày 28/4/2014 
 

         Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 - 

2020, tỉnh Sơn La triển khai nhiều giải pháp phát triển lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Theo đó, 

tỉnh huy động các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, các trung tâm thương mại, siêu thị ở những 

địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội phát triển; mở rộng mạng lưới dịch vụ nông nghiệp ở nông 

thôn, hệ thống các chợ đầu mối để giao lưu buôn bán, tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường xúc tiến 

thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu. Nâng cấp cửa khẩu quốc tế Lóng 

Sập (Mộc Châu) và cửa khẩu Chiềng Khương (Sông Mã) để phát huy tiềm năng, củng cố quan hệ 

hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Xây dựng quy hoạch khu du lịch vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La; xây 

dựng Mộc Châu trở thành khu du lịch quốc gia; ưu tiên phát triển du lịch vùng lòng hồ sông Ðà... 

         Tỉnh đang tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu 

tư; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thủ tục thành lập doanh nghiệp... Xúc tiến đầu tư, khuyến 

khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng, chế biến hàng hóa nông sản; Cơ cấu lại các tổ chức 

tín dụng để đến năm 2020 phát triển các tổ chức tín dụng nhiều thành phần theo hướng hiện đại, 

hoạt động an toàn, hiệu quả với quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn trên thương 

trường. Tỉnh cũng tiếp tục hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích doanh nghiệp 

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn… 
 

17. Lại Cường. KẺ SÁT NHÂN VÀ MÀN KỊCH “ĐÁNH LẠC HƯỚNG” CƠ QUAN CÔNG 

AN / Lại Cường // Đời sống và pháp luật.- Ngày 29/4 – 05/5/2014.- Số 17 
 

         Hắn đã đóng một màn kịch hoàn hảo khi chính hắn đi báo cơ quan chức năng về việc 

vừa phát hiện ra vợ “bị người lạ” cắt gần đứt lìa cổ. Ngày đưa tang vợ, hắn than khóc, đau 

xót tỏ ra như đứt từng khúc ruột. Tuy nhiên, màn kịch vụng về của Vì Văn Khiêm (SN 1982, 

Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, Sơn La) đã không thể qua mắt các cơ quan chức 

năng. 

         XÁC CHẾT BÊN KHE SUỐI 
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       Không ai ngờ, con suối có cái tên lãng mạn Mơ Tươi lại là chứng nhân của một vụ án vô cùng 

nghiêm trọng: Chồng giết vợ. 

       Cách đây gần một năm, vào hồi 16h30’ ngày 8/3/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La nhận được báo cáo từ Công an huyện Yên Châu với nội dung: 

Tối 7/3/2013, chị Lò Thị Ch. (SN 1982, trú tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu) đi 

dự tọa đàm nhân ngày Quốc tế phụ nữ tại nhà văn hóa của bản và mất tích. Đến sáng ngày 

8/3/2013, chồng chị Ch. là Vì Văn Khiêm không thấy vợ về liền đi tìm nhưng không thấy. Gần trưa 

cùng ngày, Khiêm bàng hoàng khi thấy gần nhà bố đẻ của mình là ông Vì Văn Phúc có một đôi 

dép, một chiếc ấm đun nước và có rất nhiều vết máu lẫn cùng tóc trên mặt đất gần khe suối. Nhận 

thấy chiếc ấm vẫn là vật dụng hàng ngày của gia đình, Khiêm nghi ngờ là vợ mình đã bị người 

khác sát hại nên vội vàng chạy đến cơ quan chức năng cấp báo. 

       Ngay khi nhận được thông tin trên, xác định đây là vụ án mạng giết người có tính chất cực kỳ 

nghiêm trọng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

trật tự xã hội Công an tỉnh và Công an Yên Châu phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành 

khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tìm xác nạn nhân và hung thủ gây án. 

       Tuy nhiên, việc tìm xác nạn nhân và dấu vết tại hiện trường vô cùng khó khăn khi các điều tra 

viên xuống đến nơi thì trời đổ mưa tầm tã. Những cơn mưa rừng trút xuống và xóa nhòa những vết 

máu để lại tại hiện trường. 

