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01. Bình Nguyên. ĐIỆN ẢNH SƠN LA: ĐIỂM SÁNG VÙNG CAO / Bình Nguyên // Tạp chí 

Điện ảnh Việt Nam.- Ngày 05/5/2014.- Số 6 
 

Từng được truyền hình an ninh ví là điểm sáng vùng cao trong công tác phát hành, 

chiếu bóng lưu động, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Sơn La còn tích cực đổi mới 

theo quy hoạch, lộ trình của ngành. Phóng viên tạp chí Điện ảnh Việt Nam đã có buổi trao đổi 

cùng ông Trần Hồng Tuyến – Giám đốc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Sơn La về 

hoạt động của Trung tâm. 

PV: Sơn La là một trong số không nhiều các tỉnh xây dựng đề án điện ảnh dựa theo quy 

hoạch ngành, ông có thể chia sẻ một chút về đề án của đơn vị mình? 

Ông T.H.T: Hàng năm Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Sơn La đều có kế hoạch, 

đề án xây dựng kế hoạch hoạt động trong ngắn và dài hạn. Dựa theo chiến lược và quy hoạch điện 

ảnh đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 thì trung tâm chỉ cụ thể hóa thêm một số công việc cụ thể, ví 

dụ xây dựng rạp chiếu... 

PV: Nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực luôn là bài toán làm đau đầu các cấp quản lý. 

Nhân lực của Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Sơn La hiện ra sao, thưa ông? 

Ông T.H.T: Nói về nhân lực thì hiện Trung tâm có 26 đội chiếu bóng của các huyện và một 

tổ kiêm nhiệm công tác văn phòng và chiếu phim thành phố. Về khối lượng công việc thì mỗi đội 

đảm bảo có 18 buổi chiếu trong một tháng. Tính cả năm, trung tâm hoàn thành 5.616 buổi chiếu tại 

khắp các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Về nội dung, mỗi buổi chiếu gồm một tài liệu tuyên truyền do 

trung tâm biên tập, một phim tài liệu và một phim truyện. Nguồn phim chiếu được khai thác từ rất 

nhiều nguồn như Cục Điện ảnh, Viện Phim Việt Nam, hãng phim truyện, chương trình phim dân 

tộc - miền núi, phim trao đổi và một số phim truyền hình ngắn. Ngoài ra còn có các chương trình 

do Sở Văn hóa, Ban Tuyên giáo tỉnh cấp và một phần nhỏ các phim tài liệu do Trung tâm tự sản 

xuất. 

PV: Các bộ phim tài liệu do Trung tâm tự sản xuất phục vụ cho công tác phát hành và chiếu 

bóng lưu động thường thiên về mảng nội dung, đề tài nào? 

Ông T.H.T: Các phim của Trung tâm làm thiên về mảng người tốt, việc tốt, nét bản sắc văn 

hóa của từng tộc người được thể hiện qua số lượng dân cư, địa bàn sinh sống, trang phục, sinh hoạt, 

các phong tục, lễ hội... Hiện Sơn La có 12 dân tộc sinh sống trong đó dân tộc Thái chiếm 24%. 

Ngoài việc tự sản xuất các phim tài liệu ngắn, Trung tâm còn biên dịch, lồng tiếng Thái, Mông, 

Lào... cho các bộ phim. Cũng tùy vào đặc điểm từng dân tộc mà các đội có sự điều chỉnh về nội 

dung, chương trình trong mỗi buổi chiếu. 

PV: Một trong những khó khăn của các đội chiếu bóng lưu động là phương tiện, địa hình 

phức tạp, hiểm trở. Ở Sơn La, vấn đề này được giải quyết như thế nào? 

Ông T.H.T: Với đặc điểm là vùng núi cao, địa hình chia cắt lại là vùng lõm, sóng truyền 

hình không vươn tới được nên việc hưởng thụ văn hóa của các dân tộc chủ yếu dựa vào các đội 

chiếu bóng, thông tin lưu động và đoàn ca múa dân tộc. Cả Trung tâm hiện chỉ có một ô tô nhưng 

lại không thể đi tới được nhiều điểm chiếu do địa bàn hiểm trở. Với diện tích rộng hơn 4000km2, đa 

số các đội tự vận chuyển phim ảnh, máy móc bằng phương tiện cá nhân là xe gắn máy. Tuy khó 
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khăn là vậy nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đảm bảo để mỗi điểm có được hai lần chiếu trong một 

năm. 

PV: Với địa bàn như vậy thì các buổi chiếu được tổ chức ở đâu và sự đón nhận của nhân 

dân ra sao đối với các chương trình phim? 

