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01. Vĩnh Hà. CHUYỆN CỦA THIẾU NỮ MANG ÁN TỬ VÌ TÌNH / Vĩnh Hà // Đang yêu.- 

Ngày 29/4/2014.- Số 17 
 

Hơn hai năm trong phòng biệt giam, Nga như thuộc lòng tập kinh Phật 4 quyển mà 

người cha thương binh mang cho ngày nào. Mỗi ngày qua đi, niềm tin có sự màu nhiệm ở một 

thế giới siêu nhiên nào đó giúp Nga miệt mài hơn với những lời kinh kệ để rồi lại chứa chan 

hy vọng khi bình minh le lói. 

MỖI SỚM MAI THỨC DẬY LẠI HY VỌNG ĐƯỢC SỐNG 

Trong số gần chục tử tù ở trại giam Công an tỉnh Sơn La, Nguyễn Thị Phương Nga, sinh 

năm 1976, quê Quảng Ninh là người đáng thương nhiều hơn đáng trách. Nga xinh xắn, nõn nà với 

làn da trắng bóc nhưng khuôn mặt lúc nào cũng u uẩn buồn. Đã 2 năm nay, ngày nào cũng vậy, khi 

tiếng gà te tái gáy, Nga lại trở dậy ngồi thiền rồi mang những quyển kinh ra đọc. Nga đọc để tìm sự 

bình yên trong tâm hồn và cũng muốn níu vào đó để hy vọng dẫu nỗi hy vọng ấy thật mơ hồ khi mà 

việc dùng thuốc độc cho tử tù đã được triển khai. Nga là số ít nữ tử tù ở Trại giam Sơn La, đã viết 

thư xin ân xá và đang mong mỏi một phép lạ đến với mình. 

Sinh ra trong một gia đình nề nếp nhưng hiềm nỗi mẹ mất sớm, bố lại là thương binh nên 

cuộc sống của Nga ngay từ bé đã chịu nhiều thiệt thòi. Sớm ý thức được trách nhiệm của mình là 

con gái lớn, Nga thương lắm những khi thấy bố nhăn nhó vì vết thương, chấp nhận ở vậy nuôi con. 

Cô tự hứa với bản thân sẽ cố gắng sau này kiếm một cái nghề để kiếm tiền giúp bố nuôi em ăn học. 

Chính vì suy nghĩ thế nên năm 2006, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ở Hạ Long tìm việc làm nhưng 

thu nhập không được nhiều nên khi cậu em trai thi đỗ đại học, Nga đã theo em về Hà Nội để tìm 

việc với mong muốn nuôi em đỡ đần bố. Hai chị em thuê một căn phòng nhỏ ở quận Thanh Xuân, 

vừa để ở vừa làm nơi bán hàng. Quán tạp hóa của Nga không nhiều mặt hàng nhưng vì sạch sẽ nên 

từ khi nhận làm đại lý cho hãng sữa tươi Ba Vì thì lúc nào cũng có khách. Trong số khách hàng 

thường lui tới quán của Nga có Ngô Minh Tâm, một thanh niên chưa vợ, nhà gần đó. Tâm làm thợ 

sửa chữa ô tô, nghiện ma túy nặng nhưng vì kinh tế gia đình khá giả, anh ta lại dính dáng đến 

chuyện mua bán ma túy nên vẻ ngoài béo tốt như một người khỏe mạnh, chẳng giống những con 

nghiện khác vì đói thuốc nên teo tóp, cáu bẩn. Mê mẩn trước vẻ đẹp chân chất của cô gái bán sữa, 

tối nào Tâm cũng đến cửa hàng của Nga và những lời đưa đẩy khi trò chuyện đã khiến Nga sau một 

thời gian tìm hiểu đã nhận lời yêu Tâm. 20 tuổi mới biết đến thế nào là yêu, Nga vui lắm khi nghe 

Tâm hứa sẽ giúp cô nuôi em ăn học, không phải bắt bố trích đồng lương còm gửi lên nữa. Và Tâm 

làm thật, tháng nào anh ta cũng đưa cho Nga vài triệu để chi tiêu. Một năm sau, Nga thôi bán hàng, 

chuyển về ngôi nhà bố mẹ Tâm xây cho con trai ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, quán 

xuyến việc nội trợ trong nhà. 

Từ ngày sống như vợ chồng với Tâm, Nga không thấy người yêu có điều gì khác lạ. Tâm 

vẫn dậy sớm đi làm đều đặn, thi thoảng lại lấy ô tô của gia đình đưa Nga đi dã ngoại, khi thì Hòa 

Bình, lúc lên tận Sơn La. Cô đâu biết rằng những lúc cô ngủ thiếp đi ở nhà nghỉ vì mệt mỏi và say 

xe thì Tâm một mình lái xe đi gặp đối tác để lấy “hàng trắng”. Mặc dù rất kín kẽ nhưng những sấp 

tiền mà Tâm đem ra đếm trước khi đi lấy hàng, thi thoảng bị Nga bắt gặp rồi cũng khiến anh ta 
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không thể che giấu sự thật. Tâm thú nhận với Nga rằng mình nghiện và những chuyến đi dã ngoại 

lên vùng cao ấy, thực chất là để che giấu hành vi anh ta đi vận chuyển ma túy. Bàng hoàng, hẫng 

hụt, Nga rơi vào trạng thái không biết bấu víu vào đâu vì chuyện cưới xin của họ đã được hai bên 

gia đình bàn tới. Không dám tâm sự với bố vì sợ làm bố đau khổ, Nga chỉ biết khóc vụng. Cô vẫn 

không nguôi hy vọng sẽ dùng tình yêu của mình để cảm hóa Tâm nên nhiều lần tỉ tê, khuyên Tâm 

đi cai nghiện nhưng kết cục là nghị lực của một cô gái ít va vấp tình trường như Nga không thắng 

nổi kẻ từng trải như Tâm. Nghe anh ta ngon ngọt rằng chỉ làm vài chuyến nữa để có chút vốn, sau 

khi kết hôn sẽ giải nghệ, Nga tin Tâm không nói dối bởi mặc dù cùng Tâm trong những chuyến vận 

chuyển ma túy nhưng chưa một lần Nga được Tâm nhờ cầm hộ tiền hay đi lấy hàng thay mình. 

Trong suy nghĩ đơn giản của cô, Tâm yêu thật lòng nên mới không muốn cô dính dáng nếu như 

chuyện không may xảy ra. 

Tháp tùng Tâm những chuyến hàng từ Sơn La về Hà Nội sau đó mình Tâm mang hàng lên 

Lạng Sơn, bán cho khách ở bên kia biên giới. Những ngày Tâm đi giao hàng, mình Nga ở nhà với 

nỗi lo thấp thỏm. Lần nào thức đêm chờ tin Tâm, cô cũng thề rằng đó là chuyến hàng cuối cùng 

nhưng khi thấy Tâm trở về, nét mặt hồ hởi và những sấp tiền cáu cạnh lại khiến Nga chần chừ. Cô 

cứ lần lữa mãi cho tới khi nghe tin Tâm bị Công an Trung Quốc bắt giữ. Biết điều xấu đã xảy ra 

song điều khiến Nga sợ hãi nhất là không biết phải làm gì với 4 bánh ma túy Tâm cất trong nhà, 

bảo để trả lại vì chất lượng xấu. Bạn hàng của Tâm, Nga không hề biết, vứt đi thì sợ bạn hàng đến 

đòi nên Nga chẳng còn cách nào khác là cố tìm cho ra một số điện thoại Tâm từng liên lạc. Trong 

lúc bới mớ giấy lộn, Nga tình cờ tìm được số điện thoại của một phụ nữ tên Trần Lan Hương, nhà ở 

bãi Phúc Xá. Nga biết Hương bởi một vài lần cùng Tâm lên Sơn La, cô gặp Hương ở chỗ mua hàng 

nhưng chẳng khi nào hỏi chuyện. Nghe cô gọi điện thoại, bảo muốn bán 4 bánh ma túy, Hương 

đồng ý mua lại. Nga đâu biết rằng Hương đã biết tin Tâm bị bắt nên khi biết Nga còn giữ 4 bánh 

ma túy liền lập kế hoạch cướp hàng. Theo kế hoạch, Hương bảo hai 2 tên đồng bọn chờ sẵn ở điểm 

mà cô ta hẹn giao nhận hàng với Nga, đợi khi Nga tới liền ra hiệu cho đồng bọn bằng cách nháy 

vào máy điện thoại của Nga. Nghe tiếng chuông điện thoại, Nga cúi xuống lấy máy, chưa kịp nghe 

thì bị đồng bọn của Hương lao ra cướp hàng. 

Người yêu bị bắt, hàng bị cướp, Nga không được yên thân khi đồng bọn của Tâm ở Sơn La 

liên tục gọi điện xuống, thúc cô trả nợ thay với những lời lẽ hăm dọa. sợ hãi, Nga đã làm theo sự 

chỉ dẫn của chúng là lên Sơn La lấy ma túy, đưa ra cửa khẩu cho đối tác. Lần đầu tiên trót lọt 

nhưng nợ vẫn chưa hết, lần thứ hai Nga lại nhắm mắt làm liều. Trong thâm tâm của cô lúc đó chỉ 

mong sao xóa được hết nợ cho người yêu để Tâm có thoát nạn trở về không bị chúng hỏi tội, cô 

không ngờ đó cũng là chuyến đi định mệnh của đời mình. Ngày 28/8/2008, khi Nga được tên đồng 

bọn là Nguyễn Tiến Dũng hộ tống mang 3 bánh ma túy về đến Chương Mỹ, Hà Nội thì bị bắt quả 

tang. Với hành vi mua bán 10 bánh ma túy trong đó 4 bánh bị cướp, 3 bánh bị bắt quả tang, chưa kể 

14 lần đi với người yêu, Nga bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La kết án tử hình. Chới với khi nghe tòa 

tuyên án, Nga rơi vào hoảng loạn vì không nghĩ rằng kết cục đời mình lại tàn khốc như vậy. 

TÌM CHỐN BÌNH AN TRONG SÁCH KINH 
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Trong lá đơn gửi Chủ tịch nước, xin tha tội chết, Nga đã bộc bạch rất thật nỗi lòng mình. Cô 

cho rằng vì đã quá mù quáng, tin tuyệt đối vào người yêu và đã sống hết mình với mối tình đó. 

Trong thư của cô có đoạn: “...Khát khao cuộc sống của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ như bây giờ. 

Trước kia tôi lầm tưởng rằng chỉ có tình yêu đôi lứa mới xứng đáng để mình hy sinh tất cả, vì lẽ đó 

mà tôi đã sa chân vào con đường ma túy lúc nào không hay. Tôi lầm tưởng rằng chồng chưa cưới 

của tôi buôn bán ma túy cho người Trung Quốc để kiếm tiền xây đắp hạnh phúc cho tình yêu của 

chúng tôi thì không hại gì đến người dân Việt Nam...”. 

          Mù quáng và suy nghĩ lệch lạc đã khiến một cô gái xinh đẹp như Nga lạc lối. Những ngày 

tạm giam tại Sơn La, chờ bị đưa ra xét xử, Nga vẫn tin rằng cô không đến nỗi bị khép tội chết vì 

“không hại gì đến người dân Việt Nam” mà việc cô vào tù chỉ làm hoen ố danh dự gia đình, làm bố 

và hai em xấu hổ. Chính vì thế mà khi tòa án tuyên phạt mức án cao nhất, Nga đã ngất lịm trước 

vành móng ngựa. Những ngày sau đó, cô gần như hoàn toàn nhầm lẫn về ý thức, không phân biệt 

được khi nào là ngày, là đêm. Quá sợ hãi khi nghĩ tới ngày phải trả giá trong lúc tuổi còn quá trẻ, 

Nga vật vã khóc lóc, thương thân, trách phận và ân hận vì làm cho bố đau khổ. Rồi những ngày 

sang chấn tâm lý cũng qua đi, được bạn tù động viên, quản giáo an ủi, cô đã lấy lại được thăng 

bằng và sức thanh xuân đã khiến cô dần có da có thịt sau những ngày tàn tạ vì khóc lóc, sợ hãi. Nga 

đã bình tĩnh hơn trước nhiều, nhất là khi người cha từ Quảng Ninh chống gậy lên Sơn La thăm con 

với tập kinh cầu nguyện gồm 4 quyển dày cộp. Ông bảo Nga hãy đọc nó để tìm chốn bình yên, tìm 

sự thanh thản. Vậy là Nga đã đọc, dẫu ban đầu chỉ nhằm mục đích giết thời gian buồn tẻ. 

“Lúc đầu em đọc để giết sự buồn chán nhưng càng đọc càng thấy tâm hồn đỡ bị xáo trộn”, 

Nga tâm sự. Trong cuộc trò chuyện dịp cuối năm vừa qua, Nga thổ lộ rằng vẫn còn rất yêu người 

đàn ông mà vì anh ta, cô phải mang án tử nhưng nếu được tha tội chết, cô sẽ cải tạo thật tốt để còn 

có cơ hội tìm gặp người yêu. Cô luôn tin rằng mình đã thành thật sám hối, có quyết tâm sửa chữa 

thì chắc chắn mong ước được sống sẽ thành hiện thực còn nếu có phải chết thì âu đó cũng là số 

phận và cô sẽ chấp nhận. Nước mắt ướt nhòe bên gò má mịn màng, Nga bảo điều mong ước duy 

nhất của cô là được gặp bố thêm một lần nữa. Hơn 2 năm nay kể từ ngày vào phòng biệt giam, Nga 

mới gặp bố có một lần và trong lần đó, ông đã cứu vớt linh hồn con gái bằng những tập kinh. Nga 

mong gặp bố lần nữa để nói với bố nỗi niềm của mình, mong bố hãy giữ gìn sức khỏe, đừng vì cô 

mà đau khổ thêm nữa. Nói đến đây, Nga lại khóc.  
 

02. Kiều Thiện. PHÙ YÊN (SƠN LA): LÀM THƯƠNG HIỆU TỪ HẠT GIỐNG / Kiều Thiện // 

Trang trại Việt.- Tháng 4/2014.- Số 34 
 

Làm thế nào để những nông sản ở Phù Yên có sức cạnh tranh trên thị trường, giữ được 

thương hiệu, giúp nông dân bớt nhọc nhằn. Đó là nỗi niềm canh cánh của ông Đặng Ngọc 

Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La mà chúng tôi nhận thấy trong những 

lần tâm sự với phóng viên Trang trại Việt. 

TÌM GIỐNG TỐT TỪ CÂY TRỒNG TRUYỀN THỐNG 
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           Đến với Phù Yên mới hiểu được sự trăn trở của người lãnh đạo này. Là huyện nghèo hưởng 

chính sách 30a của Chính phủ, Phù Yên là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em với nghề nông là 

chủ đạo. Nhưng đã qua rồi cái thời “nhất nông - nhì sĩ”, bây giờ nông sản làm ra, không bán được 

thì dù không đói cũng coi như là “giậm chân tại chỗ” không thể bứt phá để xóa nghèo. Bởi thế, với 

ông Quang “cái lo nhất là làm thế nào để những nông dân thật sự trở thành những ông chủ nông 

sản, mà phải là những ông chủ bán chạy hàng, được giá. Nông sản ấy phải xóa được đói nghèo, làm 

được giàu có một cách bền vững...”. 