          Khó khăn là vậy, nhưng các cán bộ thuộc ban chuyên án vẫn cần mẫn, không bỏ qua dấu vết 

khả nghi nào. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là vụ án đặc biệt 

nghiêm trọng. Mặt khác, dấu vết về thủ phạm không nhiều, thời gian xảy ra vụ án vào ban đêm, 

không có nhân chứng, vật chứng và đặc biệt là chưa phát hiện được xác nạn nhân nên gặp rất nhiều 

khó khăn. Những nơi nghi vấn đối tượng có thể giấu xác nạn nhân đã được bới tung lên, các mũi 

trinh sát được tỏa đi, từng vạt rừng, con suối, chó nghiệp vụ cũng đã được tung vào cuộc, lần theo 

từng dấu vết của nạn nhân. 

         Trong khi các cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm xác chị Ch. thì Khiêm cũng tỏ ra lo 

lắng và mong cơ quan công an sớm tìm ra xác vợ. Thậm chí nhiều lúc Khiêm còn thể hiện mình là 

người chồng đáng thương khi cố tình gào thét tên vợ. 

         Hai ngày sau khi nhận được tin báo, đến 17h ngày 10/3/2013, xác chị Ch. được tìm thấy trong 

một bao tải chôn lấp tại khe suối bản Mơ Tươi, cách nơi bị giết khoảng 300m. Khám nghiệm tử thi 

cho thấy, nạn nhân bị đâm chém nhiều nhát vào đầu, trán, vỡ xương hộp sọ, cổ bị cắt đứt chỉ còn 

dính lại một phần da mỏng, bàn tay trái bị chém đứt bốn ngón tay. Sau khi giết nạn nhân, đối tượng 

đã cho xác nạn nhân vào một bao tải dứa màu xanh và chôn lấp tại khe suối bản Mơ Tươi, toàn thân 

nạn nhân chìm trong nước, có nhiều bùn đất đá, cỏ, rác. 

        TỘI ÁC VÀ MÀN PHI TANG RÙNG RỢN 

       Sau khi tìm thấy xác nạn nhân, mặc dù trong tiết trời nóng bức, xác chết đã bị phân hủy, bốc 

mùi nhưng lực lượng khám nghiệm tử thi vẫn phải tiến hành công việc một cách tỉ mỉ, thận trọng, 

để nhanh chóng tìm ra dấu vết của hung thủ. Trong lúc đó, các trinh sát ráo riết truy tìm hung khí 
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gây án, xác minh làm rõ di biến động, các mối quan hệ của nạn nhân, sàng lọc các đối tượng nghi 

vấn. 

       Trong quá trình điều tra, các chiến sỹ thuộc ban chuyên án đặc biệt để ý đến đối tượng Vì Văn 

Khiêm, chồng của nạn nhân. Mặc dù Khiêm luôn tỏ ra đau đớn trước cái chết tức tưởi của vợ mình 

nhưng hắn vẫn có những điểm bất minh về thời gian và có nhiều biểu hiện tâm lý bất thường. Nhận 

định Vì Văn Khiêm có thể là đối tượng gây án, ban chuyên án đã triệu tập Khiêm lên để tập trung 

đấu tranh, thu thập các thông tin xung quanh thời gian xảy ra vụ án. Bằng nhiều biện pháp nghiệp 

vụ, vừa cảm hóa, giáo dục, vừa sử dụng chứng cứ để đấu tranh, đến ngày 14/3/2013, Vì Văn Khiêm 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

        Tại cơ quan công an, Khiêm khai nhận: Sáng 07/03/2013, vợ chồng Khiêm đi ăn hỏi đứa cháu 

gái tại bản Phách, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu. Trên đường đi, vợ Khiêm, chị Lò Thị Ch. có 

nói với chồng là tối hôm nay, chị sẽ tham gia phục vụ buổi tọa đàm giao lưu nhân ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3 tại nhà văn hóa của bản Mơ Tươi. Vốn dĩ không muốn vợ tham gia văn nghệ (bởi chị 

Ch. là phụ nữ có nhan sắc khá mặn mà và thường xuyên tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ 

của bản), lại ghen tức và sợ vợ mình bỏ mình đi, Khiêm không cho Ch. tham gia nhưng Ch. vẫn 

cương quyết đi. 