Ông T.H.T: Mỗi buổi chiếu lưu động luôn là sự kiện văn hóa được nhân dân các bản chờ 

đón. Địa điểm chiếu thường là sân nhà văn hóa hoặc bãi đất rộng giữa hai nhà liền kề. Khán giả 

vùng cao đặc biệt thích các phim về đề tài chiến tranh cách mạng, giải phóng dân tộc. Những phim 

như vậy luôn thu hút đông người xem. 

PV: Công tác phát hành phim và chiếu bóng lưu động ở Sơn La có nhận được sự ủng hộ của 

lãnh đạo tỉnh cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị khác được thể hiện, lồng ghép như thế nào? 

Ông T.H.T: Nhiều năm nay, công tác phát hành phim và chiếu bóng Sơn La luôn nhận được 

sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo tỉnh. Tỉnh đầu tư về cơ sở vật chất, máy chiếu phim, bổ sung kinh 

phí sửa chữa máy móc, mua sắm thường xuyên. Cán bộ, viên chức của trung tâm đông nhưng vẫn 

được tỉnh trả lương theo ngạch bậc và phụ cấp đặc thù gồm hỗ trợ vận chuyển, cấp xăng dầu cho 

mỗi buổi chiếu... Ngoài ra, trung tâm luôn có sự phối hợp tốt với các đội thông tin lưu động trong 

việc cung cấp, phục vụ văn hóa, thông tin, phim ảnh đến đồng bào. 

PV: Với công việc mang tính đặc thù việc xây dựng, đào tạo đội ngũ kế cận làm công tác 

phát hành - chiếu phim lưu động có được quan tâm, đầu tư? 

Ông T.H.T: Với đội ngũ nhân lực đông, nguồn đầu vào của Trung tâm đa số là sinh viên 

điện tử viễn thông, Đại học Văn hóa, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Để làm tốt công tác 

chuyên môn, hàng năm trung tâm luân phiên cử cán bộ đi học các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên 

môn ngắn hạn do trường Đại học Sân khấu điện ảnh mở. Hiện đang có cán bộ theo học lớp tuyên 

truyền, sửa chữa thiết bị, chuyển từ phim nhựa sang kỹ thuật số. Ngoài các lớp ngắn hạn, công tác 

truyền nghề, đào tạo tại chỗ từ kinh nghiệm thực tế luôn được các cán bộ đi trước truyền lại cho lớp 

sau. 

PV: Xin cảm ơn ông. 
 

02. Minh Phong. SƠN LA: BẠN TÙ CŨ RỦ NHAU LẬP ĐƯỜNG DÂY BUÔN BÁN MA TÚY 

/ Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 18/5/2014.- Số 3217 
 

Hồi 10h ngày 16/5, tại bản Bó Nhàng 1 (xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an 

huyện Vân Hồ phối hợp Công an huyện Mộc Châu đã bắt giữ 2 đối tượng Hà Xuân Quỳnh (SN 

1978) và Triệu Văn Đức (SN 1977, cả hai đối tượng cùng trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao 

Bằng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin cùng nhiều 

tang vật có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. 

Mở rộng điều tra, đến 14h cùng ngày một tổ công tác đã di chuyển về bến xe Mỹ Đình (Hà 

Nội) thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Vì Văn Cường (SN 1981, thường trú tại xã Mường 

Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, khi Cường đang 

đợi nhận 180.000.000 đồng, là tiền bán 1 bánh heroin mà 2 đối tượng Quỳnh và Đức chưa trả. Lực 
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lượng công an đã thu giữ 1 điện thoại và nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Cùng với thời gian 

bắt đối tượng Cường, Ban chuyên án đã thành lập 1 tổ công tác khác, tiến hành khám xét khẩn cấp 

nơi ở của Vì Văn Hùng (SN 1978, là anh trai ruột của Vì Văn Cường), kẻ chủ mưu cầm đầu trong 

đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; thu giữ gồm 1 xe máy, 2 điện thoại, 

27.900.000 đồng… Qua đấu tranh khai thác bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình.  Được biết, Vì Văn Hùng là đối tượng đã có tiền án về tội mua bán trái phép 

chất ma túy vừa đi thực hiện xong bản án 15 năm tù giam. Quá trình cải tạo trong trại Hùng đã 

quen biết với Triệu Văn Đức (Đức cũng bị kết án 15 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma 

túy và cũng thụ án tại trại giam Thanh Xuân - Hà Nội). Hùng và Đức hẹn nhau sau khi ra tù sẽ cùng 

nhau thành lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Sau khi ra tù, Triệu Văn Đức móc nối với Hà Xuân Quỳnh là người ở cùng huyện Trùng 