           Phù Yên có cánh đồng Mường Tấc rộng thứ tư trong số các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhưng 

cũng chỉ những năm gần đây khi Nhà nước đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nội đồng gắn 

với chuyển giao khoa học kỹ thuật và đặc biệt là có một hệ thống giống cây trồng hợp lý thì lợi thế 

của Mường Tấc mới được phát huy cao độ. Hiện nay, diện tích canh tác lúa ở đây lớn nhất tỉnh Sơn 

La với hơn 2.000 ha mỗi vụ; trong đó vùng trọng điểm lúa có hơn 1.400 ha tập trung ở các xã: Huy 

Thượng, Huy Tân, Quang Huy, Huy Bắc, Huy Hạ, Tường Phù, Gia Phù.... Năng suất lúa ở Phù Yên 

đã được nâng lên trong nhiều năm qua, đạt bình quân tới 7 - 8 tấn/ha/vụ. Về năng suất, sản lượng 

thì luôn vượt kế hoạch hàng năm nhưng để hình thành một thương hiệu gạo ngon có khả năng cạnh 

tranh trên thị trường thì không đơn giản. 

          Ông Cầm Ngọc Liên - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho 

biết: Nhiều năm qua, lực lượng chức năng trong huyện đã dồn tâm, dồn lực thực hiện việc tìm kiếm 

những giống lúa, những phương pháp sản xuất tốt nhất để đem ra ứng dụng trên địa bàn nhằm tạo 

ra năng suất cao, chất lượng tốt. Huyện đã có nhiều chương trình hỗ trợ giống mới cho nông dân, 

tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình trình diễn. Vụ chiêm xuân vừa qua, toàn huyện gieo cấy 2.138 

ha lúa, trong đó 1.400 ha cấy bằng giống lúa chất lượng cao BC15, huyện hỗ trợ giống 184 ha và 

xây dựng mô hình trình diễn 16 ha bằng phương pháp canh tác lúa SRI. Kết quả: Năng suất bình 

quân đạt 6,5 tấn/ha, tăng hơn 2 tạ/ha so vụ chiêm xuân năm trước. Vụ xuân năm nay, giống lúa mới 

và phương pháp canh tác mới lại được nhân lên... 

          KHÔNG CHỈ CÓ TẺ THƠM, TỎI CÔ ĐƠN… 

          Theo ông Bạc Văn Viên - cán bộ khuyến nông xã Huy Bắc thì: Vụ chiêm xuân vừa qua, toàn 

xã gieo cấy 160 ha lúa, với hơn 90% diện tích đều dùng giống BC15, năng suất 6,8 tấn/ha, tăng 3 tạ 

so với vụ trước. Đặc biệt, nông dân trong xã thực hiện thí điểm 2,5 ha mô hình canh tác lúa cải tiến 

SRI, cho năng suất 7,5 tấn/ha. Vụ mùa này, bà con sử dụng 100% giống BC15 và tiếp tục trồng thí 

điểm 2,5 ha mô hình canh tác lúa cải tiến SRI, phấn đấu đến ngày 20/7 toàn xã gieo cấy xong diện 

tích lúa mùa. 

          Được biết, sau nhiều năm khảo nghiệm, lựa chọn với nhiều loại giống lúa khác nhau: Q5, 

Khang Dân, TBR1, NT2, hương thơm 1, nếp 87, nếp 352..., giống lúa mới BC15 đã được chọn là 

giống lúa chủ lực của Phù Yên bởi năng suất cao, chất lượng gạo ngon, khả năng thích ứng rộng, 

chịu rét, sâu bệnh... Chính giống lúa này đã góp phần làm nên thương hiệu gạo Phù Yên đang ngày 

càng được thị trường ưa chuộng. 
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          Nhưng theo ông Đặng Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện Phù Yên thì “Nông nghiệp của 

Phù Yên vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Hiện mới chỉ có 2 nông sản chính có chút tên tuổi là tẻ 

thơm Mường Tấc và tỏi Phù Yên. Giống tỏi một củ (còn gọi là tỏi cô đơn) ở đây nhiều khi giá lên 

tới hơn nửa triệu bạc/kg nhưng thị trường đầu ra vẫn chưa ổn định. Bởi thế đồng thời với việc củng 

cố 2 thương hiệu này phải tiếp tục tìm cho ra những nông sản mới có sức cạnh tranh cao, bền 

vững”. 

          Đã nói là làm - đấy là nhận xét của người dân Phù Yên về phong cách của lãnh đạo huyện 

Phù Yên trong những năm gần đây. Quả thật là Phù Yên đang làm được nhiều cái mới: Dạy nghề 

tạo việc làm, chuyển hàng ngàn lao động nông thôn sang lao động kỹ thuật, trở thành công nhân 

các ngành: Giày da, may mặc... Và bây giờ Phù Yên đang nỗ lực tìm những giống cây con phù hợp 

nhất để sẻ chia gánh nặng nghèo khó với nông dân, giúp nông dân vượt lên số phận đói nghèo. 

Điều đó có thể thấy được qua những nỗ lực rất mới: Ngoài cây lúa, cây tỏi, huyện đã đầu tư triển 

khai hàng loạt mô hình nông sản có giá trị kinh tế cao: Thâm canh cam với diện tích gần 40ha, gần 

chục ha ngô nếp tím, 19 ha cây mây nếp, hoa tươi, khoai tây giống mới, nuôi gà sinh học; các giống 

rau ngắn ngày để xen canh vụ 3 trên đất lúa 2 vụ... 

          Những nỗ lực ấy đã, đang và sẽ góp phần tích cực vào việc hình thành một chuỗi những 

giống cây, giống con hữu hiệu nhất trong nền sản xuất hàng hóa ở Phù Yên.  

03. THTT. KHẨN TRƯƠNG HOÀN THIỆN QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHU DU LỊCH 

QUỐC GIA MỘC CHÂU / THTT // Văn hóa, thể thao và du lịch.- Ngày 01/5/2014.- Số 1073 
 

Đây là một trong những nội dung được Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận tại buổi làm 

việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La mới đây. Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã kết 

luận: 

Về những kiến nghị, đề xuất của tỉnh Sơn La: Việc đề nghị xếp hạng di tích lịch sử Nhà tù 

Sơn La là di tích quốc gia đặc biệt: Giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn tỉnh Sơn La lập hồ sơ đề 

nghị xếp hạng, báo cáo lãnh đạo Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Về việc xem xét trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mộc 

Châu và hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch: Bộ đã có Thông báo số 729/TB-BVHTTDL ngày 13/3/2014 

thông báo kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Sơn 

La, đề nghị tỉnh Sơn La tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Quy hoạch và Dự án hỗ trợ, tăng mức đầu tư 

Chương trình hỗ trợ hạ tầng du lịch cho Sơn La. Giao Tổng cục Du lịch khẩn trương hoàn thiện 

Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, trình lãnh đạo Bộ trước ngày 30/5/2014. 

Về việc lập Dự án đầu tư xây dựng tượng đài “Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc” 

tại Thành phố Sơn La: Do quy hoạch Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 đã hết hạn, 

Bộ đồng thuận về việc bổ sung tỉnh Sơn La vào quy hoạch các tỉnh được xây dựng Tượng đài Chủ 

tịch Hồ Chí Minh giai đoạn sau năm 2010. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hướng dẫn 

tỉnh Sơn La sớm thực hiện các thủ tục theo quy định. 
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Về đề nghị hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất, rạp chiếu phim và các thiết chế văn hóa: Giao 

Cục Điện ảnh, Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La 

hoàn thiện Đề án hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất, xây dựng rạp chiếu phim theo Quyết định số 

88/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch và kế 

hoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học 

nghệ thuật) giai đoạn 2012 - 2020 và Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030”. 

Việc xây dựng nhà hát của tỉnh, các thiết chế phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao (đặc biệt 

là ở các huyện, xã, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới): Bộ đồng thuận về chủ 

trương, tỉnh Sơn La cần làm việc với các Bộ, ngành chức năng liên quan để thống nhất trình Thủ 

tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ từ nguồn kinh phí của Chính phủ. 

Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La tạo 

điều kiện cho đoàn nghệ thuật dân tộc của tỉnh Sơn La được tham gia biểu diễn, giao lưu với nước 

ngoài. 

Về đề nghị hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa tại tỉnh Sơn La: Bộ thống nhất 

sẽ ưu tiên đầu tư cho các hoạt động văn hóa tại tỉnh Sơn La. Giao Cục Văn hóa cơ sở tăng cường tổ 

chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh 

Sơn La...  
 

04. Mai Khuê. LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN GÓP PHẦN VÀO CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN 

PHỦ: TIỄU PHỈ Ở TÂY BẮC / Mai Khuê // An ninh thế giới.- Ngày 03/5/2014.- Số 1364 
 

Quân viễn chinh, không thiện chiến như các toán gián điệp biệt kích, nhưng hoạt động 

phỉ ở các vùng miền núi Tây Bắc đã gây ra nhiều tổn thất cho bộ đội và đồng bào ta, ảnh 

hưởng trực tiếp tới công tác chuẩn bị cho các chiến dịch lớn của ta, đặc biệt là chiến dịch 

Điện Biên Phủ. Cùng với sự phối hợp chặt chẽ của Quân đội nhân dân, lực lượng Công an 

nhân dân đã đóng vai trò nòng cốt trong truy quét phỉ, lập lại tình hình và đảm bảo thông 

tuyến vận chuyển con đường huyết mạch lên các chiến dịch. 

…Ở Sơn La, trước những thất bại nặng nề về quân sự sau các chiến dịch của ta, thực dân 

Pháp buộc phải rút lui song không chịu từ bỏ. Sau khi rút khỏi Nà Sản, chúng cho xây sân bay ở 

Chiềng Pấc (Thuận Châu) rồi lôi kéo bọn phản động, ngụy quân nổi phỉ gây bạo loạn. Số lính làm 

sân bay có khoảng 600 tên chia làm 3 toán: Toán do Bạc Cầm Thủy chỉ huy hoạt động ở Huổi Pú. 

Toán do tên Cai An chỉ huy hoạt động từ vùng Thuận Ly trở lên. Toán do Cai Tụi chỉ huy hoạt 

động từ Chiềng Pấc đến Mường Khiêng. Bọn này đi đến đâu cũng cướp phá, hãm hiếp phụ nữ, bắt 

đàn ông từ 18 đến 53 tuổi phải tham gia vào hoạt động của chúng. Do đó, số lượng phỉ phát triển 

rất nhanh, riêng toán của Bạc Cầm Thủy đã lên tới 850 tên, và chỉ sau 1 tháng, số phỉ ở Thuận 

Châu đã có trên 3 nghìn tên. Để tiếp tay cho bọn phỉ hoạt động, GCMA đã cho 20 tên biệt kích 
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nhảy dù xuống Co Tòng. Số này câu kết với Thống quán và một số tên phản động ở Co Tòng nổi 

phỉ và tập hợp được không ít thanh niên người Mông tham gia. Ở Mường Lầm, bọn phỉ do tên Phìa 

Lường Văn Piếng cầm đầu phát triển lực lượng, rất nhanh, từ một trung đội chúng đã lôi kéo thêm 

hàng trăm người đi phỉ. 

Cuối tháng 8/1953, thực dân Pháp cho một máy bay chở lính khố đỏ nhảy dù xuống sân bay 

Mường Lạn để chỉ huy và nổi phỉ ở Sông Mã. Đầu tháng 9/1953, chúng cho máy bay chở bọn chỉ 

huy người Pháp xuống Mường Lạn, tăng số phỉ ở đây lên 388 tên. Ở tả ngạn Mường La, bọn biệt 

kích nhảy dù đã liên lạc với tên phản động là Thống lý Giàng Páo Của ở Nặm Khắt, điều khiển Của 

bắt ép nhân dân ở Nặm Khắt, Ngọc Chiến vào phỉ. Từ Nặm Khắt chúng gây phỉ sang Hua Khắt, 

Ngọc Chiến và sang khu Mông 99, lực lượng này đang từ 44 tên đã lên tới trên 1.000 tên… 

…Trước tình hình đó, tháng 11/1953, Khu ủy Tây Bắc thành lập “Ban thống nhất chống phỉ” 

gồm đại diện Khu ủy, đại diện quân sự, đại diện tỉnh ủy các tỉnh Sơn La, Lai Châu do đồng chí 

Trần Quyết, Bí thư Khu ủy Tây Bắc làm Trưởng ban. Đồng chí Trần Triệu làm Giám đốc Công an 

khu Tây Bắc… 

…Ở Lai Châu và Sơn La, sau một thời gian điều tra và chuẩn bị, lực lượng Công an Khu Tây 

Bắc và Ty Công an Lai Châu dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Trần Triệu; Trần Quốc Mạnh, 

Trưởng Ty Công an Lai Châu; đồng chí Hoàng Hai, Trưởng Công an huyện Thuận Châu, lực lượng 

công an phối hợp với bộ đội tiến đánh các cụm phỉ ở Mường Lầm, Muội Nọi, Chiềng Pấc, Mường 

Hiêm... tuy bọn phỉ chống trả quyết liệt, nhưng trước sức tấn công của lực lượng vũ trang nhân dân, 

hơn 600 tên phỉ ở Thuận Châu hoặc bị tiêu diệt, hoặc ra hàng, trong đó có tên trùm phỉ Bạc Cầm 

Thủy và nhiều tên đầu sỏ khác. Trong vòng 15 ngày, ta đã phá tan hai cụm phỉ lớn ở Thuận Châu 

và Mường Lầm, tiêu diệt và bắt sống 2.300 tên, gọi hàng số còn lại. Thu 39 súng trung liên, gần 

900 súng trường cùng nhiều đạn dược, quân trang. Chính quyền cách mạng đã xử tử hình 5 tên 

gồm: Bạc Cầm Thủy, Bạc Cầm Đưởng, Bạc Cầm Cu, Lò Văn Siên, Cà Văn Huôm và một tên đội 

người Pháp. Sau khi quét sạch phỉ, tuyến đường từ Sơn La lên Tuần Giáo đến Điện Biên đã được 

khai thông, tạo thuận lợi cho việc chuyển quân, đạn, gạo lên tuyến đầu phục vụ chiến dịch Điện 

Biên Phủ… 
 

05. Hải Thần. BÍ ẨN KHO BÁU TRONG NGÔI THÁP CỔ Ở SƠN LA / Hải Thần; Trang 

Phạm // Gia đình Việt Nam.- Ngày 05/5/2014.- Số 18 
 

Xung quanh ngôi tháp cổ ở Mường Và (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) có nhiều câu 

chuyên kỳ lạ mà cho đến nay người ta vẫn chưa thể giải thích được. Đặc biệt là nhiều chuyện 

bất ngờ đã xảy đến với những người đào và trộm cổ vật ở ngôi tháp này. 

KỲ I: KỲ BÍ CỔ VẬT TRONG LÒNG ĐẤT 

Xuất hiện ở bản Mường Và cách đây hàng trăm năm, ngôi tháp cổ vẫn mang trong 

mình nhiều điều bí ẩn. Nhất là từ khi tháp được tu bổ lại, người ta tìm thấy được nhiều cổ vật 

ở đó thì cũng là lúc nhiều sự việc lạ lùng đã xảy ra khiến ngôi tháp cổ thêm phần bí hiểm. 

CHUYỆN LẠ VỀ NGÔI THÁP THIÊNG 
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Người dân xã Mường Và vẫn chưa hết bàng hoàng về những câu chuyện khó hiểu xung 

quanh ngôi tháp cổ tọa lạc trên ngọn đồi ở địa phương mình. Từ bao đời nay, tháp Mường Và vẫn 

đứng sừng sững. Từ năm 2012, khi công cuộc trùng tu lại ngôi tháp cổ diễn ra thì cũng là lúc nhiều 

chuyện lạ lùng xảy ra khiến người dân nơi đây càng tin vào sự linh thiêng của ngôi tháp. 