        Đến tối 7/3/2013, Khiêm mời một số anh em họ hàng đến ăn cơm uống rượu tại nhà với lý do 

chúc mừng vợ nhân dịp 8/3. Khoảng 19h, chị Ch. ăn cơm xong trước và báo với mọi người là cứ 

tiếp tục ăn uống, còn Ch. đi xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi để phục vụ tiếp nước cho buổi tọa 

đàm của chi hội phụ nữ bản nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế 8/3. Những người còn lại tiếp tục uống 

rượu tại nhà chị Ch. 

        Sau khi ăn xong, khoảng 9h30’ khách đã về hết, dọn dẹp xong xuôi, Vì Văn Khiêm lững thững 

đi bộ xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi. Gần đến nơi, hắn nhìn thấy bóng một người phụ nữ đang đi 

sang phía nhà bố đẻ mình. Xác định đúng là vợ mình đang xách ấm đi lấy nước ở nhà bố đẻ của 

mình là nhà ông Vì Văn Phúc, ngay lập tức, ý nghĩ giết vợ đã lóe lên trong đầu Khiêm. Hắn liền đi 

theo chị Ch., lẻn vào bếp nhà bố đẻ lấy điện thoại di động soi sáng để tìm con dao, sau đó quay ra 

chỗ bể nước nơi chị Ch. đang lấy nước. Khi tiến đến gần vợ mình, Khiêm vung dao liên tiếp chém 

vào đầu vợ. Khi thấy chị Ch. đã ngã xuống, Khiêm lôi vợ vào nhà tắm, lẳng lặng cắt cổ vợ. Sau đó 

hắn tiếp tục kéo xác chị Ch. ra phía sau khu vệ sinh nhà ông Phúc, sát với rừng ma để giấu. Sau khi 

giấu xác vợ xong xuôi, Khiêm tiếp tục đi uống rượu và cùng với đám thanh niên bản xuống nhà văn 

hóa bản Mơ Tươi để nhảy nhót. 

       Nhảy nhót được một lúc, Khiêm về nhà ngủ. Đến khoảng 0h30’ ngày 8/3, hắn bật dậy, xuống 

dưới sàn nhà lấy hai bao tải, nổ xe máy đi đến chỗ để xác vợ cho vào bao tải. Khiêm định bụng sẽ 

vứt xác vợ ở khu vực rừng ma nhưng thấy khu vực này khá ồn nên hắn đã chôn xác vợ trong khe 

suối. Xong xuôi, Khiêm bình tĩnh quay về tắm rửa ở ao nhà bố đẻ rồi tiếp tục về nhà ngủ như 

không có chuyện gì xảy ra. 
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         Sáng 8/3, Khiêm dậy và giả vờ đi tìm vợ, đồng thời báo cho họ hàng biết về việc vợ mình đi 

dự buổi tọa đàm, văn nghệ từ tối 7/3 nhưng không thấy về để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. 

Ngày hôm sau, khi cơn mưa rừng tầm tã trút xuống, hắn mới yên tâm đi báo cơ quan chức năng. 

         Khi bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc, Vì Văn Khiêm tỏ ra rất bình thản, y tự 

tin rằng mình đã có thể xóa hết dấu vết để lại tại hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp 

vụ của các điều tra viên, hắn đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình. Và cứ sau mỗi lời 

khai của hắn, trinh sát, điều tra viên lại phải lên đường, tổ chức xuống hiện trường, tiếp tục tìm 

chứng cứ, gặp những người có liên quan đế đối chứng. Không biết bao nhiêu chuyến di chuyển 

quân từ trung tâm thành phố xuống huyện Yên Châu, vào xã Lóng Phiêng, bản Mơ Tươi. Bất luận 

đi - về trong đêm, các trinh sát, điều tra viên phải căng mình ra với mục tiêu nhanh nhất tìm ra các 

chứng cứ để buộc đối tượng phải nhận tội một cách “tâm phục, khẩu phục”. 

         Ngày 18/4, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, cuối tháng 4/2014, tòa sẽ mở phiên tòa sơ 

thẩm xét xử Vì Văn Khiêm về tội giết người. Dù vì nguyên nhân nào thì hành động độc ác của 

Khiêm sẽ phải trả giá bằng một bản án thích đáng.  
 