Khánh, tỉnh Cao Bằng. Quỳnh cũng vừa mới chấp hành xong án phạt tù tại trại giam Phú Sơn, tỉnh 

Thái Nguyên với mức án 6 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Chúng cùng nhau lên 

Mộc Châu mua ma túy do Vì Văn Hùng bán rồi mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Còn Vì Văn 

Hùng, sau khi chấp hành xong án phạt tù về địa phương vài tháng, đã mở một hiệu cắt tóc ở thị trấn 

Nông trường Mộc Châu để che mắt cơ quan công an. Đồng thời Hùng thuê nhà riêng để ở và tiện 

cho việc điều hành đường dây mua bán ma túy. Hùng đã lôi kéo em ruột là Vì Văn Cường tham gia 

vào đường dây. Hùng trực tiếp đi mua ma túy từ biên giới về và giao cho Cường chuyển cho hai 

đối tượng Đức và Quỳnh, sau đó chỉ đạo Cường đi trước xuống Bến xe Mỹ Đình chờ Đức và 

Quỳnh ở đó để lấy tiền bán ma túy. Trong lúc chờ đợi thì Cường bị lực lượng Công an huyện Vân 

Hồ bắt giữ. Cùng thời điểm đó, Hùng cũng bị lực lượng công an bắt và khám xét nơi ở, thu nhiều 

tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội ma túy. 
 

03. Hiếu Quỳnh. SƠN LA: PHÁ VỤ ÁN MUA BÁN NGƯỜI LIÊN TỈNH / Hiếu Quỳnh // Công 

an nhân dân.- Ngày 19/5/2014.- Số 3218 
 

Ngày 18/5, Công an huyện Thuận Châu (Sơn La) đã phá thành công vụ án buôn bán người, 

bắt đối tượng Vừ A Cẩu, 25 tuổi, trú xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu là đối tượng 

chủ mưu trong vụ án. Trước đó, Vừ A Cẩu cùng với Vừ A Dò, 18 tuổi, Tráng A Chả, 23 tuổi, cùng 

ở huyện Than Uyên, Lai Châu lừa bán chị Sùng Thị D, 21 tuổi, ở xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu 

sang Trung Quốc. Hiện tại, các đối tượng Vừ A Pó và Tráng A Chả đang bị Phòng Cảnh sát Hình 

sự Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ điều tra trong một vụ mua bán người khác. Công an huyện đang 

tiếp tục làm rõ vụ mua bán người nêu trên. 
 

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

Phạm  // Gia đình Việt Nam.- Ngày 19/5/2014.- Số 20 
 

KỲ CUỐI: SỰ TRỞ VỀ CỦA CỔ VẬT 

Sau bao nhiêu tháng ngày cất công lặn lội, cuối cùng bà Chu Thị Thơm cũng đã tìm 

được ba bức tượng và đem nó về với ngôi tháp cổ. 
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Quay trở lại câu chuyện đi tìm lại cổ vật của bà Chu Thị Thơm, người nấu cơm năm xưa ở 

Mường Và, chúng tôi đã tìm về Lương Sơn (Hòa Bình), nơi bà đang sinh sống để đi đến cùng câu 

chuyện liên quan tới những cổ vật của ngôi tháp cổ. 

ÁC MỘNG 

Cuối tháng 12/2012, gần 50 năm sống ở trên đời, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, bà Chu 

Thị Thơm chứng kiến, hay nói đúng hơn là người trong cuộc, là nhân vật của những câu chuyện 

không thể nào lý giải nổi. 

Sau thời gian đi làm ở Mường Và cùng đội thợ xây ở Hòa Bình và Nam Định, bà Thơm quay 

trở về quê ở Lương Sơn (Hòa Bình). Từ đó bà cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, ai thuê gì thì làm nấy 

chứ cũng không đi đâu xa nữa. Từ ngày về quê, bà gầy rộc đi. Nghĩ lại những sự việc đã xảy ra với 

mình ở trên Sơn La, bà vẫn chưa hết ớn lạnh. Mỗi tối, khi vừa chợp mắt bà lại bị ám ảnh bởi những 

giấc mộng kỳ lạ với hình ảnh của một người đàn ông cao lớn đứng ở phía đầu giường, nói những 

điều lạ lùng, câu được câu chăng, nhưng đại loại là trả lại đồ cho họ, rồi hình ảnh chết chóc lại hiện 

ra. Mỗi lần gặp ác mộng là bà lại không dám ngủ nữa, bà sợ cứ nhắm mắt thì lại thấy những điều 

vô cùng đáng sợ kia. 