Tháp Mường Và nằm trên một ngọn đồi đất nhân tạo rộng lớn, nằm ngay cạnh trung tâm xã, 

cách huyện Sông Mã 45km theo hướng Tây Nam. Đằng sau bản Mường Và là dãy núi chạy dài, 

đằng trước là cánh đồng rộng lớn, có suối chảy qua. Theo truyền thuyết, cách đây khoảng 400 năm 

có một ông thầy địa lý người Hoa đi qua vùng đất này đã bàn với Chẩu Hua (có nghĩa là người 

đứng đầu trong vùng) để xây dựng chùa và tháp. 

Tháp được xây theo hình bút tháp cao 13,5m. Mặt tháp quay về hướng Đông. Tòa tháp được 

chia thành 5 tầng, được xây bằng gạch vồ có chiều dài 35cm, rộng 15cm, dày 6cm, loại gạch màu 

đỏ được gắn với nhau bằng vôi, cát và mật. Tháp được xây theo thể hình vuông, xây đặc. Chân tháp 

vững chãi, mỗi cạnh dài 2,85m, thót vát lên 0,5m tạo chân của tầng. Ngọn tháp được trang trí nổi 

lên như một búp sen. Trước khi tháp được tu sửa vẫn còn hình hoa văn trang trí, hình voi đang đi 

chạy xung quanh tháp, nhưng sau khi tu sửa xong thì những hoa văn cổ không còn tồn tại 

Ông Lò Văn Thoong thầy cúng của bản (65 tuổi, người dân tộc Lào) cho biết: “Ông cụ thân 

sinh ra tôi sống ở trên đời được 90 năm, nhưng cũng không biết tháp có từ khi nào. Chỉ biết từ khi 

sinh ra đã thấy tháp nằm ở ngọn đồi của bản rồi”. Theo ông Phia Vông, một bậc cao niên trong bản 

thì tháp Mường Và được xây cất vào những năm đầu của thế kỷ XVII, chỉ đạo xây tháp là Tạo Xen 

Xôm, người dân tộc Khơ Mú. 

Theo câu chuyện truyền miệng từ thế hệ này qua thế hệ khác thì ngày xưa, khi tháp được xây 

cất đã có một cuộc huy động vận chuyển đất và vật liệu xây tháp rất công phu. Người ta đào đất ở 

xung quanh khu vực chân tháp để đắp thành ngọn đồi. So với mặt đất ngọn đồi này cao hơn 15m. 

Chỗ lấy đất xưa kia khiến cho địa hình bây giờ của Mường Và được san bằng hơn, khu đất lấy 

nhiều nhất ở cạnh tháp Mường Và xuất hiện ba chiếc hồ lớn và ruộng đồng bao quanh. 

Nhâm nhi chén nước trà, ông Lò Văn Thoong trầm ngâm: “Năm 1968, khi máy bay Mỹ bắn 

phá toàn miền Bắc, cái bản này bị bom đạn tàn phá nặng nề, ngôi chùa linh thiêng ở gần tháp cũng 

bị bốc cháy, nhưng có điều lạ là bom Mỹ bắn phá bao nhiêu lần cũng không trúng vào tháp, toàn 

sượt qua hai bên cạnh tháp”. 

Xung quanh ngôi tháp cổ này có biết bao câu chuyện huyền bí mà người dân trong bản đồn 

thổi từ thế hệ này truyền lại cho thế hệ khác. Bởi vậy, ít có người dám bén mảng đến khu tháp, càng 

không có ai dám vào bên trong. Người dân Mường Và đã nhặt đá để chèn cửa tháp lại. Vì vậy, khi 

tu bổ lại tháp, người ta thấy ở chân tháp có 4 cửa và tất cả đều được xếp bằng đá cuội, những chỗ 

còn lại đều xếp bằng gạch thất, loại gạch dài khoảng 35 cm, rộng 15 cm. 

CỔ VẬT Ở CHÂN THÁP 

Tháng 12/2012, trong quá trình tu sửa tháp, nhóm thợ xây (quê ở Hòa Bình và Nam Định) đã 

đào xung quanh chân tháp và tìm thấy một số cổ vật. Đó là những bức tượng Phật được chôn ở 
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ngay cửa tháp. Có điều lạ mà ông Lò Văn Thoong, năm đó tận mắt chứng kiến cho biết, là: “Các 

tượng Phật không giống với tượng Phật của Việt Nam, vì có chỏm tóc búi cao ở trên đỉnh đầu”. 

Trong lần tu sửa lại tổng cộng đã đào được 10 cổ vật, trong đó có 3 bức tượng được cho là 

đã chôn lại chỗ cũ, còn 7 bức tượng còn lại được Sở Văn hóa tỉnh Sơn La mang đi trưng bày ở bảo 

tàng. 

Quay trở lại câu chuyện lạ lùng về 3 bức tượng mà thợ xây tìm thấy, ông Thoong kể: “Lúc 

đào được ba cổ vật ở tháp, những người thợ đã cho vào túi, đợi xong việc sẽ mang về nhà. Nhưng 

trưa hôm đó, khi cánh thợ xây xuống núi nghỉ ngơi thì bà Thơm, người nấu cơm cho họ bỗng dưng 

có biểu hiện khác thường. Bà này không chịu ăn uống gì mà chỉ ngồi chửi bới họ. Vừa mệt, vừa đói 

lại còn bị bà này lảm nhảm khiến đám thợ xây bực mình, quay ra đánh bà cho bõ tức. 

Tối hôm đó bà Thơm càng như người mất hồn. Sáu giờ tối, bà chạy từ dưới bản lên tận trên 

tháp rồi khóc lóc thảm thiết. Bà cứ vật vã ở trên đó thâu đêm suốt sáng, đám thợ xây lên dìu xuống 

bà cũng không chịu xuống. 

Trước tình hình đó, mọi người mời già làng lên cúng cho bà, mời nhiều thầy cúng khác nữa 

nhưng không ai dám nhận. Càng lúc bà này càng hung dữ hơn và ở biệt trên tháp. 

Sau một thời gian than khóc thì bà này vật vã, tay bới đất ở chân tháp, mặt cúi xuống, tóc 

xõa ra rũ rượi… Lúc ông Thoong cúng hết bài đầu tiên thì thấy bà Thơm có dấu hiệu mệt mỏi, nằm 

lả dưới đất khiến ông Lò Văn Thoong (lúc đó là thầy cúng) sợ quá, bèn cho người khiêng bà xuống 

dưới. 

Sau đó, ngay chỗ bà Thơm nằm than khóc người ta đào được một bộ hài cốt khá lớn, xương 

chân và tay đều dài, hàm răng còn nguyên. Đi kèm với bộ xương còn có cả một tẩu thuốc bằng sắt. 

Sau đó, cán bộ ngành Văn hóa tỉnh đã gom hết xương cho vào tiểu rồi chôn lại chỗ cũ. Chỗ chôn 

hài cốt ấy, bây giờ được xây một bàn thờ để trong các dịp lễ tết, ngày rằm, mùng một mọi người 

trong bản lên hương khói. 

Một thời gian sau khi quá trình tu sửa ngôi tháp cổ xong xuôi, đám thợ xây và bà Thơm đều 

quay về Hòa Bình, Nam Định nhưng mỗi người một nơi nên cũng ít có tung tích về những người 

này. Ông Thoong cho biết, nghe thông tin từ một người quen kể lại thì trong ba người thợ xây, hai 

người đã mất. Còn về phần bà Thơm sau khi về quê thì không đêm nào bà chợp mắt yên giấc. Bà 

quyết tâm tìm về mấy huyện ở Hòa Bình và Nam Định để tìm tung tích của những người thợ xây, 

tìm lại cổ vật năm xưa đã thất lạc... 
 

 KỲ II: NHỮNG TAI ƯƠNG KỲ LẠ VỚI NGƯỜI GIỮ CỔ VẬT 

Ba người thợ xây năm xưa sau khi mang những bức tượng Phật về nhà, họ coi đó như 

báu vật của riêng mình. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, khó lý giải đó là tai ương liên tiếp xảy 

đến... 

Manh mối thông tin về những người thợ xây năm xưa không có nhiều, chỉ biết họ là dân ở 

Hòa Bình, Nam Định lên Mường Và làm ăn, rồi nay đây mai đó, chứ cũng không cố định một chỗ. 

Cố lần mò từ những người quen của ông Lò Văn Thoong, rồi hỏi han người đứng ra thuê thợ tu sửa 
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tháp, chúng tôi mới tìm về được mấy huyện của tỉnh Hòa Bình và Nam Định để tìm hiểu xem thực 

hư lời đồn thổi về tai họa mà những người thợ xây phải gánh sau khi mang cổ vật về nhà. 

NHỮNG CÁI CHẾT BẤT ĐẮC KỲ TỬ 

Tìm về huyện Mai Châu (Hòa Bình), chúng tôi được biết về một gia đình có hoàn cảnh vô 

cùng bi đát: Hai đứa con trai chết khi còn đang là học sinh cấp 3, còn hai vợ chồng thì đều trở nên 

điên dại. 

Anh Vi Văn Linh, là một trong những người ôm một chiếc tượng Phật về thì chẳng bao lâu 

gia đình xảy ra lục đục. Đứa con trai cả trên đường đi học về bị xe ô tô cán chết. Đau buồn hơn cả 

là sau đó chỉ 49 ngày, thằng con thứ hai cứ đòi ra thăm mộ anh trai, rồi đến đêm hôm đó nó cũng 

theo anh nó ra đi. Chỉ trong vòng có gần 50 ngày, nhà anh Linh mất đi hai người con, người vợ gần 

như hóa điên và bỏ đi biệt tích. 

Trong một thời gian ngắn mà dường như có bao nhiều tai họa đều đổ ập xuống gia đình anh. 

Không chịu được nỗi đau đớn quá lớn, anh Linh đâm suy nghĩ nhiều rồi cũng trở nên thơ thẩn, điên 

dại, cứ lang thang đầu đường xó chợ, cũng có lúc tỉnh táo được một chút thì còn biết tìm đường 

quay về nhà. Họ hàng, hàng xóm láng giềng không hiểu thực hư thế nào mà gia đình anh lại ra 

nông nỗi như thế. 

Chắp nối những tai họa giáng xuống gia đình anh Linh, có người đợi lúc anh tỉnh táo, lân la 

đến hỏi chuyện xem trong lúc đi làm ăn, anh có làm điều gì thất lễ với cửa nhà Phật hay trộm cắp 

cái gì của đền chùa không. Lúc này anh Linh mới nghĩ ra là đợt đi xây về anh có mang theo một 

bức tượng đào được dưới chân tháp Mường Và (Sơn La). 

Quá hoảng với sự việc trên, họ hàng bên nội nhà anh Linh liền thuê thầy đến cúng bái và hứa 

sẽ đem trả cổ vật. Từ lần đó, anh thấy đầu óc bắt đầu tỉnh táo hẳn. người ta cũng không còn thấy 

anh điên dại, đi lang thang, thơ thẩn cả ngày nữa. Trong lúc bi đát nhất, anh Linh chỉ tin rằng lòng 

tham đã khiến gia đình anh mang họa. Lúc này anh Linh cũng đã nghĩ đến những người đã lấy cổ 

vật cùng mình, anh tìm cách liên lạc với họ nhưng có điều trùng hợp là hai người còn lại đều đã về 

với tổ tiên không lâu sau đợt đi làm ở Sơn La tháng 12/2012… 

…Sau đám tang của hai bố con anh Thế, sợ có điều gì chẳng lành, anh bạn cùng đi bắt cá với 

anh Thế sáng sớm hôm đó mới gặng hỏi chị Hương xem trong lúc anh Thế đi làm ăn xa có mang về 

vật gì của phật thánh hay không thì chị chỉ lắc đầu. Rồi chị chợt nhớ ra: “Ngày trước nhà em có đi 

làm ở tận Sốp Cộp, Sơn La, anh ấy có mang về một vật gì thì em cũng không rõ, vì anh ấy cho vào 

hòm rồi cất giấu cẩn thận. Em hỏi thì anh chỉ bảo là vật quan trọng không thể nói được nên từ đó 

em cũng không để ý nữa”. Không ngờ là lúc mở hòm ở dưới gầm giường ra thì có một bức tượng 

Phật với chỏm tóc búi cao. Sợ quá, chị Hương phải mời thầy về cúng bái, hứa sẽ mang trả lại cổ 

vật. 

TAI ƯƠNG VÀ SỰ THẤT LẠC CỦA CỔ VẬT 
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Chiếc tượng Phật thứ ba lẽ ra phải nằm ở nhà anh Hoàng Văn Mão (Tân Lạc, Hòa Bình), 

song đến giờ phút chúng tôi đến được nhà anh này thì không ai rõ là cổ vật đã thất lạc ở tận đâu. 

Anh này cũng đã qua đời được hơn 1 năm nay. 

Chị Hoa, vợ anh Mão kể lại: “Hôm đó có đám cưới của con gái ông bạn ở bản bên, chồng tôi 

mới sang bên đó ăn cỗ, uống rượu, đến trưa thấy anh ấy về. Vừa về tới nhà là trèo ngay lên giường 

nằm úp mặt xuống rồi đập đầu vào thành giường kêu than: “Không phải của tôi, trả lại, trả lại..”. 

Anh ấy cứ lảm nhảm cả buổi như thế”. Chị tưởng chồng mình rượu chè say xỉn, lại thấy người anh 

ướt đẫm mồ hôi nên sai đứa con gái mang chậu nước với khăn mặt ướt chườm đầu cho bố. 

Chiều tối hôm đó, tới giờ ăn cơm, chị cho đứa con gái gọi bố nó dậy thì thấy anh Mão vẫn cứ 

nằm yên như thế. “Bố vẫn ngủ say mẹ ạ! Kệ cho bố ngủ thêm lúc nữa”, đứa con gái thưa với chị. 

“Thế rồi hai mẹ con ăn cơm xong, mang phần lên cho anh ấy thì lay mãi không thấy dậy nữa. Anh 

ấy nằm bất động từ lúc nào cũng chẳng biết”, chị Hoa không kìm được nước mắt kể lại cho chúng 

tôi nghe sự tình, trên gương mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chồng 

mình. 

Sau giỗ đầu anh Mão, chị Hoa ngồi buồn lục tìm những kỷ vật cũ của chồng thì chợt phát 

hiện trong ngăn cuối cùng của chiếc tủ gỗ có một bức tượng Phật mà chị chưa từng thấy hay nghe 

anh Mão nhắc đến. 

Chị Hoa cố gắng đi tìm hiểu nguyên do xem có được manh mối nào không, vì chị sợ còn để 

bức tượng trong nhà thì không biết những tai họa nào sẽ còn kéo đến gia đình chị nữa. Nhưng thật 

không may trong lúc chị vắng nhà thì mấy đứa trẻ con mang bức tượng ra chơi rồi bán cho bà đồng 

nát, nghe đâu là ở huyện Cao Phong. “Tôi nghe người ta đồn rằng có bà mua đồng nát ở Cao Phong 

vì mua bức tượng Phật rồi đem cất giữ trong nhà mà giờ thành ra điên dại rồi, cũng không biết là 

thực hư ra sao nữa, chưa tìm thấy bức tượng để mang trả lại thì tôi còn lo lắm”, chị Hoa lắc đầu, 

gương mặt thất thần. 
 

06. Ngọc Thuấn. PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TÒNG THỊ PHÓNG THĂM HUYỆN YÊN 

CHÂU VÀ MAI SƠN, SƠN LA / Ngọc Thuấn // Đại biểu nhân dân.- Ngày 05/5/2014.- Số 125 
 

Nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014) và 55 năm 

ngày Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ, đồng bào Yên Châu (8/5/1959 - 

8/5/2014), ngày 3/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến dâng 

hương và trồng cây tại Di tích lịch sử Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc tại huyện Yên 

Châu và Khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La. 