18. Cẩm Na. HẠNH PHÚC VỚI TÔI THẾ CŨNG DƯ DẢ LẮM RỒI / Cẩm Na // Phụ nữ 

Việt Nam.- Ngày 30/4/2014.- Số 52 
 

         Cuộc sống đang mặn nồng, hạnh phúc, anh bỗng dưng bỏ lại mẹ con chị ra đi. Mất mát, 

đớn đau đã có lúc khiến chị suy sụp, hụt hẫng và chới với trong căn nhà nhỏ côi cút chỉ còn 

lại 2 mẹ con… 

         Dù đã cố gắng cười tươi đón khách, nhưng đôi mắt buồn xa xăm của chị Trần Thị Hằng (47 

tuổi, giáo viên trường Tiểu học Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, Sơn La) vẫn không giấu được nỗi 

hụt hẫng sâu xa trong lòng mình khi nhắc đến mái ấm gia đình. Chị bảo: “Anh ấy đã mất cách đây 

5 năm rồi mà con gái tôi vẫn luôn nghĩ bố chỉ đi công tác vắng nhà ít hôm rồi sẽ về”. Con gái chị 

năm nay đã học lớp 10, nhưng cứ như một thói quen, đi học về cháu lại đến gần bàn thờ chào bố rồi 

mới đi cất cặp sách và giúp mẹ việc nhà. Đôi lúc thấy con vui vẻ trò chuyện với di ảnh của bố về 

chuyện trường, chuyện lớp, chị cũng yên tâm nhưng có lúc lại khiến chị se sắt lòng vì nhớ chồng, 

thương con. 

        Mẹ chị ở Hưng Yên, bố ở Nghệ An, cùng lên Mộc Châu xây dựng kinh tế và nên duyên vợ 

chồng. Chị Hằng chào đời ở huyện Mộc Châu, mảnh đất thơ mộng nhưng thời tiết đầy khó khăn, 

khắc nghiệt. Duyên muộn đến với chị lúc bước sang tuổi 30. Chàng trai thông minh, vạm vỡ, đẹp 

trai, hiền lành, hơn chị 3 tuổi, sớm nổi tiếng làm kinh tế vườn và chăn nuôi giỏi ở vùng thảo 

nguyên, vừa gặp chị đã ngỡ như quen nhau từ kiếp trước. Đầu năm 1998, lễ cưới giản dị, ấm cúng 

của anh chị diễn ra trong sự chúc phúc của bà con, họ hàng, đồng nghiệp. 

        Anh thi đỗ đại học An ninh nhưng vì điều kiện gia đình, anh không đi học mà ở nhà làm anh 

nông dân bình thường, giờ thấy vợ còn vất vả với công việc, rồi có thời gian phải đi tăng cường dạy 

thêm ở các bản xa trung tâm huyện, anh vẫn động viên vợ gắng làm tốt, chú tâm vào việc đi học để 

có tấm bằng đại học, sau này đỡ khổ, anh ở nhà chu toàn việc nhà, chăm sóc con cái chu đáo. Chị 
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Hằng chia sẻ: “Dù tôi lấy chồng muộn, nhưng anh ấy tâm lý và chiều vợ con hết mực, nếu anh ấy 

còn sống, chắc chắn cuộc sống của mẹ con tôi sẽ được hưởng nhiều niềm vui sướng lắm”. 

        Cuộc sống đang hạnh phúc, bỗng nhiên sức khỏe của anh suy sụp trông thấy, anh gầy đi nhiều, 

hay kêu khát nước, chị đưa anh đi bệnh viện mới biết anh bị tiểu đường rất nặng. Từ người đàn ông 

khỏe mạnh 70kg, anh chỉ còn 30kg, nằm liệt giường. Thương chồng, chị không dám khóc trước 

mặt anh lần nào. Số tiền vợ chồng tiết kiệm được cứ thế vơi dần theo bệnh tật của anh. Thương vợ 

tất tả ngược xuôi lo vay mượn tiền chạy chữa cho anh, anh đã níu tay chị: “Anh thương yêu 2 mẹ 

con nhiều lắm, không may số phận anh thế này, em ở lại gắng nuôi dạy con giúp anh nhé”. Lúc đó, 

chị biết anh đang sống những ngày cuối cùng bên vợ con, dù rất yếu nhưng mỗi lúc nhìn vợ, con, 

anh đều nở nụ cười tươi động viên chị. 