Dù tin hay không thì bà Thơm vẫn cho đó là “Thánh” về báo mộng. Ngày làm ở Mường Và, 

nghe mấy người thợ xây nói rằng họ đã đem cổ vật chôn về chỗ cũ, nhưng những giấc mơ cứ lặp đi 

lặp lại từ ngày ấy khiến bà băn khoăn mãi. Bà nghi ngờ rằng cổ vật đang thất lạc ở đâu đó chứ 

không phải là đã được chôn ở chân tháp như lời họ nói. Linh tính những điều chẳng lành xảy ra, bà 

quyết tâm khăn gói lên đường để đi tìm những cổ vật năm xưa. 

GIAN NAN ĐI TÌM TƯỢNG PHẬT 

Cùng đội đi làm thuê nhưng bà Thơm cũng chỉ biết tên tuổi, còn nơi ở chính xác của từng 

người bà cũng không biết rõ. Bà Thơm kể: “Lần mò lại trong danh bạ điện thoại, tôi tìm về những 

người làm cùng mình ngày xưa thì hầu như số máy nào cũng không liên lạc được, may mắn còn số 

của anh Chu Văn Linh. Có được manh mối này rồi, tôi có thêm hy vọng là việc đi tìm lại những 

bức tượng Phật năm xưa sẽ có kết quả”. 

Bà dành dụm những đồng tiền ít ỏi bán rau, bán khoai rồi tiền công làm thuê để có chi phí đi 

lại cho hành trình đi tìm cổ vật của mình. Tìm về nhà anh Linh ở Mai Châu (Hòa Bình). Nghe câu 

chuyện về cái chết bất đắc kỳ tử của hai đứa cháu trai, rồi cảnh cả vợ cả chồng cùng trở nên điên 

dại của nhà anh này, bà Thơm càng lo sợ thứ linh cảm chẳng lành mà lâu nay bà vẫn luôn bị ám 

ảnh. Nhưng dẫu sao cũng có chút may mắn là bức tượng Phật thứ nhất bà đã tìm thấy. Sau lễ cúng 

bái, bà gói ghém cổ vật cẩn thận rồi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những bức tượng Phật còn lại. 

Theo tìm hiểu của bà Thơm thì nhà anh Nguyễn Văn Thế ở một vùng quê thuộc huyện Vụ 

Bản, Nam Định chứ cũng không rõ ở xã nào, thôn nào. Thế nhưng bà vẫn cố gắng lên đường, tìm 

về Vụ Bản, bà hỏi han người dân ở đây, khó khăn lắm bà mới tìm được đúng nhà anh Thế ngày xưa 

cùng đi làm với mình. “Cả cái huyện Vụ Bản có biết bao nhiêu người tên Thế, mấy lần tìm nhầm 

nhà, nhầm người nhưng rồi tôi vẫn không nản chí. Tôi nghe ngóng thông tin, hỏi thăm người dân 
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bản địa câu chuyện kỳ lạ về những người mang cổ vật của ngôi tháp cổ ở Sốp Cộp (Sơn La) về”, bà 

nhớ lại. 

Cuối cùng, bức tượng Phật thứ hai ở Vụ Bản, Nam Định cũng được bà tìm thấy, nhưng gia 

cảnh nhà anh Thế cũng thảm hại không kém nhà anh Linh, cả hai bố con nhà anh này đều ra đi 

trong một lần đi đánh bắt cá ở con sông đầu làng. Những cái chết lạ lùng đều đã xảy ra ở những gia 

đình đã mang cổ vật về. 

Tiếp đó, bà Thơm lặn lội về Tân Lạc (Hòa Bình) để tìm bức tượng thứ ba. Bà Thơm vẫn nhớ 

như in những tháng ngày co ro, tím tái vì cái lạnh của miền núi Hòa Bình. Nhà anh Hoàng Văn 

Mão, người đang giữ bức tượng Phật thứ ba nằm ở một bản nghèo của huyện Tân Lạc. “Con đường 

dẫn vào bản vô cùng khó khăn, chỗ thì đất đá lởm chởm, chỗ thì mưa ướt trơn trượt, cố gắng đi rồi 

hỏi hết nhà nọ đến nhà kia để tìm được nhà anh này nhưng vào đến nhà cũng chỉ gặp hai mẹ con 

côi cút, còn bàn thờ đã đặt ngay di ảnh của anh ấy rồi, tội nghiệp quá!”, giọng bà chùng xuống. 