Tại đây, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương 

thực hiện tốt lời căn dặn của Bác Hồ, đoàn kết vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, giữ gìn và phát huy giá trị của các khu di 

tích trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Phó chủ tịch Quốc hội lưu ý các địa 
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phương tích cực vận động nhân dân tham gia công tác trồng cây, trồng rừng nhân kỷ niệm 124 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014). 
 

07. Quân Phong Hùng. CHẶNG ĐUA THỨ 4: SƠN LA MỞ HỘI / Quân Phong Hùng // Quân 

đội nhân dân.- Ngày 05/5/2014; Nhân dân.- Ngày 03/5/2014 
 

Chặng 4 Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014 - Cúp báo Quân 

đội nhân dân”, vòng quanh Thành phố Sơn La, ngoài yếu tố chuyên môn, đã trở thành ngày 

hội thực sự của người dân nơi đây. 

NGƯỜI GIĂNG KHẮP PHỐ 

Ngay từ sáng sớm, những người già, người lớn, trẻ em đã đứng kín hai bên đường Tô Hiệu 

và các con đường khác đoàn đua chạy qua, với tâm thế sẵn sàng cổ vũ cùng cờ đỏ trên tay. Nhiều 

gia đình, bố mẹ vừa cho con ăn sáng, vừa ngóng đoàn đua. Thậm chí, nhiều nhà còn mang cả ghế 

salon ra vỉa hè, để cổ vũ theo kiểu… Tây Bắc. 

Sau mỗi vòng đua, lượng người đổ ra đường cổ vũ càng lúc càng đông. Lực lượng công an, 

bảo vệ trật tự Thành phố Sơn La làm việc hết công suất. Tại vạch xuất phát, đồng thời cũng là nơi 

trao giải, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La tỏ rõ sự hài lòng khi Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở 

rộng “Về Điện Biên Phủ 2014 - Cúp báo Quân đội nhân dân” đã thu hút được đông đảo bà con các 

dân tộc đến xem, cổ vũ. Tiếng ai đó cất lên: Sơn La hôm nay mở hội thật rồi. Tiếng cười lại vang 

lên xen lẫn những nụ cười phấn chấn trong lòng. 

Ở các ngã ba, ngã tư, công an, cảnh sát cơ động, dân phòng liên tục nhắc nhở người dân 

không đi xe vào đường dành cho đoàn đua. Vội đi chợ, vội mua hàng nhưng ai cũng vui vẻ quay 

đầu xe, để bảo đảm an toàn cho cuộc đua. Sát giờ thi đấu, một số hàng ăn sáng vội vàng thông báo 

tạm dừng bán hàng; thế rồi cả chủ lẫn khách cùng kéo nhau ra đường, khi tiếng còi ủ rú liên hồi… 

XÁC ĐỊNH THỨ HẠNG QUA BĂNG HÌNH 

Chặng 4, 12 vòng quanh Thành phố Sơn La với chiều dài 48km, trở thành cuộc rượt đuổi 

quyết liệt của các đội mạnh như: Suntek Sao Việt Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Bảo 

vệ thực vật An Giang, ADC - Truyền hình Vĩnh Long, Dược Domesco Đồng Tháp 1, Bonne 

Chance Nhật Bản và Ma-lai-xi-a. Ngay sau khi xuất phát, do cự ly đua ngắn, không quá quan trọng 

việc phân phối sức, các đợt tấn công liên tiếp được tung ra. Tuy nhiên, khả năng bứt phá ở một 

đường đua bằng phẳng như chặng 4 không dễ dàng như ở nội dung thi đường trường, nhiều đèo 

dốc. Các đội đeo bám nhau quyết liệt. Đến vòng 4, một tốp gồm 5 cua-rơ của các đội: ADC - 

Truyền hình Vĩnh Long, Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thể dục thể thao quốc 

phòng II và Công ty Bảo vệ thực vật An Giang mới dần tách tốp. Cuộc bứt tốp của 5 cua-rơ này 

kéo dài đến tận vòng 11. Kết thúc vòng 11, vòng áp chót, tốp đầu bỏ xa tốp thứ 2 tới 35 giây. 

Vòng cuối cùng vòng quanh Thành phố Sơn La của các cua-rơ nam bứt tốc quyết liệt. Tốp 2 

nhanh chóng vượt lên nhập vào tốp dẫn đầu. Cả đoàn đua cơ bản cùng cán đích thành một khối. 

Các vị trí nhất, nhì, ba vênh nhau rất ít. Vì thế, tổ trọng tài không thể lập tức thông báo kết quả mà 

phải chờ xem lại băng ghi hình. 
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Kết quả chung cuộc, cua-rơ Lê Nguyệt Minh, đội Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh, đã 

“vượt mặt” anh trai Lê Văn Duẩn của đội Suntek Sao Việt Thành phố Hồ Chí Minh, trong gang tấc, 

giành giải nhất. Giải ba thuộc về cua-rơ A-mi-run Anu-a Gia-phri, đội Ma-lai-xi-a. 

Chặng 4, tham vọng lật đổ ngôi đầu do đội Dược Domesco Đồng Tháp 1 đang nắm giữ của 

các đối thủ đã bất thành do cua-rơ Nguyễn Tuấn Hoài đã có mặt trong tốp đầu về đích, tiếp tục bảo 

vệ thành công áo Vàng và áo Xanh. 

Chặng 4, Cuộc đua xe đạp toàn quốc mở rộng “Về Điện Biên Phủ 2014 - Cúp báo Quân đội 

nhân dân” cũng chứng kiến những nỗ lực của các đội quốc tế. Tuy nhiên, do thiếu sự hỗ trợ tích 

cực từ đồng đội, các cua-rơ đội Bonne Chance Nhật Bản đã không giành được thành tích nào đáng 

kể. 

NỮ: CHƯA THỂ “XÉ” ÁO VÀNG 

Trước đó, đoàn đua nữ thi đấu chặng 4, 8 vòng quanh Thành phố Sơn La với tổng chiều dài 

32km. Ngay từ đầu, cua-rơ Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước môi trường Bình Dương) đã sớm 

tăng tốc, cán đích đầu tiên ở vòng 1 và vòng 2. Tốp phía sau hò nhau bám theo Nguyễn Thùy Dung 

nên vòng 3 có tới 5 tay đua về đích thành chùm, trong đó có 2 cua-rơ đội Sơn La. Với việc được 

tính điểm áo Xanh tại vòng 4, 8 nên tốc độ của đoàn đua được đẩy lên rất cao sau vòng 3. Ở vòng 

tính điểm thứ 4, tay đua Nguyễn Thị Thanh (Cỏ May Đồng Tháp 1) đã rút thắng trước Phạm Hồng 

Nhung và Phạm Hồng Loan (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa -Bình Dương). 

Với quyết tâm giành chiến thắng ở chặng 4, tay đua Nguyễn Thùy Dung (Cấp thoát nước 

môi trường Bình Dương) đã thoát ra đi một mình khi các tay đua nữ thi đấu xong vòng 6. Ở phía 

sau, ê kíp Cấp thoát nước môi trường Bình Dương kèm chặt các tay đua An Giang và Đồng Tháp, 

nên Nguyễn Thùy Dung đã cán đích đầu tiên trong sự cổ vũ nồng nhiệt của biển người hâm mộ ở 

Thành phố Sơn La. 

Tay đua Nguyễn Thị Thật tiếp tục mặc áo Vàng sau 4 chặng với thời gian 6 giờ 38 phút 38 

giây. Xếp tiếp theo là Nguyễn Phan Ngọc Trang (hơn 22 giây) và Cao Thị Cẩm Lệ (hơn 26 giây). 

Tay đua Nguyễn Thị Thật vẫn đang dẫn đầu giải áo Xanh với 80 điểm. Đội Cấp thoát nước môi 

trường Bình Dương dẫn đầu giải đồng đội sau 19 giờ 57 phút 24 giây. Hạng nhì Cỏ May Đồng 

Tháp 2 (hơn 1 phút 29 giây) và hạng ba Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang (hơn 6 phút). 

Trao đổi cùng chúng tôi vào chiều 4/5, Huấn luyện viên đội Công ty Cổ phần Bảo vệ thực 

vật An Giang, ông Ngô Quốc Tiến khẳng định: “Chặng 5 diễn ra ngày 5/5, từ Tuần Giáo đi Thành 

phố Điện Biên Phủ dài 90km sẽ quyết định vị trí các đội trên bảng tổng sắp chung cuộc, cũng như 

kết quả áo Vàng, áo Xanh... Đội Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang sẽ lường trước mọi 

tình huống. Nếu Nguyễn Thị Thật chắc áo Vàng, thì đội sẽ tính tới việc tranh chấp giải đồng đội. 

Trong trường hợp Nguyễn Thị Thật bị các đối thủ tấn công quyết liệt, nhằm “xé” áo Vàng, thì đội 

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang sẽ “hy sinh” giải đồng đội, tập trung mọi nỗ lực, bảo vệ 

Nguyễn Thị Thật giữ áo Vàng chung cuộc”. 
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Hôm nay (5/5), các cua-rơ nữ sẽ thi đấu chặng 5, dài 90km, từ Tuần Giáo đi Thành phố Điện 

Biên Phủ. Nam đua từ thị trấn Thuận Châu (Sơn La) lên Thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài 

130km. 
 

08. Xuân Trường. SƠN LA BẾ GIẢNG LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP QUÂN SỰ / 

Xuân Trường // Quân khu 2.- Kỳ I tháng 5/2014.- Số 799 

 

Tại trường Quân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức bế giảng khóa đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 

quân sự cơ sở cho 60 học viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Toa - Phó chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo. 

Đây là khóa 2 đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở với thời gian 24 tháng, 

18 tháng đào tạo chuyên nghiệp ngành quân sự, 6 tháng đào tạo trung cấp lý luận, hành chính. Tốt 

nghiệp học viên đạt trình độ trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở, tương đương sỹ quan dự bị 

cấp phân đội và trung cấp lý luận - hành chính, có đủ điều kiện được tiếp tục đào tạo trình độ cao 

hơn thuộc lĩnh vực quốc phòng, quân sự địa phương. Kết quả khóa học, 100% đạt yêu cầu, trong đó 

khá 53,33%; trung bình khá 46,67%; 48 đồng chí được phong quân hàm thiếu úy sĩ quan dự bị. Nhà 

trường tặng giấy khen cho 9 học viên có thành tích xuất sắc trong khóa học. 
 

09. Kiều Thiện. YÊN TÂM LÀM GIÀU Ở VÙNG ĐẤT MỚI / Kiều Thiện // Nông thôn ngày 

nay.- Ngày 06/5/2014.- Số 108 

“Bà con vùng cao có sẵn một số lợi thế, nhiệm vụ của chúng tôi là giúp dân phát huy 

được những lợi thế ấy” - ông Nguyễn Minh Tiến - quyền Trưởng Ban quản lý Dự án di dân 

tái định cư Thủy điện Sơn La (Sơn La) chia sẻ. 

NHIỀU LỢI THẾ CHO DÂN TÁI ĐỊNH CƯ 

Với hơn chục ngàn hộ dân tái định cư (TĐC) Thủy điện Sơn La trên địa bàn, hầu hết là các 

dân tộc Thái, Mông, Mường, Khơ Mú, Xinh Mun… thì thời điểm gần đây là tốt nhất với họ sau 

những năm tháng di dời đến quê mới. Theo ông Lêm Văn Tưởng - người dân TĐC Thủy điện Sơn 

La ở xã Mường Hung, huyện Sông Mã, thì hơn 600 hộ dân TĐC từ huyện Quỳnh Nhai ngay từ 

phút đầu chuyển đến đã được chính quyền và dân sở tại chào đón, giúp đỡ rất nhiệt tình. Khi đó bà 

con còn rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ.  “Thế nhưng chính tình cảm chân thành của người dân sở tại 

đã giúp bà con nhanh chóng hòa nhập cuộc sống. Cơ sở hạ tầng đầy đủ như điện, đường giao thông, 

nước sinh hoạt, trường học, nhà văn hóa cùng với quá trình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

thông qua các lớp tập huấn khuyến nông đã sớm giúp đồng bào khắc phục được khó khăn trong sản 

xuất. Bây giờ dân tái định cư không lo đói nữa, hộ nghèo cũng giảm đi nhiều rồi” - ông Tưởng cho 

hay.  

Đến với những hộ dân TĐC ở huyện Thuận Châu, cảm nhận được những phấn khởi của bà 

con qua những năm tháng lập nghiệp trên đất mới. Đây là địa bàn đón gần 1.500 hộ dân phải di dời 

để xây dựng Thủy điện Sơn La, hình thành 37 điểm TĐC tập trung và 2 điểm TĐC xen ghép. Ông 

Điêu Văn Hặc - dân bản Bó Mạ - Co Quên của xã Noong Lay, cho biết: “Chúng tôi chuyển về đây 

và bắt tay ngay vào sản xuất bởi hạ tầng cơ sở và những điều kiện sản xuất được chuẩn bị sẵn khá 
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chu đáo. Bản mới gần chợ, gần nguồn nước, có đường giao thông, đất sản xuất tốt, lại được tập 

huấn khuyến nông nhiều lần nên bình quân thu nhập hàng năm của mỗi hộ đã đạt trên 30 triệu 

đồng. Hầu hết các hộ trong bản đều đã có khoản tích cóp dự trữ sau 5 năm định cư trên đất mới”.  

GIÚP DÂN GIỮ VỐN LÀM GIÀU 

Ông Vũ Huy Hùng - Trưởng Ban quản lý Dự án di dân TĐC huyện Thuận Châu cho biết: 

Với bà con di dân TĐC Thủy điện Sơn La, huyện Thuận Châu đã tập trung các nguồn lực để triển 

khai nhanh và hiệu quả những yếu tố đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống trước, trong và sau khi 

đón dân. Chỉ tính riêng trong 3 năm gần đây, huyện đã xây dựng 148 mô hình chăn nuôi bò, lợn 

sinh sản và gà thả vườn cho bà con học tập, vận dụng. Đồng thời, đã cấp 232 con bò; 138 con lợn; 

hơn 7.000 con gà, 20.000kg thức ăn hỗn hợp, 51.000 liều vaccine, trên 3.600 lít hóa chất khử trùng 

tiêu độc… giúp bà con phát triển chăn nuôi. Hơn 5.000 hộ dân đã được tập huấn về kỹ thuật trồng 

trọt, chăn nuôi… Huyện còn duy trì 10 “Nhịp cầu nhà nông” tại các xã TĐC để cung cấp những 

kiến thức sản xuất cho người dân TĐC… Không chỉ giúp đồng bào có thêm những yếu tố thuận lợi 

để xóa nghèo, làm giàu; thời gian gần đây, khi những khoản thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ 

người dân TĐC được thực hiện với khối lượng lớn, các cán bộ di dân TĐC Thủy điện Sơn La trong 

tỉnh Sơn La lại phải đến từng nhà để vận động, hướng dẫn người dân cách ăn tiêu cho hợp lý. Ông 

Nguyễn Minh Tiến cho hay: Lúc mới vận động, người dân chưa hiểu nên mức độ hưởng ứng chưa 

cao. Bây giờ thì hầu như hộ nào cũng ủng hộ bằng cách lập sổ tiết kiệm gửi ngân hàng ngay sau khi 

nhận tiền từ Ban quản lý. Đó là khoản tiền không nhỏ để các hộ lập quỹ dự phòng cho gia đình, 

dành vốn đầu tư mở rộng sản xuất, thêm điều kiện xóa nghèo, làm giàu trên quê mới TĐC. 