        Trước đây, chị chỉ quen dựa vào anh để phấn đấu, giờ anh không còn nữa, chị chếnh choáng 

trong nỗi trống vắng, với khoản nợ chưa biết ngày nào mới trả được. May là cô con gái rất ngoan, 

học khá, ở cấp 1, cấp 2, nhiều lần cháu thi kể chuyện, thi văn nghệ đều đạt giải, đó là nguồn động 

lực giúp chị vượt qua mọi khó khăn trước mắt. Chồng mất, hàng ngày chị vẫn đi dạy học, thời gian 

còn lại chị thay chồng làm kinh tế gia đình. “Nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè, tôi vừa làm xong 

căn nhà cấp 4 lợp tôn để 2 mẹ con ở đỡ mưa nắng. Dù chưa trả hết nợ nhưng cuộc sống hai mẹ con 

cũng tạm ổn định”, chị Hằng cho biết. 

        Nhiều người bảo chị nên đi bước nữa cho cuộc sống đỡ buồn, nhưng chị lại nghĩ: “Tôi không 

có ý định xây dựng gia đình lần nữa đâu, tất cả để dành thời gian cống hiến cho công việc và nuôi 

dạy con nên người. Hạnh phúc với tôi thế cũng là dư dả lắm rồi”. 

19. Mai Chi. XÂY DỰNG HỘI VỮNG MẠNH Ở MỘT XÃ VÙNG CAO / Mai Chi // Người 

cao tuổi.- Ngày 30/4 - 02/5/2014.- Số 69 
 

        Là xã vùng sâu miền núi cao huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, Tông Lạnh có diện tích tự nhiên 

2.056 ha; hơn 2.260 hộ với hơn 10.270 nhân khẩu, chủ yếu hai dân tộc Thái và Kinh cùng chung 

sống. Đời sống của đồng bào dựa vào nghề nông và lâm nghiệp, nên còn nhiều vất vả, thiếu thốn. 

Song, Hội Người cao tuổi (NCT) xã do ông Lường Văn Hún làm Chủ tịch nhiệt tình, trách nhiệm 

với hội viên, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động Hội là: Xây dựng Hội vững mạnh gắn 

với phát huy vai trò NCT. Nhờ vậy, năm qua, toàn xã còn 530 hộ nghèo (chiếm 23,4% số hộ) 

nhưng không có hộ NCT nghèo; 29 hộ trong xã vẫn ở nhà tạm, không có hộ NCT; cả xã không có 

học sinh phải bỏ học vì nghèo... 

        Chủ tịch Hội NCT xã Tông Lạnh Lường Văn Hún cho biết: Hội có hơn 1.000 hội viên, sinh 

hoạt nền nếp tại các chi, tổ hội với cơ cấu tổ chức đầy đủ các thành phần, như: Ban chấp hành, ban 

thường vụ, ban kiểm tra... Đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Tổ chức Hội 

vững mạnh là cơ sở để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động hội viên. 

        Ban chấp hành Hội NCT xã luôn bám sát cơ sở để hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động; trước hết là 

quán triệt, tuyên truyền cho hội viên thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội; thực hiện đầy đủ, 

có kế hoạch các văn bản hướng dẫn các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy Đảng, chính quyền địa 
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phương; nhất là Chương trình Hành động Quốc gia về NCT, Luật NCT, chế độ chính sách của 

Đảng, Nhà nước đối với NCT... góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm ở từng hội viên. 

        Về bài học kinh nghiệm trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, ông Lường Văn Hún cho 

biết: “Ngay từ đầu năm, Hội hướng dẫn các cấp phát động phong trào thi đua ‘Tuổi cao - Gương 

sáng” gắn với tiếp tục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức 

đa dạng, phong phú thu hút nhiều hội viên tham gia”... 

        Hội NCT xã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tận dụng nhiều nguồn lực hỗ trợ để xây dựng các 

loại quỹ. Đến nay, Quỹ Chăm sóc NCT và Quỹ Phụng dưỡng ông bà cha mẹ đạt hơn 4 tỉ đồng; 

chân quỹ đạt gần 350 triệu đồng; đặc biệt Quỹ Trợ táng do hội viên tự nguyện đóng góp nhằm hỗ 

trợ, giúp đỡ gia đình NCT khi có việc hiếu (3 triệu đồng/người) đạt 60 triệu đồng/năm... Từ các 

nguồn quỹ, công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT đạt hiệu quả cao. Các hội viên đau yếu, có 

hoàn cảnh khó khăn đột xuất luôn được trích quỹ để thăm hỏi, tặng quà; 70% NCT được cấp thẻ 

bảo hiểm y tế; 100% NCT đủ điều kiện được hưởng chính sách bảo hiểm xã hội; các cấp Hội duy 

trì hoạt động gần 20 câu lạc bộ sức khỏe, thể thao, thơ ca… Đặc biệt có câu lạc bộ trồng cây thuốc 

nam chữa bệnh, đọc báo Người cao tuổi học cách trồng và sử dụng cây lược vàng chữa các bệnh 

thông thường tại chỗ, rất hiệu quả. 