Chỉ tính riêng ở Thành phố Sơn La với hơn 400 hộ TĐC, trong quý I vừa qua đã vận động 

bà con gửi tiết kiệm được hơn 13 tỷ đồng.  
 

10. Đức Tuấn. ĐỒNG BÀO TÂY BẮC LÀM THEO LỜI BÁC / Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 

5/5/2014 
 

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ chỉ lên với vùng đất Tây Bắc 

được một lần, đó là ngày 7/5/1959, kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. 55 năm trôi 

qua, những lời căn dặn ân cần của Người vẫn in đậm trong trái tim mỗi người dân nơi đây, 

luôn thôi thúc đồng bào đoàn kết vượt qua khó khăn, xây dựng bản làng no ấm. 

NGÀY BÁC VỀ THĂM 

Được dự một cuộc hội thảo đặc biệt: “Bác Hồ với Sơn La”, đồng chí Vương Ngọc Oanh, 

Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh Sơn La cho biết: “Hội thảo tổ chức gặp mặt được đông đủ các 

cụ ông, cụ bà đều đã ở tuổi “xưa nay hiếm”. Tuy cao tuổi nhưng các cụ vẫn mạnh khỏe, minh mẫn 

kể lại một cách rành rọt, xúc động chuyện được gặp Bác Hồ cách đây 55 năm. Họ đã mang đến hội 

thảo những tư liệu quý, bổ sung nhiều chi tiết quan trọng để thống nhất lại hành trình, địa điểm, 

thời gian nơi Bác Hồ dừng chân nói chuyện với đồng bào Tây Bắc...”. 

Trước ngày đón Bác Hồ, thủ phủ Khu tự trị Thái - Mèo (Trung tâm hành chính Khu tự trị đặt 

tại bản Pán, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) rực rỡ cờ, hoa, biểu ngữ bằng chữ phổ thông, chữ 
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Thái, chữ Mông. Bên cạnh sân vận động, nơi chuẩn bị Lễ mít-tinh lớn là một cuộc triển lãm thành 

tựu kinh tế - xã hội sau bốn năm thành lập Khu tự trị. 

Sáng 7/5/1959, đến dự Lễ mít-tinh kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại huyện 

Thuận Châu, Bác Hồ và Đoàn đại biểu Đảng, Chính phủ bước vào lễ đài giữa tiếng hô vang dậy núi 

rừng của 10 nghìn đồng bào đại diện cho hơn 30 dân tộc anh em ở 17 châu về dự. Tiếng hô vang 

không ngớt: “Pú Hồ xen pi! Pú Hồ xen pi!” (Bác Hồ sống lâu muôn tuổi). Trong không khí đầm ấm 

của đại gia đình các dân tộc Tây Bắc, Bác Hồ thân mật nói chuyện với đồng bào. Người khen ngợi 

thành tích của quân, dân Khu tự trị đã anh dũng trong kháng chiến, hăng hái thi đua trong lao động 

sản xuất. Người căn dặn đồng bào đoàn kết, ra sức thi đua thực hành tiết kiệm và trao lá cờ của 

đồng bào Thủ đô gửi tặng, có dòng chữ: “Nhân dân Thủ đô Hà Nội thân ái tặng các dân tộc anh em 

Khu tự trị Thái - Mèo” và dòng chữ: “Đoàn kết - Thi đua - Thắng lợi”. Thay mặt Chính phủ, Người 

trao tặng đồng bào các dân tộc Huân chương Lao động hạng Nhất về thành tích trong kháng chiến 

và tiến bộ trong hòa bình. 

Bản thảo bài nói chuyện của Bác đến nay đã úa vàng, nhưng bút tích của Người sửa bên lề 

vẫn tươi mầu mực đỏ. Kỷ vật ấy hiện được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Sơn La. Bài nói chuyện của 

Bác có 11 lần Bác Hồ nhắc hai từ “đoàn kết”. Bác viết: “Tôi mong rằng, đồng bào, bộ đội, cán bộ 

Khu tự trị đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã thi đua, càng thi đua hơn nữa... Ngày nay đồng 

bào, bộ đội và cán bộ càng phải cùng nhau đoàn kết phấn đấu để giành lấy một thắng lợi to lớn hơn 

nữa là tiêu diệt cho hết giặc đói, giặc dốt, làm cho mọi người đều được no ấm, đều biết chữ, làm 

cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc, yên vui”. 

Sáng 8/5, trên đường về Thủ đô, Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc huyện Yên 

Châu và Người bảy lần nhắc lại hai từ “đoàn kết”. Bác căn dặn đồng bào đoàn kết giúp nhau phát 

triển sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, làm thủy lợi, tăng năng suất cây trồng và bảo vệ rừng. 

Người nói nhiều đến phát triển kinh tế, những vấn đề đời sống dân sinh một cách cụ thể, làm cho 

đồng bào ai nghe cũng xúc động, ghi nhớ. 

NHỚ LỜI BÁC DẶN 

Sau dịp Bác Hồ lên thăm đồng bào các dân tộc Khu tự trị Thái - Mèo, một cuộc vận động 

lớn được phát động, kêu gọi giáo viên miền xuôi lên phát triển giáo dục miền núi. Ông Trần Luyến, 

năm nay 73 tuổi, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La, là một trong những người tham gia đoàn 

giáo viên năm 1959, tâm sự: “Cuộc đời tôi khởi đầu làm giáo viên, qua nhiều vị trí công tác, bây 

giờ vẫn gắn bó với ngành giáo dục, đó là may mắn và duyên phận. Bác Hồ đã cho tôi cuộc sống...”. 

Ngày ấy, miền núi vô cùng khó khăn, đường đi hiểm trở, nhưng với lòng nhiệt huyết, thực 

hiện lời của Bác Hồ, hơn 600 giáo viên viết đơn tình nguyện. Ba tháng sau, đầu tháng 9/1959, một 

đoàn giáo viên đầy sức trẻ, khao khát cống hiến đã tỏa về khắp các bản làng Tây Bắc. Đúng nơi 

Bác Hồ đứng nói chuyện với đồng bào ngày 7/5, một năm sau, Trường đại học Tây Bắc ra đời. Từ 

một khu học xá đào tạo vài trăm giáo viên cấp tốc xóa mù chữ, nay đã thành trung tâm đào tạo của 

vùng Tây Bắc, đào tạo cán bộ chuyên ngành bậc đại học và sau đại học. Trước năm 1945, cả Tây 
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Bắc chỉ có vài lớp học, chủ yếu dạy chữ cho con phìa tạo, quan lang, người dân hầu như không biết 

chữ, nay sự nghiệp giáo dục, đào tạo ở đây đã có bước phát triển vượt bậc. 

Tây Bắc thời kỳ Bác Hồ lên thăm gồm hai tỉnh: Sơn La và Lai Châu. Cách đây 10 năm, Lai 

Châu được chia tách thành hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên. Ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu 

nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc. Ngày nay, mỗi tỉnh đều phát huy thế mạnh của mình, khai thác 

tiềm năng thế mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì từ 11% đến 14%/năm; các lĩnh vực văn hóa - 

xã hội, xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói, giảm nghèo đều đạt nhiều thành tựu quan trọng. 

Khi xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La, hơn 20 nghìn hộ dân của ba tỉnh đã di dời khỏi vùng 

ngập. Việc bố trí, sắp xếp lại dân cư trên địa bàn rộng lớn là công việc rất khó khăn, nhưng đã nhận 

được sự đồng thuận cao của đồng bào. Đó chính là thực hiện lời Bác dặn, đồng bào đã đoàn kết một 

lòng, cùng nhau vượt qua gian khó để tạo lập cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. 

Đồng chí Hoàng Văn Chất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La cho biết, ngày nay tại 

các huyện Thuận Châu, Yên Châu, Mộc Châu - những nơi Bác Hồ đến thăm, nói chuyện đều dựng 

bia tưởng niệm để ghi nhớ ngày Bác lên thăm. Đồng bào Tây Bắc nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng 

luôn nhớ lời Bác dặn và noi gương Người. Hiện, các tổ chức đảng tỉnh Sơn La đang tích cực thực 

hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy Sơn La đã tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm 

do kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết T.Ư 4, Khóa XI về xây dựng Đảng, chỉ ra. 

Mới đây, Tỉnh ủy Sơn La ban hành Chỉ thị số 25 về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán 

bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Một số vấn đề bức xúc, nổi cộm, như vấn đề môi 

trường đô thị Thành phố Sơn La, việc giải phóng mặt bằng khu sân vận động 3/2 kéo dài gần 20 

năm nay... đã được giải quyết ổn thỏa. Bên cạnh mặt tích cực, cũng còn những việc Sơn La và các 

tỉnh Tây Bắc cần tiếp tục quan tâm, đó là công tác quản lý, bảo vệ rừng, là đẩy lùi tệ nạn buôn bán 

ma túy, nghiện hút, chống ô nhiễm môi trường, vấn đề xóa đói nghèo,... 

Vào những ngày này, cùng với cả nước kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỷ niệm 

55 năm Ngày Bác Hồ lên thăm Tây Bắc là dịp để Đảng bộ, chính quyền và đồng bào vùng cao nơi 

đây nhớ về những kỷ niệm không thể nào quên, nguyện tiếp tục thực hiện thật tốt lời Bác Hồ căn 

dặn, đoàn kết một lòng xây dựng cuộc sống ấm no và hạnh phúc. 
 

11. Minh Phong. VẬN CHUYỂN 3 BÁNH HEROIN TRONG BAO TẢI MẬN / Minh Phong 

// Công an nhân dân.- Ngày 07/5/2014.- Số 3206 
 

Hồi 1h ngày 6/5, tại khu vực tiểu khu Chiềng Đi (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện 

Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Công an huyện Mộc Châu chủ trì phối hợp với Phòng 2 - PC 47, Tổ công 

tác số 5 - Phương án 279 Công an tỉnh Sơn La, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lóng Sập  đã bắt quả 

tang Lý Văn Ton (SN 1983, trú tại bản Phiềng Sàng, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu) về hành 

vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại, 4 

triệu đồng và một số tang vật liên quan. 

Bước đầu Lý Văn Ton khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho một người đàn ông dân 

tộc Mông tên là Súa (không rõ địa chỉ), từ tiểu khu Chè Đen ra tiểu khu Chiềng Đi để giao cho một 
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đối tượng khác với giá công 5 triệu đồng. Được biết, hoàn cảnh gia đình của Lý Văn Ton rất khó 

khăn. Trong hoàn cảnh đó, có người đàn ông thuê Ton vận chuyển giúp 3 bánh heroin nên Ton đã 

đồng ý. Huyện Mộc Châu đang vào mùa mận nên Ton nghĩ ngay ra cách cho 3 bánh heroin vào bao 

tải mận để tránh sự phát hiện của lực lượng công an. Sau khi sắp xong xuôi 3 bánh heroin vào giữa 

bao tải mận, Ton đặt bao tải lên trước xe máy của mình, vận chuyển đến điểm hẹn thì bị bắt. 
 

12. Lê Hữu Quyết. ĐỔI THAY Ở CÒ NÒI / Lê Hữu Quyết // Quân đội nhân dân.- Ngày 

7/5/2014 
 

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngã ba Cò Nòi (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là 

điểm trọng yếu trên đường ra mặt trận của quân ta.  Chính vì vậy, thực dân Pháp đã tập trung sức 

mạnh quân sự đánh phá nhằm cắt đứt con đường huyết mạch chi viện vũ khí, đạn dược, lương thực 

cho mặt trận. Vào thời kỳ cao điểm, có ngày, máy bay Pháp ném xuống nơi đây hơn 300 quả bom 

các loại. 

Cựu thanh niên xung phong Lò Văn Hếnh (84 tuổi) ở bản Nà Hường (xã Nà Bó, huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn La) bồi hồi nhớ lại: “Đầu năm 1953, tôi cùng một số thanh niên địa phương gia nhập 

Đại đội Thanh niên xung phong C264 (thuộc Tổng cục Cung cấp, nay là Tổng cục Hậu cần). Ngày 

ấy, chúng tôi có nhiệm vụ sửa đường, phá bom, dẫn xe và các đoàn dân công qua khu vực từ đèo 

Chẹn (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) đến ngã ba Cò Nòi. Mặc dù bom đạn địch thường xuyên cày 

xới, chúng tôi vẫn ngày đêm sửa đường và phá bom, nhất là bom nổ chậm, giải phóng đường. 

Nhiều chiến sĩ đã hy sinh…”. 

60 năm trôi qua, mảnh đất từng phải hứng chịu hàng trăm tấn bom, đạn năm xưa đã thực sự 

chuyển mình. Từ một xã đặc biệt khó khăn, đến nay, Cò Nòi duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Thu 

nhập bình quân năm 2013 đạt 18 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế của địa phương có sự 

chuyển dịch đúng hướng, từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất cây lúa, cây sắn, cây ngô, nay đã 

dần chuyển sang trồng các loại cây lâu năm, cây công nghiệp. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 

17.000 tấn/năm; diện tích cây mía được mở rộng với hơn 1.400ha. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế 

tiếp tục được duy trì và phát triển. Cuộc sống của đồng bào nơi đây có nhiều đổi thay với 100% số 

hộ được dùng điện lưới quốc gia, đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã giảm xuống còn 0,7%. Bên 

cạnh đó, hệ thống trường học, trạm y tế xã được xây dựng khang trang, công tác chăm sóc sức khỏe 

và giáo dục đào tạo có sự chuyển biến tích cực. 

Để ghi nhớ công ơn các liệt sĩ thanh niên xung phong, năm 2002, tỉnh Sơn La đã xây dựng 

Khu tưởng niệm và Tượng đài Thanh niên xung phong tại ngã ba Cò Nòi. Di tích lịch sử ngã ba Cò 

Nòi đã trở thành nơi giáo dục truyền thống, nơi du khách đến tham quan, hiểu thêm về lịch sử, về 

mảnh đất miền Tây Bắc của Tổ quốc. 
 

13. Như Trường. XÓT XA CHÁU BÉ 4 TUỔI CÓ NGUY CƠ MÙ HAI MẮT / Như Trường 

// Lao động và đời sống.- Ngày 08 - 14/5/2014.- Số 17 
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Đôi mắt nhắm tịt lại không mở ra được, nước mắt cứ ướt át chảy ra như đang khóc, ai 

nhìn thấy cũng phải xót xa và thương cảm. Nhà nghèo, không có tiền chữa trị nên tương lai 

Lầu A Chánh đang dần dần đi vào bóng tối. 

Đó là câu chuyện buồn của cháu Lầu A Chánh (4 tuổi), dân tộc Mông, sống tại bản Co Cháy, 

xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hiện nay, cháu bị đau mắt và không nhìn thấy ánh 

sáng, tình trạng đôi mắt của cháu ngày càng nguy kịch nếu không được chữa trị kịp thời. 

Hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là ba mẹ con chị Lầu Thị Sồng trong ngôi nhà lá lụp 

xụp, ẩm ướt. Đắng lòng hơn cả là cảnh cháu Lầu A Chánh đang ngồi chơi trên nền đất bẩn thỉu, đôi 

mắt của cháu không mở ra nhìn được, chân tay co quắp, thân hình gầy teo, mọi hành động đều 

được cháu làm theo bản năng tự nhiên vốn có của một đứa trẻ. 

Chị Lầu Thị Sồng - mẹ Chánh cũng là dân bản này, khi lấy chồng người Lào, chị Lầu Thị 

Sồng đã chuyển khẩu sang đó. Nhưng người chồng nghiện ngập, đánh đập chị quá nhiều, không 

sống được cùng người chồng vũ phu đó nên chị đã chuyển về bản Co Cháy - xã Lóng Sập sinh sống 

cùng 2 đứa con. Chánh là con thứ hai. Ba mẹ con ở trong một túp lều tạm, trong nhà không có nổi 

một hạt gạo, 1 củ khoai. Hàng ngày, người mẹ vào rừng hái măng đắng hoặc một loại số rau rừng 

về nấu lên ăn. Còn đứa con bệnh tật thì đã 4 tuổi mà chỉ nặng khoảng 9kg. 

Chính vì bệnh tật, gia đình nghèo nên việc đến trường đến lớp của các cháu gặp rất nhiều 

khó khăn. Đứa con gái lớn đã được 8 tuổi nhưng chưa một lần đến trường, còn Lầu A Chánh đến 

lớp được một thời gian do hoàn cảnh quá nghèo và mắt lại đau không nhìn thấy gì nên cũng ở nhà 

với mẹ. Những cô giáo ở gần nhà Lầu A Chánh cho biết: “Mới trước hè cháu còn rất khỏe mạnh. 

Nhưng vào đầu năm học mới đã thấy cháu bị như vậy rồi. Cháu bị đau mắt nhưng mẹ cháu không 

cho đi viện, không thuốc thang gì và vì quá bẩn nên hai mắt ngày càng bị nặng”. 

Các cô giáo thấy hoàn cảnh của Lầu A Chánh như vậy đã tổ chức quyên góp cho Lầu A 

Chánh, cứ thứ bẩy và chủ nhật cuối tuần các cô mỗi người mang một ít gạo và tiền đến cho ba mẹ 

con ăn. Những thứ bẩy, chủ nhật các cô giáo không đến được là cả tuần cháu cũng không được tý 

tinh bột nào trong bụng. Biết mắt cháu đau, các cô giáo vận động người mẹ đưa con đi viện hay ra 

trạm xá, nhưng mẹ cháu không có nổi lấy một đồng mua gạo thì làm gì có tiền cho con đi viện.  

Biết hoàn cảnh của chị Sồng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cháu Lầu A Chánh đang bị bệnh 

về mắt rất nghiêm trọng, có nguy cơ mù hai mắt vĩnh viễn nên mọi người trong bản đã chung tay 

quyên góp để đưa cháu đi bệnh viện chữa trị. Cuộc đời cháu Lầu A Chánh sẽ mãi đi vào không gian 

tăm tối của vực thẳm nếu không được chữa trị kịp thời, tuổi thơ của cháu sẽ mãi giam cầm trong 

màu đen không có lối thoát. Những đồng tiền ít ỏi mà bản làng góp lại dường như cũng chỉ để cưu 

mang mẹ con cháu qua cơn đói hàng ngày. 
 

14. Hải Thần. CHUYỆN GIỜ MỚI KỂ VỀ NHỮNG KHẮC TINH CỦA TỘI PHẠM ĐẤT 

CẢNG / Hải Thần; Trang Phạm // Gia đình Việt Nam.- Ngày 12/5/2014.- Số 19 
 

KỲ 2: PC52 – BIỆT ĐỘI TRUY BẮT 
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Giới giang hồ, tội phạm dù sừng sỏ, nguy hiểm tới đâu nhưng nghe danh có sự xuất 

hiện người của PC52, Công an Thành phố Hải Phòng thì cũng phải đổ mồ hôi dù trời đang 

lạnh. Bởi nhắc tới PC52 là nhắc tới biệt đội của những chiến sỹ tài giỏi, mưu trí, dũng cảm 

của lực lượng công an đất Cảng. 

…ĐỐI MẶT VỚI HIỂM NGUY 

…Đặc thù của nghề là nguy hiểm, bởi thế tính mạng của người chiến sỹ công an có được an 

toàn hay không là điều khó nói, cho dù họ có chuyên môn nghiệp vụ giỏi tới đâu thì cũng không thể 

tránh khỏi những phút giây sơ suất. Nhất là trong những chuyên án bắt những tên trùm đầu sỏ, máu 

lạnh ở những vùng núi hiểm trở xa xôi phía Bắc, khi mà tội phạm đã nắm địa bàn trong lòng bàn 

tay thì độ nguy hiểm càng cao, gần đây nhất là vụ bắt giữ tên trùm ma túy Của, tức Sùng A Khai ở 

Sơn La. 

CUỘC TRUY BẮT TRÙM MA TÚY VÙNG SƠN CƯỚC 

Những vụ án bắt những tên trùm reo rắc cái chết trắng từ trước tới nay của đội PC52 thì rất 

nhiều nhưng nổi cộm gần đây nhất là vụ án bắt tên trùm ma túy miền sơn cước tỉnh Sơn La do đồng 

chí Thượng tá Nguyễn Trường Tam - Phó trưởng phòng PC52 “điều binh” những tháng cuối năm 

2013 vừa qua. 

Sùng A Khai (sinh năm 1968), người dân tộc H’Mông, trú tại bản Săn Cài, xã Lóng Luông, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La là tên trùm ma túy khét tiếng. Hồi tháng 10/2012, khi bị lực lượng 

Công an Hải Phòng và Sơn La truy quét vào “thánh địa ma túy” của bọn chúng, Sùng A Khai đã 

táo tợn cùng đồng bọn dùng súng bắn trả quyết liệt và tẩu thoát. 

Cùng thời gian đó, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện An Dương (Hải 

Phòng) đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh, bắt đối tượng Nguyễn Thị Lan (sinh năm 

1965), quê quán Kiến Thụy, Hải Phòng, tạm trú tại tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, 

tỉnh Sơn La. Khi thị đang vận chuyển “hàng” từ Sơn La về Hải Phòng bằng đường xe khách, chưa 

kịp trót lọt đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ, thu được 10 bánh heroin, gần 900 viên ma túy tổng 

hợp, hơn 7.200 USD và 1 triệu đồng. Đối tượng cầm đầu, cung cấp ma túy cho thị chính là Sùng A 

Khai (tức Của). Ngày 19/9/2013, do số lượng ma túy Lan buôn bán vận chuyển quá lớn, Tòa án 

nhân dân Thành phố Hải Phòng đã tuyên án bị cáo Lan mức án tử hình. 

Một năm sau lần Sùng A Khai cùng bọn đàn em của y đứng từ trên đỉnh núi bắn đạn hoa cải 

xuống khu vực các trinh sát đang làm nhiệm vụ, nắm được sự manh động, liều lĩnh, sự nguy hiểm 

của tên trùm ma túy, chiều ngày 14/10/2013, PC52 Công an Hải Phòng đã phối hợp với Công an 

tỉnh Sơn La triển khai kế hoạch bắt Sùng A Khai. Song, sự tinh ranh của tên “lưu manh già” đã 

giúp y lọt lưới. 

Ngôi nhà của tên trùm ma túy miền sơn cước được thiết kế kín đáo, có tới 6 camera quan sát, 

nằm tách biệt trong một thung lũng, một mặt tựa lưng vào dãy núi, một mặt trông ra hướng Quốc lộ 

6 chạy từ Thành phố Sơn La về Mộc Châu. Để vào được nhà Sùng A Khai chỉ có con đường độc 

đạo. 
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Khi lực lượng công an thực hiện lệnh khám xét thì vợ Khai báo hắn vắng nhà. Song chỉ ít 

phút sau đó thì từ trên đỉnh núi xung quanh nhà y tiếng súng rền vang nhắm thẳng vào ngôi nhà, 

nơi anh em chiến sỹ đang làm nhiệm vụ. Sau khoảng chục phút xả súng, Khai và đồng bọn đã lợi 

dụng địa hình đồi núi hiểm trở lẩn trốn mất, biệt tích luôn khỏi Lóng Luông. 

Sau nhiều công phu truy tìm, PC52 - Công an Hải Phòng đã tóm gọn ổ nhóm Sùng A Khai 

và đàn em của y ngay tại sào huyệt ở khu vực giáp ranh giữa xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình và xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thu giữ tang vật gồm 4 khẩu súng trường, 38 

viên đạn 12 ly và 1 quả lựu đạn mà y luôn mang trên người cùng một số tang vật liên quan khác. 

Trong lúc làm việc, mọi hiểm nguy luôn luôn rình rập, bởi vậy, với tinh thần cảnh giác cao 

độ và vận dụng khéo léo trong từng tình huống, các chiến sỹ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 

vụ. Mỗi chuyên án thành công luôn đảm bảo 3 yếu tố an toàn: An toàn cho nhân dân, cho tội phạm 

và cho chính bản thân các chiến sỹ công an. 
 

15. Văn An. HÁT CHO TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO / Văn An // Thời đại.- Ngày 09 - 

15/5/2014.- Số 340 
 

Được trời phú cho giọng hát hay lại hát được những bài hát tiếng Lào, bà Hoàng Thị 

Mai (bản Bó, phường Chiềng An, Thành phố Sơn La), đã góp thêm một nhịp cầu nối cho tình 

hữu nghị Việt - Lào. 

Bà Hoàng Thị Mai vẫn thường được mọi người thân mật gọi là Hoàng Mai, sinh năm 1947, 

trong gia đình vốn có gen nghệ thuật, bố của bà là người thổi khèn hay có tiếng trong vùng, còn mẹ 

bà được biết đến với giọng hát làm say đắm lòng người. Được thừa hưởng những điều quí giá đó từ 

bố và mẹ, Hoàng Mai lớn lên đẹp người, hát hay, đàn giỏi nên được tuyển thẳng vào Đoàn văn 

công tỉnh Sơn La từ năm 1965. 

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Mai nhớ lại, thời bấy giờ Đoàn văn công có 5 người chỉ 

có bà hát được cả dân ca và ca khúc Lào. Bà là người Thái ở vùng Châu Yên giọng phát âm gần 

giống với tiếng Lào có lẽ vì thế nên bà dễ dàng hiểu và học các bài hát Lào. 

Tiếng hát của bà làm lay động bao chàng trai nhưng bà đã phải lòng một chàng nghệ sỹ cùng 

đoàn nghệ thuật với bà. Đó chính là ông Quàng Văn Hặc là diễn viên ca, múa, kịch trong đoàn. Hai 

người thường xuyên cùng tham gia các hoạt động nghệ thuật của đoàn. Bà Hoàng Mai hát, ông Hặc 

đệm nhạc, nhiều khi cả hai ông bà cùng hát, cùng múa chung. Bà mê tiếng đàn, điệu múa của ông, 

còn ông say tiếng ca của người con gái đẹp người, đẹp nết. Sau khi xây dựng gia đình với ông Hặc 

hai vợ chồng bà sống ở bản Bó, phường Chiềng An, Thành phố Sơn La. 

Nhớ lại năm 1967 - thời điểm chiến tranh chống Mỹ ác liệt, ròng rã 4 tháng trời bà đi hết căn 

cứ này, đến trận địa khác. Đất rừng núi, cứ ngày di chuyển dưới tán rừng già, đêm lại biểu diễn. 

Trong cái khắc nghiệt của vùng rừng thiêng, nước độc cũng như nhiều chiến sỹ chiến đấu trên mặt 

trận bà bị sốt rét. Mặc dù vậy, đêm đến bà vẫn cùng anh em trong đoàn văn công biểu diễn văn 

nghệ phục vụ bộ đội trong hang, trong rừng. 
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Trên đường hành quân, được các chiến sỹ động viên, khích lệ, đoàn văn công quên cả khó 

khăn, mệt nhọc. Lấy tiếng hát để động viên tinh thần chiến sỹ và nhân dân nước bạn Lào. Thấm 

nhuần đường lối của Đảng, nhiệm vụ của quân đội nhân dân Việt Nam bà luôn cố gắng hoàn thành 

tốt nhất nhiệm vụ được giao. Giờ đây, đôi mắt vui say, nhanh nhẹn, bàn tay tuy không còn mềm 

mại nhưng vẫn uyển chuyển điệu múa Lào. Bà tâm sự: “Mỗi lần vòng tay, nhún chân nhịp nhàng 

hát bài hát Lăm tơi tôi lại nhớ màu xanh của núi rừng, âm thanh của sông suối, tiếng ca của lòng 

người và tình đoàn kết hữu nghị cứ ngân nga đằm thắm, rạng ngời trong trái tim tôi”.    

Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật, bà Hoàng Mai đã đi biểu diễn ở nhiều nơi trên đất 

nước Lào anh em phục vụ bộ đội và nhân dân. Chiến tranh kết thúc bà vẫn tiếp tục hát. Bà từng đi 

biểu diễn ở Hunggari, Anbani, Liên Xô trong những năm thập niên 80 và được nhiều lần tháp tùng 

đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Sơn La sang Lào công tác bằng những tiết mục múa, hát cả tiếng Lào, 

tiếng Thái và tiếng Việt. Những tiết mục hát, múa của bà đã góp thêm một nhịp cầu nối gắn kết tình 

hữu nghị hai nước Việt - Lào. Bà được nhận Huy chương kháng chiến hạng Nhì và nhiều huy 

chương vàng trong các cuộc thi quốc gia. 

Giờ tuy tuổi đã cao, nhưng giọng hát của bà vẫn còn trong trẻo, đằm thắm và cao vút. Bà vẫn 

hăng hái tham gia xây dựng đội văn nghệ bản, tiếng hát của bà vẫn được cất lên trong những đêm 

hội của xứ này. Bà thường xuyên được mời dàn dựng các tiết mục múa, hát cho các đơn vị cơ sở. 

Vợ chồng bà có 4 người con, các con bà đều đã trưởng thành và công tác ở nhiều lĩnh vực. Người 

là bộ đội biên phòng, người công tác trong ngành hàng không... Mỗi người mỗi nghề ai cũng đều có 

những thành công của riêng mình, nhưng họ đều là những người con hiếu thảo với cha mẹ. Hàng 

xóm vẫn bảo nhau nhìn gia đình bà Hoàng Mai để dạy con cái. 
 

16. Minh Phong. ÔNG XANH “03” GÓP PHẦN ĐẨY LÙI MA TÚY / Minh Phong // Công an 

nhân dân.- Ngày 10/5/2014.- Số 3209 

 

Đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, đáng lẽ ông Lại Kiều Xanh, cán bộ làm công tác phòng chống ma 

túy (trước đây gọi là công tác 03) ở phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La phải nghỉ 

ngơi, quây quần bên con cháu nhưng ông vẫn ngày đêm lăn lộn với công tác phòng chống ma túy 

của địa phương, góp phần không nhỏ vào kết quả công tác phòng chống ma túy trên địa bàn 

phường Chiềng Lề thời gian qua. 

So với nhiều người cùng tuổi thì ông Lại Kiều Xanh vẫn còn nhanh nhẹn, hoạt bát lắm. Có lẽ 

chính vì thế mà không lúc nào ông ngơi nghỉ, suốt ngày như con thoi, khi thì ở Trung tâm giáo dục 

lao động nhận bàn giao người nghiện sau cai, khi thì đến nhà có người nghiện ma túy động viên 

con em họ đi cai nghiện, lúc lại đến từng nhà người dân trên địa bàn làm công tác phát giác, tố 

giác... Không kể đêm hôm, khi có việc là ông hăng hái đi làm với tinh thần trách nhiệm cao. Công 

việc chính của ông Lại Kiều Xanh là giúp cấp ủy, chính quyền phường Chiềng Lề quản lý người 

nghiện ma túy trên địa bàn, tư vấn xét nghiệm những người liên quan đến ma túy để lập hồ sơ đưa 

đi cắt cơn, cai nghiện ở Trung tâm giáo dục lao động của thành phố; tiếp nhận bàn giao người 
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nghiện tại các trung tâm giáo dục lao động trên địa bàn tỉnh giao cho các nhóm liên gia tự quản về 

an ninh trật tự quản lý, giáo dục, theo dõi, giúp họ bớt đi mặc cảm, sớm hòa nhập cộng đồng. 