        Mặc dù ở vùng sâu, vùng xa nhưng năm nào Hội NCT cũng tổ chức cho hội viên đi tham quan 

danh lam thắng cảnh, tùy theo điều kiện sức khỏe và tình hình mỗi hội viên mà đi xa hay 

gần....động viên tinh thần NCT phát huy vai trò, vị trí trong gia đình và cộng đồng dân cư, cùng con 

cháu lao động sản xuất vươn lên xóa đói nghèo. 

       Năm 2013, Hội NCT xã có hơn 85% hội viên trực tiếp lao động, làm chủ trang trại chăn nuôi 

trâu, bò, dê, lợn, gà, vịt kết hợp trồng cây cà phê, cây ăn quả...; 111 hộ NCT đạt danh hiệu “Làm 

kinh tế giỏi”, thu nhập đạt gần 100 triệu đồng/năm. Không chỉ tăng gia sản xuất, NCT xã Tông 

Lạnh còn tích cực gánh vác công tác xã hội, có 14 NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền địa 

phương; 67 NCT tham gia công tác Mặt trận, hòa giải, khuyến học.... 
 

20. Nguyễn Trương Minh. THỦ LĨNH “BA TRONG MỘT” / Nguyễn Trương Minh // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 30/4/2014.- Số 103+104+105+106 
 

        “Dựng nhà phải có cây cột trụ, bản mới thành lập phải có cán bộ thủ lĩnh tài. Sồng A 

Sệnh chính là cây cột trụ của đại gia đình người Mông nơi đây!” - bà con ở bản Nà Un Trong, 

xã Mường Sai, (huyện Sông Mã, Sơn La) đều bảo thế. 

        Cán bộ Sồng A Sệnh mà bà con nhắc tới là Chi hội trưởng Nông dân (ND) kiêm Trưởng bản 

và cán bộ mặt trận, phụ trách công tác dân số của bản Nà Un Trong, người được mệnh danh là “cán 

bộ đa năng, mẫn cán số 1” ở đại ngàn Mường Sai. 

        KHÔNG CÒN AI NGHIỆN NỮA 

        Hơn chục năm về trước, đời sống của bà con người Mông ở vùng cao này khổ lắm. Với tập 

quán du canh, du cư, bà con dân bản phải dắt díu nhau mưu sinh hết cánh rừng này đến ngọn núi 

khác, bữa ăn hằng ngày chỉ trông vào ngô nương, rau rừng, nhưng cũng bữa no, bữa đói; trẻ con 
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đến tuổi không được đến trường. Đã vậy, phần lớn đàn ông, người già và thanh niên của bản quanh 

năm ngày tháng chỉ “bám” lấy bàn đèn và khói thuốc, không thiết gì đến cái nương, cái rẫy. “Nếu 

cứ để bà con sống trong cảnh ăn cơm đen, ngủ bàn đèn, mơ màng theo làn khói của ả phù dung thì 

cuộc sống sẽ mãi tăm tối. Tôi hạ quyết tâm phải giúp dân bản!” - A Sệnh nhớ lại. 