Nguyên là cán bộ quân đội nghỉ hưu, ông Xanh luôn giữ vững phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ, 

không ngại khó khăn, gian khổ, cống hiến hết mình cho công tác phòng chống ma túy trên địa bàn 

phường Chiềng Lề. Ông cho biết, khó khăn nhất trong công tác phòng chống ma túy là tìm ra người 

nghiện thông qua phiếu phát giác, tố giác. Lúc đầu có mẫu đơn phát cho các tổ bản nhưng không có 

hiệu quả vì e ngại, nể nang mà hầu hết người dân không dám tố giác. Ông đã đến từng nhà phát 

phiếu tố giác dán kín trong phong bì rồi sau đó trực tiếp đi thu lại, phân loại, tổng hợp số lượng báo 

cáo UBND phường. Tuy nhiên, phát hiện ra người nghiện ma túy đã khó nhưng vận động, thuyết 

phục họ đi cai nghiện cắt cơn còn khó khăn gấp nhiều lần do tâm lý lo sợ, trốn tránh, thậm chí có 

đối tượng còn chống đối… Ông lại trực tiếp đến từng nhà, gặp từng người nghiện vận động, thuyết 

phục, phân tích phải trái, thiệt hơn cho họ hiểu và chấp nhận đi cai nghiện. Có một điều kỳ lạ là có 

người dù rất khó thuyết phục nhưng khi nghe ông nói chuyện, phân tích thì lại tình nguyện đồng ý 

đi cai nghiện. Ông gắn bó với công việc này quen thuộc đến nỗi nhiều người dân trên địa bàn 

phường Chiềng Lề vẫn thường gọi ông với cái tên thân thuộc như chính công việc của ông “ông 

Xanh 03”. 

Nhiều năm làm công tác phòng chống ma túy của phường, vận động, thuyết phục không biết 

bao nhiêu người đi cai cắt cơn tại cộng đồng, mỗi người là mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng khi 

nhắc lại ông đều nhớ như in từng trường hợp cụ thể. Anh Bùi Quang Huy ở tổ 2 phường Chiềng Lề 

là một trường hợp như thế. Do đua đòi, ham chơi nên anh Huy đã mắc nghiện, lại đã từng có tiền 

án về tội trộm cắp nên anh càng mặc cảm với bà con làng xóm, suốt ngày ở trong nhà, chỉ ra ngoài 

tìm thuốc hút khi trời đã tối. Cuộc sống của anh tưởng chừng không còn lối thoát. Thế rồi anh được 

ông Xanh đến nhà động viên đi cai nghiện tập trung. Lúc đầu anh không nghe vì mặc cảm và sợ 

không cai được. Nhưng nghe ông Xanh phân tích, lý giải điều hơn, lẽ thiệt, nhất là tác động tình 

cảm từ người mẹ và người vợ luôn vất vả sớm hôm vì anh nên cuối cùng anh đã đồng ý đi cai. Thật 

kỳ diệu, sau 10 ngày cắt cơn, được ông Xanh thường xuyên đến động viên, giúp đỡ và trực tiếp 

quản lý sau cai 1 năm, anh đã không còn nghiện nữa. Đến nay sau 8 năm, anh đã đoạn tuyệt hẳn với 

ma túy và tập trung cùng vợ con làm ăn. Cuộc sống của vợ chồng anh giờ đã rất ổn định, xây được 

nhà, mua được chiếc xe công nông chở hàng và nhiều vật dụng khác trong gia đình. Anh tâm sự: 

“Nếu không có bác Xanh, cuộc đời tôi không bao giờ có ngày hôm nay. Tôi rất biết ơn bác ấy”. 

Trường hợp anh Mè Văn Dũng, tổ 8 phường Chiềng Lề cũng nhờ ông Xanh động viên, giúp 

đỡ mà đã cai nghiện thành công, giờ đã có việc làm ổn định, cuộc sống được cải thiện rất nhiều so 

với trước. Nói về hai trường hợp này, ông Xanh chỉ cười mà nói rằng: “Nhìn thấy hoàn cảnh khó 

khăn của những người mắc nghiện tôi không cầm lòng được, tự nhủ phải bằng mọi cách tìm lại 

cuộc sống đích thực cho họ”. 

Được biết, từ năm 2008 đến nay, ông Lại Kiều Xanh đã trực tiếp tư vấn xét nghiệm ma túy 

cho 499 lượt người, trong đó dương tính là 199 người, đã lập hồ sơ đưa đi cắt cơn cai nghiện tại các 

trung tâm lao động xã hội 372 lượt người. Bà Lò Thị Phương, Chủ tịch UBND phường Chiềng Lề 
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nói: “Chúng tôi thực sự yên tâm khi giao công tác phòng chống ma túy cho ông Lại Kiều Xanh phụ 

trách, vì ông không chỉ làm việc bằng tinh thần trách nhiệm mà còn bằng cả tấm lòng”. 

Hơn 10 năm làm công tác phòng chống ma túy của phường Chiềng Lề, ông Lại Kiều Xanh 

đã đưa biết bao nhiêu đối tượng vào Trung tâm giáo dục lao động và đón về giao cho gia đình quản 

lý, mỗi lần đưa hay đón ấy là mỗi cảm xúc khác nhau nhưng tận sâu trong tâm ông Lại Kiều Xanh 

là tinh thần trách nhiệm, là tình thương yêu giữa con người với nhau nên nhiều khi phải bỏ tiền 

riêng ra để chi cho những việc đó ông cũng vui vẻ. 

Đang ngồi tiếp chuyện chúng tôi, chuông điện thoại của ông Xanh bỗng reo vang, lại có 

người cần tư vấn xét nghiệm ma túy; bước chân ông lại thoăn thoắt lên đường... Chúng tôi thầm 

chúc cho ông có sức khỏe thật tốt để cống hiến hết mình cho công tác phòng chống ma túy, góp 

phần giúp những người nghiện sớm quay trở lại với cuộc sống bình thường. 
 

17. Minh Phong. NGƯỜI THIỆT MẠNG, KẺ VÀO TÙ VÌ CHUYỆN “NHÌN ĐỂU” / Minh 

Phong // Công an nhân dân.- Ngày 10/5/2014.- Số 3209 

 

Ngày 8/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, 

khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lò Văn Khánh (SN 1995) và Quàng Văn Hà (SN 1997 cùng 

trú tại Sập Vạt - huyện Yên Châu). Vụ án xuất phát từ một lí do rất nhỏ, nhưng đã để lại hậu quả 

đau lòng, một người thiệt mạng và ít nhất đã có 2 thanh niên bị bắt tạm giam. 

Trước đó, ngày 5/5, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn 

La nhận được điện báo của Công an huyện Yên Châu: Phát hiện 1 tử thi và 1 xe môtô biển kiểm 

soát 26N1 007.12 ở bên đường quốc lộ thuộc khu vực trung tâm chợ xã Chiềng Hặc, huyện Yên 

Châu. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là Lừ Văn Mạnh (SN 1997, trú tại bản Cang, xã Chiềng 

Hặc, huyện Yên Châu). Trên người nạn nhân có dấu hiệu bị tác động ngoại lực trước khi ngã và bị 

tràn dịch màng phổi. Điểm trùng hợp là trước đó không lâu ở gần hiện trường có vụ đánh nhau của 

một nhóm thanh niên. Qua xác minh vụ đánh nhau của nhóm thanh niên tại trung tâm chợ xã 

Chiềng Hặc, thấy nổi lên Lò Văn Khánh và Quàng Văn Hà đã cùng với 7 đối tượng khác đã đánh 

anh Mạnh. Lúc đó, anh Mạnh lên xe máy bỏ chạy nhưng các đối tượng tiếp tục đuổi đánh, khiến 

anh Mạnh mất tay lái, quệt vào cọc tiêu rồi lao xuống taluy âm ven đường, tử vong tại chỗ. Lực 

lượng công an cũng đã truy tìm và thu giữ công cụ gây án của nhóm đối tượng này là hòn đá và 

chiếc gậy tre mà Khánh, Hà dùng ném vào ngực và đập vào lưng nạn nhân. Căn cứ kết quả điều tra, 

cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Khánh và Hà; 

đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan. 

Tại cơ quan công an, Khánh và Hà khai nhận, ngày 4/5, chúng cùng nhóm bạn gồm 7 thanh 

niên đều trú tại xã Sập Vạt điều khiển xe máy đi chơi trên Quốc lộ 6A theo hướng Hà Nội - Sơn La. 

Đến địa phận chợ trung tâm xã Chiềng Hặc, thấy Lừ Văn Mạnh đang ngồi trên xe máy ven đường 

nhìn theo rồi sau đó đi ngược về theo hướng Sơn La - Hà Nội, cho rằng Mạnh đang “nhìn đểu” 

nhóm mình nên các đối tượng này đã dùng gậy, dao, đá thủ sẵn trong người đuổi theo và tấn công 

Mạnh. Quàng Văn Hà dùng gậy đánh vào lưng, còn Lò Văn Khánh cầm hòn đá ném vào ngực trái 
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của Mạnh, khiến anh Mạnh mất tay lái quệt vào cọc tiêu rồi lao xuống taluy âm ven đường, tử vong 

tại chỗ. 

Sau khi gây ra sự việc nghiêm trọng, nhóm đối tượng này bỏ về nhà như không có chuyện gì 

xảy ra. Cho đến khi bị lực lượng công an bắt giữ vẫn không nhận thức được mức độ nghiêm trọng 

của sự việc gây ra, vẫn tỏ thái độ bình thản, cười nói bình thường. Chỉ đến khi được bàn giao cho 

Trại tạm giam - Công an tỉnh, nỗi sợ hãi mới hiện rõ trên nét mặt của Lò Văn Khánh và Quàng Văn 

Hà. 

Vụ án cũng là lời cảnh tỉnh đối với một số bạn trẻ, chỉ vì tức giận nhất thời mà nổi máu côn 

đồ, lại thiếu hiểu biết về pháp luật mà vướng vào vòng lao lý. 
 

18. Thanh Dương. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở SƠN LA / Thanh Dương 

// Nhân dân.- Ngày 10/5/2014 

 

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Ðảng, Nhà nước với mục đích 

nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng nông thôn. Sau hơn ba năm triển khai chương 

trình, tỉnh Sơn La đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện 

còn bộc lộ nhiều khó khăn không dễ một sớm, một chiều khắc phục. 

NỖ LỰC ĐÁNG GHI NHẬN 

Với lợi thế về đất đai, khí hậu cho phép phát triển nền nông nghiệp đa dạng, cùng sự vào 

cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và quyết tâm xây dựng NTM của nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh, bộ mặt nông thôn ở Sơn La hôm nay có nhiều đổi thay rõ rệt. Hạ tầng kinh tế - xã hội 

thiết yếu được nâng cấp, cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở nhiều nơi được nâng lên, thu nhập 

bình quân năm 2013 ước đạt 12 triệu đồng/người, tăng gấp 1,4 lần so năm 2010 (8,55 triệu 

đồng/người). Các cấp, các ngành trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò của người nông dân, gắn họ với 

ruộng đất, quan tâm các chính sách hỗ trợ bà con gắn với chương trình NTM tại tất cả các xã, 

huyện, thành phố. Theo Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh, hiện 188 xã đạt tiêu chí quy hoạch. 

Có 11 xã thuộc nhóm khá (đạt từ 9 đến 13 tiêu chí) gồm: Xã Chiềng Sơn, Mường Sang (huyện Mộc 

Châu), Chiềng Ban, Mường Chanh, Cò Nòi (huyện Mai Sơn), Mường Trai, Chiềng Lao (huyện 

Mường La)... 100% các điểm triển khai người dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ nguyên vật liệu, 

ngày công xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Ðiển hình như 425 hộ dân ở hai xã Gia Phù và 

Huy Bắc (huyện Phù Yên) hiến gần 19 nghìn m2 đất làm đường giao thông, nhà văn hóa. Còn tại xã 

Chiềng Ban (nơi được coi là “vựa” cà phê ở Tây Bắc), người dân đã đóng góp hơn ba tỷ đồng làm 

7,25 km đường bê tông. Sau hơn ba năm triển khai, xã đạt 12/19 tiêu chí, còn tiêu chí khó là bình 

quân thu nhập đầu người thì sẽ cố gắng đạt trong thời gian tới. Năm 2013, mức thu nhập của người 

dân trong xã là 17 triệu đồng/người/năm, nếu cà phê tiếp tục được mùa, được giá thì đến năm 2015 

sẽ đạt chuẩn theo quy định ở vùng Tây Bắc là 18 triệu đồng/người/năm. Anh Lèo Văn Hinh ở bản 

Tong Chinh phấn khởi chia sẻ, từ khi triển khai chương trình NTM, kinh tế gia đình được cải thiện 

đáng kể. 

CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN 
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Do đặc thù là tỉnh có đất đai rộng, bị chia cắt, cho nên cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất thiếu 

và yếu. Xuất phát điểm thực hiện chương trình các xã đạt tiêu chí NTM thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao. 

86% số dân sống chủ yếu bằng nghề nông, trình độ hạn chế, chuyển dịch lao động sang các nghề 

phi nông nghiệp chậm. Nhiều chính sách hiện hành chưa phù hợp thực tế, chưa đủ hấp dẫn các 

nguồn lực xã hội đầu tư vào chương trình. Mặt khác, do nguồn thu ngân sách trên địa bàn thấp, 

trong khi nhu cầu về vốn để thực hiện là rất lớn. Nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung cân đối 

cho tỉnh để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia còn rất thấp so với nhu cầu thực tế. Việc 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tuy được thực hiện, nhưng thiếu chiều sâu, dẫn tới ít có các 

mô hình sản xuất tiêu biểu đạt hiệu quả kinh tế cao. Lao động tuy đã được đào tạo, tập huấn xong 

nhưng chưa thật sự gắn với nhu cầu tại địa phương. Số lượng tiêu chí tăng bình quân chậm (năm 

2010 bình quân đạt 1,61 tiêu chí/xã, năm 2011 là 1,9 tiêu chí/xã, năm 2012 đạt 2,53 tiêu chí/xã, 

năm 2013 là 4,54 tiêu chí/xã); các tiêu chí đạt chưa bền vững... Nguyên nhân là do bộ máy tổ chức 

cán bộ làm chương trình từ tỉnh đến cơ sở chậm được kiện toàn, không có cán bộ chuyên trách, 

chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ cấp xã phần lớn thiếu kiến thức về chuyên môn kỹ thuật, 

quản lý kinh tế và quản lý đầu tư... Theo Phó chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Sơn 

La Nguyễn Hữu Phước, để khắc phục những khó khăn trong thực tế, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp 

như: Cố gắng huy động được nguồn lực tại chỗ, phát huy hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, doanh 

nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội ủng hộ, hỗ trợ, đầu tư vào địa bàn nông thôn. Tập trung giúp 

đỡ Ban chỉ đạo, quản lý cấp xã nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện chương trình theo quy 

hoạch, đề án được duyệt. Tiếp tục lựa chọn xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, ưu tiên 

những mô hình trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hiệu quả, có khả năng nhân rộng để giải 

quyết việc làm, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân... 

Có thể nhận thấy, để đạt được kết quả nêu trên, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM 

của tỉnh đã nỗ lực đưa những nội dung, công việc của chương trình vào hoạt động và triển khai 

rộng khắp các địa bàn. Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Chủ trương, chính sách 

về xây dựng NTM được các tổ chức, đoàn thể, các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền góp 

phần làm thay đổi nhận thức của người dân. 