        Đó là đầu năm 2004, sau nhiều ngày kiên trì, nhẫn nại, A Sệnh được sự giúp đỡ của chính 

quyền và bộ đội địa phương đã thuyết phục thành công bà con chuyển từ bản Nông Tầu (xã Chiềng 

Nơi, huyện Mai Sơn) về vùng đất Mường Sai (huyện Sông Mã) an cư và đặt tên cho bản là Nà Un 

Trong, với ý nguyện cầu mong yên bình và no ấm vững bền. Từ đó, Sồng A Sệnh được bà con 

trong bản tín nhiệm bầu làm Trưởng bản rồi kiêm luôn chức Chi hội trưởng ND... Bản mới lập, khó 

khăn, thiếu thốn chồng chất, A Sệnh phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, chính quyền xã và cán bộ, 

chiến sĩ Trạm 2 (Bộ Tham mưu Quân khu 2) kiên trì đến từng gia đình có người mắc nghiện thuyết 

phục, vận động họ đi cai nghiện, rồi vận động các gia đình nhổ bỏ cây thuốc phiện để trồng giống 

ngô lai 10 do Nhà nước cấp. “Bà con khi ấy vẫn trồng nhiều thuốc phiện lắm, còn coi nó như cơm 

ăn, nước uống hàng ngày vậy nên để thuyết phục những người đang nghiện thôi hút còn khó hơn cả 

lên trời. Gia đình tôi khi ấy cũng có mấy người dan díu với thuốc phiện, ngoan cố không chịu cai” - 

A Sệnh nhớ lại. 

       Thượng úy Mùa A Hàng - cán bộ Trạm 2 kể, năm 2004 đến 2008 là những năm tháng vô cùng 

vất vả của bộ đội đóng quân tại địa phương cũng như cán bộ A Sệnh trong việc làm thay đổi thói 

quen, nếp nghĩ của bà con về tác hại của thuốc phiện. Với bộ đội thì bà con... cấm cửa, thậm chí 

xua đuổi; Sồng A Sệnh thì bị một số anh em trong gia đình và bà con trong bản ghét bỏ, dọa đánh, 

dọa giết, dọa đốt nhà, dọa hại vợ hại con, hại cây trồng, vật nuôi. Ồng Sồng A Cầu, chú ruột của 

Sồng A Sệnh, còn mang cả súng kíp đến tận nhà đòi bắn cháu về cái tội dám đưa bộ đội đi nhổ cây 

thuốc phiện của mình. 

       Sự tận tụy, kiên trì, tâm huyết của A Sệnh và bộ đội được đền đáp xứng đáng khi nhiều gia 

đình trong bản đã tự nguyện đưa người thân đi cai nghiện tập trung, hay đến tận nhà Trưởng bản 

đáng ký quyết tâm từ bỏ cây thuốc phiện. A Sệnh bảo: “Đến năm 2014 này, cả bản Nà Un Trong đã 

không còn ai nghiện thuốc phiện, người dân chăm chỉ làm ăn, kinh tế một số gia đình còn vươn lên 

khá giả...”. 

        TƯƠNG LAI SÁNG 

         Từ vài hộ ngày đầu lập bản, giờ đây Nà Un Trong đã có 16 gia đình người Mông với 117 nhân 

khẩu. Giờ đây, bản là san sát những ngôi nhà gỗ, mái ngói đỏ tươi, trẻ em thỏa thích vẫy vùng trong 

làn nước sạch lấy từ các bể xi măng kiên cố do bộ đội cùng chính quyền địa phương xây tặng. 

        Lâu lâu mới có khách xa đến thăm, A Sệnh dẫn chúng tôi đến thăm những gia đình làm kinh tế 

giỏi của bản. Sồng A Vạn trước đây nghiện nặng, nay nhà anh đã có cả 1 ha ngô lai, cà phê, sắn cao 

sản, hàng chục con lợn, hàng trăm con gà, năm 2013 thu nhập gần 200 triệu đồng. Gia đình Mùa 

Thị Nung - Sùng A Tủa đã thoát nghèo nhờ cây ngô lai. Chị Nung còn là Chi hội trưởng Phụ nữ 

của bản, hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. “A Sệnh và bộ đội 

bảo, đẻ nhiều, đẻ dày sẽ không đủ sức để nuôi con, không có tiền mua quần áo đẹp cho chúng, để 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 08 năm 2014 30 

chúng không được đi học là bố mẹ có lỗi lớn nên chị em trong bản bảo nhau không đẻ nhiều nữa” - 

chị Nung khoe. 

        Tạm biệt Nà Un Trong một ngày đầu hạ 2014, A Sệnh hẹn với chúng tôi: “Ngày gần nhất các 

cậu trở lại, Nà Un Trong sẽ có đường dễ đi, sẽ có nhiều ti vi, xe máy, không có hộ đói nghèo, trẻ 

em nào cũng được đến trường học chữ...”. 

 

 

 