Tuy nhiên, nếu không tập trung làm tốt các giải pháp trên thì việc hoàn thành một số mục 

tiêu trong năm nay như phấn đấu đạt bình quân sáu tiêu chí/xã, trong đó có ít nhất hai xã đạt 15 - 16 

tiêu chí, 20 xã đạt từ 9 đến 13 tiêu chí sẽ khó trở thành hiện thực. 
 

19. Minh Phong. SƠN LA: MỘT NGƯỜI NGUY KỊCH VÌ CHUYỆN… NHỔ NƯỚC BỌT / 

Minh Phong; Mạnh Tùng // Công an nhân dân.- Ngày 11/5/2014.- Số 3210 
 

Ngày 9/5, Công an huyện Mộc Châu đã bắt giữ Nguyễn Đức Minh (SN 1998, trú tại bản Bãi 

Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, chị Hoàng Thị 

Hội trú tại tiểu khu 5, thị trấn Mộc Châu trình báo, em trai chị là Hoàng Văn Hòa (SN 1974), trú tại 

tiểu khu Bản Mòn, bị một thanh niên dùng thanh kim loại vụt vào đầu gây thương tích. Công an 

huyện Mộc Châu đã tiến hành điều tra, xác định Nguyễn Đức Minh là kẻ đã hành hung anh Hòa. 
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Tại cơ quan công an, Minh khai nhận: Khoảng 15h40 ngày 12/1, tại khu vực bản Lùn, xã Mường 

Sang, Minh và anh Hòa có va chạm nhỏ. Minh cho rằng anh Hòa nhổ nước bọt vào người y và đẩy 

về phía sau, nên Minh đã dùng một tuýp sắt dài 76cm vụt thẳng vào đầu anh Hòa khiến nạn nhân bị 

thương nặng. Kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Sơn La cho thấy sức khỏe của anh Hoàng Văn 

Hòa bị giảm do thương tích là 72%. 

Căn cứ những chứng cứ, tài liệu điều tra, thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Mộc Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối 

với Nguyễn Đức Minh. 
 

20. Kiều Thiện. NGƯỜI MỘC CHÂU ĐỒNG LÒNG LÀM GIÀU / Kiều Thiện // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 13/5/2014.- Số 114 
 

Huyện Mộc Châu là địa bàn có nhiều nông sản nổi tiếng vùng Tây Bắc. Trong đó, 

nhiều loại sản phẩm đã chiếm lĩnh cả thị trường nước ngoài như: Chè, sữa Mộc Châu, cải 

dầu, hoa ly, hoa lan… 

CHUYỂN GIAO NHIỀU TIẾN BỘ ĐẾN BÀ CON  

Ông Lê Phúc Hà - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Mộc Châu cho biết: Mộc Châu có khá 

nhiều lợi thế nông - lâm nghiệp và sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành với địa bàn cửa ngõ 

Tây Bắc. Nông dân Mộc Châu khá năng động lại được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của 

cấp ủy Đảng, chính quyền, nhờ thế mà kinh tế - xã hội của Mộc Châu luôn có sự tăng trưởng mạnh 

và bền vững.  

Điều đáng nói trong sự tăng trưởng kinh tế - xã hội của Mộc Châu những năm gần đây là quá 

trình chuyển giao khoa học kỹ thuật đối với bà con các dân tộc trên địa bàn. Chị Lò Thị Quyên - 

cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần Hoa Nhiệt Đới ở bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, 

cho biết: “Hầu hết công nhân trong khu nông nghiệp công nghệ cao này đều là người dân tộc Thái, 

Dao, Mông, Mường. Bây giờ thì nhiều người dân tộc ở đây đã nắm vững quy trình sản xuất, kinh 

doanh với rau, hoa quả tươi”. 

ĐỒNG LÒNG CÙNG PHÁT TRIỂN 

Tại xã Đông Sang, dân cư có 4 dân tộc chính là Thái, Kinh, Mông, Mường với thu nhập chủ 

yếu hiện nay là sản xuất rau, hoa quả tươi và ngô lai. Ông Hà Văn Luyến - Trưởng bản Cóc cho 

biết: “Những hộ người Kinh thường đi tiên phong trong việc xóa nghèo, làm giàu với những cách 

làm ăn mới. Từ đó dân bản học và làm theo. Đến nay Đông Sang đã trở thành xã có lượng rau, hoa 

tươi hàng hóa chiếm tới hơn nửa tổng sản lượng rau, hoa tươi hàng năm của huyện”.  

Với ông Hạng A Súa (dân tộc Mông) ở tiểu khu Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu 

thì người dân Mộc Châu có nhiều lợi thế để sản xuất hàng hóa. “Chính bởi thế mà chục năm trước 

đây, khi còn là một hộ nghèo, tôi đã mạnh dạn đi vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân của thị trấn để 

đầu tư vào sản xuất, làm kinh tế trang trại. Bây giờ 4ha đất cằn của tôi đã cho thu nhập mỗi năm 

hơn 300 triệu đồng và được nhiều hộ khác cũng làm theo”. Kết quả, từ 2009 - 2014, tỷ lệ hộ nghèo 

huyện Mộc Châu giảm từ 25% xuống còn 14,42%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 10,5 triệu 

đồng lên 18 triệu đồng/người/năm.  
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“Phải khai thác được nội lực người dân, phát huy lợi thế của địa bàn, tranh thủ những 

nguồn lực của Trung ương, địa phương, các tổ chức kinh tế - xã hội… để tạo được động lực kích 

cầu người dân vươn lên xóa đói nghèo, làm giàu chính đáng…”. Bà Nhâm Thị Phương - Bí thư 

Huyện ủy Mộc Châu 
 

21. Kiều Thiện. QUỲNH NHAI (SƠN LA): TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG CHO GẦN 2.500 

LƯỢT NÔNG DÂN / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 13/5/2014.- Số 114 
 

Từ đầu năm đến nay, gần 2.500 lượt nông dân trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) đã 

được tập huấn các nghiệp vụ khuyến nông. Bà con cũng được hướng dẫn trồng 400ha sắn cao sản 

và ngô lai. Huyện đã triển khai các chính sách hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư thuộc 

nguồn vốn dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La với tổng kinh phí phê duyệt gần 11 tỷ đồng. 
 

22. PV. TRUY QUÉT MA TÚY / PV // Nhân dân.- Ngày 13/5/2014 
 

Ngày 12/5, Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) phối hợp Công an huyện Mộc Châu, C51 - Bộ 

Công an làm nhiệm vụ tại khu vực bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu bắt quả tang 

Nguyễn Ngọc Tiệp, SN 1973, ở tiểu khu Thảo Nguyên, thị trấn Nông trường Mộc Châu, có hành vi 

vận chuyển hai bánh heroin. 
 

23. T.Trâm. ĐỔI ĐỜI BẰNG MA TÚY, LÃNH ÁN 20 NĂM TÙ / T.Trâm // Phụ nữ Việt 

Nam.- Ngày 13/5/2014.- Số 133 
 

Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái vừa tuyên phạt bị cáo Mùa A Tủa (SN 1988, quê Mộc Châu, 

Sơn La) mức án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Do muốn “đổi đời” nhanh 

chóng, Tủa đã chọn cách đi giao dịch mua heroin từ Lào về bán tại Việt Nam lấy tiền công 5 triệu 

đồng. Sáng 2/6/2013, Tủa đi xe máy đến khu vực Lóng Sập, huyện Mộc Châu mua một bánh 

heroin với giá 160 triệu đồng rồi mang heroin đến khu vực nghĩa địa đường vào thôn Đồng Mường, 

xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn (Yên Bái) để bán cho một người lạ mặt. Tủa gói bánh heroin vào 

chiếc quần đi mưa buộc vào giá đèo hàng xe máy của mình rồi đi xe theo đường bờ sông qua bến 

phà Vạn Yên, huyện Phù Yên (Sơn La), đến khu vực nghĩa địa đường vào thôn Đồng Mường thì bị 

công an bắt quả tang. 
 

24. Thanh Hà. TỈNH SƠN LA: PHÁT HUY TỐT VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI / Thanh Hà // 

Người cao tuổi.- Ngày 13/5/2014.- Số 76 
 

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi tỉnh Sơn La lấy phong trào thi đua “Tuổi cao - 

Gương sáng” làm trọng tâm gắn với Học tập làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phát động hội viên 

gương mẫu chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đa số 

người cao tuổi vẫn tham gia lao động sản xuất, giúp đỡ con cháu phát triển kinh tế, ổn định cuộc 

sống. Có 2.614 người cao tuổi làm kinh tế giỏi cấp xã, phường, thị trấn; 425 người cao tuổi làm 

kinh tế giỏi cấp huyện; 87 người làm kinh tế giỏi cấp tỉnh. Toàn tỉnh có 16.943 người cao tuổi tham 
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gia công tác đảng, chính quyền, đoàn thể; hòa giải thành công 488 vụ việc. Phối hợp với bộ đội 

biên phòng bảo vệ 250km biên giới và 107 cột mốc, phát hiện 42 vụ việc báo chính quyền xử lí kịp 

thời. Có 4.475 người cao tuổi tham gia ban chấp hành khuyến học; tiết kiệm ủng hộ 380 triệu đồng 

vào quỹ khuyến học; phối hợp thưởng giáo viên, học sinh trị giá hơn 132 triệu đồng. Người cao 

tuổi Thành phố Sơn La ủng hộ 10.500m2 đất xây dựng nông thôn mới. 
 

25. H. Thuận. TIN VẮN / H. Thuận // Văn hóa.- Ngày 14/5/2014.- Số 2470 
 

 Công ty Điện lực Sơn La vừa tổ chức đóng điện cung cấp điện lưới quốc gia cho 155 hộ 

đồng bào dân tộc Mông thuộc xã Mường Bú (Mường La). Công trình hoàn thành giúp cho các hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xóa 

đói, giảm nghèo. 
 

26. Dương Hiền Nga. KỶ NIỆM 124 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 – 

19/5/2014): BÁC HỒ VỚI ĐỒNG BÀO TÂY BẮC / Dương Hiền Nga // Tin tức cuối tuần.- 

Ngày 15 - 21/5/2014.- Số 20 
 

Sinh thời, Bác Hồ đã dành tất cả tình cảm thương yêu cho cả dân tộc ta. Đồng bào các dân 

tộc Tây Bắc được Bác dành biết bao tình cảm đặc biệt. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 5/1952 

đến tháng 6/1965 Bác Hồ đã gửi 15 bức thư và điện tín cho cán bộ, chiến sĩ, dân công và đồng bào 

các dân tộc Tây Bắc. Bác còn đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, với đồng bào ở các địa 

phương như: Thuận Châu, Yên Châu, Điện Biên… 

…Sau khi Tây Bắc được hoàn toàn giải phóng, ngày 29/4/1955 Chủ tịch nước ra sắc lệnh 

thành lập “Khu tự trị Thái – Mèo” và ngày 7/5/1955 tròn một năm được giải phóng, Bác viết thư 

gửi đồng bào khu tự trị Thái - Mèo. Với sự quan tâm sâu sắc Bác dặn dò đồng bào “phải đoàn kết, 

phải thương yêu giúp đỡ nhau như anh em, phải thi đua sản xuất, làm cho mọi người áo ấm, cơm 

no...”. Ngày 7/5/1956, tròn một năm thành lập khu tự trị Thái - Mèo, Bác viết thư thăm hỏi, chúc 

mừng đồng bào đoàn kết, hăng hái thi đua xây dựng quê hương trong hòa bình. 

Tháng 3/1958 nhân dịp Phó thủ tướng Võ Nguyên Giáp lên thăm Tây Bắc, Bác thay mặt 

Đảng, Chính phủ viết thư thăm hỏi đồng bào, bộ đội, cán bộ ở Tây Bắc. Thư nào Bác cũng nhấn 

mạnh vấn đề đoàn kết các dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng Tây Bắc giàu đẹp. 

           Ngày 7/5/1959, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng Điện Biên và ngày thành lập khu tự trị 

Thái - Mèo, Bác đã cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Tố Hữu, đồng chí Phạm Ngọc Thạch 

lên thăm Tây Bắc, trong bài nói chuyện tại cuộc mít tinh ở Châu Thuận, Bác ân cần dặn dò đồng 

bào đoàn kết “Diệt hết giặc đói và giặc dốt, quét sạch hết bọn phá hoại, làm cho mọi người no ấm, 

đều biết chữ, làm cho mọi người đều được hưởng hạnh phúc, yên vui”. 

Kết thúc bài nói chuyện, Bác tặng bốn dòng thơ: 

“Người người mạnh khỏe/ Đoàn kết chặt chẽ/ Hăng hái thi đua/ Thành công vui vẻ”. 

Ngày hôm sau, 8/5/1959 Bác đã gặp gỡ trò chuyện với đồng bào các dân tộc ở Yên Châu. 

Với tình cảm nồng ấm, gần gũi, thân thương Bác đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với bà con các 
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dân tộc, lúc nào Bác cũng mong ước cháy bỏng một điều: Tây Bắc giàu đẹp, bản làng no ấm hạnh 

phúc, khiến bà con các dân tộc rất cảm động và thấm thía lời dạy và tình cảm của vị Cha già kính 

yêu, đúng là “Bản em có Bác như nhà có trăng”, “Từ khi có Bác cuộc đời hửng sáng/ Bữa cơm no 

tháng tám ngày ba/ Cơm thơm ăn với cá kho/ Đức Bác vạn phần lại có công anh” (Bữa cơm thường 

trong bản nhỏ - Chế Lan Viên). 

Giữa những năm đó, đất nước có chiến tranh lại chia cắt hai miền đầy khó khăn gian khổ hy 

sinh, dù phải lo lắng trăm công ngàn việc nhưng Bác lúc nào cũng dành cho đồng bào Tây Bắc một 

tình cảm lớn. 

7/5/1964, kỉ niệm 10 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bác đã ghi sổ vàng lưu niệm ở nhà 

Bảo tàng Điện Biên. 

Những ngày tháng 6 năm 1965, nhân dân cả nước náo nức vì quân dân Mộc Châu - Sơn La 

đã bắn rơi 9 máy bay Mĩ, ngày 23/6/1965 thay mặt Trung ương Đảng Bác gửi thư khen ngợi đồng 

bào, cán bộ chiến sĩ Tây Bắc đã lập công, Bác nhắc nhở quân và dân Tây Bắc hãy phát huy truyền 

thống vẻ vang Điện Biên Phủ, đoàn kết chặt chẽ, thi đua sản xuất giỏi, chiến đấu giỏi, quyết giành 

thắng lợi to lớn hơn nữa. Tấm lòng và tình cảm của Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc thật 

là sâu sắc cảm động. Tây Bắc ngày càng giàu đẹp, đổi mới, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc 

vì nhân dân các dân tộc đã làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu. 
 

27. Nguyễn Văn Hồng. PHÙ YÊN, SƠN LA: RA MẮT CÂU LẠC BỘ NỮ CỰU CHIẾN BINH / 

Nguyễn Văn Hồng // Cựu chiến binh Việt Nam.- Ngày 15/5/2014.- Số 1019 
 

 Hội Cựu chiến binh thị trấn Phù Yên vừa tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ nữ cựu chiến binh, với 

44 hội viên, trong đó có 8 hội viên chống Pháp, 25 hội viên chống Mỹ, 11 hội viên sau 30/4/1975 

và dân quân du kích. Ban chủ nhiệm được chỉ định có 5 đồng chí, chị Chu Thị Thảo được giữ chức 

chủ nhiệm. Câu lạc bộ có nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng, chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động chuyên đề, các ngày 

lễ lớn, các hoạt động vui chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đặc biệt là các hoạt động thăm 

hỏi, chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho hội viên; trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con khỏe, con 

ngoan và kinh nghiệm phát triển kinh tế… 
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