Điều không may mắn ở lần này là bức tượng Phật đã thất lạc, nghe chị vợ anh Mão kể là 

mấy đứa trẻ con ở nhà mang tượng ra nghịch rồi bán cho bà đồng nát. Theo một vài thông tin mà 

chị Hoa (vợ anh Mão) tìm hiểu được thì bà đồng nát này ở Cao Phong (Hòa Bình), cũng vì giữ bức 

tượng mà trở nên điên dại. Có được chút manh mối, bà Thơm lại đành cất công bắt chuyến xe đi 

Cao Phong để tìm hiểu thực hư. 

Qua mấy ngày đi tìm nhà bà đồng nát thì cũng tìm đến đúng địa chỉ, song bà này đã không 

còn nhớ, còn biết gì nữa. Thông tin pho tượng đến đây thì bị ngắt quãng, bà Thơm không còn biết 

phải đi đâu, tìm ở đâu cho ra cổ vật thứ ba. Sau bao nhiêu ngày lặn lội kiếm tìm mà không được 

chút manh mối nào nữa, bà đành bắt chuyến xe quay về Lương Sơn. 

“Lúc đó tôi cũng đã thấy nản chí, những tưởng mọi chuyện kết thúc ở đó. Bỗng một hôm 

nằm mộng, tôi lại thấy người đàn ông kỳ lạ dẫn tôi đi qua không biết bao nhiêu là đồi núi, đường đi 

heo hút ghê sợ lắm. Hôm sau có người bạn ở xã bên chẳng hiểu sao lâu lắm không thấy liên lạc, 

hôm đó lại vào nhà tôi chơi rồi kể cho nghe câu chuyện về một đại gia ở Yên Bái vì có cổ vật trong 

nhà mà giàu lên trong nhanh chóng. Khi ấy tôi mới giật mình nhớ lại. Mấy chiếc xe máy xuất hiện 

trong giấc mơ đều mang biển số 21, tức là biển số xe của Yên Bái. Nghĩ là thần phật báo mộng, tôi 

lại khăn gói lên đường”. 

SỰ TRỞ VỀ CỦA CỔ VẬT 

Bắt chuyến xe lên huyện Văn Chấn, Yên Bái (theo như lời đồn đại thì vị đại gia kia ở huyện 

này) ngay từ tờ mờ sáng ngày hôm sau, bà Thơm tìm về xã Suối Giàng. Thật không ngờ khi bà 

bước chân đến được ngôi nhà của đại gia phố núi này thì cũng là lúc nhà ông này đang có đại tang. 

Hỏi thăm thì đúng là nhà đại gia này có mua một bức tượng Phật có chỏm tóc búi cao của 

một bà đồng nát ở Cao Phong (Hòa Bình). “Từ một người tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ, lại ở vùng 

quê miền núi cao của tỉnh Yên Bái, thế mà từ ngày có cổ vật trong tay, việc làm ăn buôn bán của 

ông này phất lên trông thấy, tiền cứ gọi là vào như nước, ngôi nhà sàn cũ kỹ đã được thay thế bằng 

ngôi nhà cao tầng to đồ sộ ở giữa bản”, bà Thơm kể. 
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Thế nhưng từ ngày ông này ăn nên làm ra thì những người thân trong gia đình bỗng dưng cứ 

lần lượt rời ông đi về với tổ tiên. “Bao nhiêu sự việc đau buồn, kỳ lạ ấy diễn ra chỉ trong có vài 

tháng trời khiến cho vị đại gia phố bản không kịp trở tay. Thật không may là trong lúc tang gia bối 

rối thì có kẻ trộm đột nhập vào nhà và lấy đi bức tượng Phật. Khi đó, tôi đành ngậm ngùi quay trở 

về Hòa Bình”, bà Thơm nhớ lại. 

Mọi chuyện bẵng đi một thời gian thì bỗng có một ngày bà Thơm nhận được cuộc điện thoại 

gọi đến từ chị Hoa (vợ anh Mão) nói rằng đã tìm thấy bức tượng. Bà tức tốc lên đường về Tân Lạc 

thì đúng là đã tìm thấy bức tượng Phật có chỏm tóc trên đầu. Bà kể: “Không biết do trời Phật phù 

hộ thế nào mà sau bao nhiêu ngày lặn lội kiếm tìm, đi hết nơi nọ tới nơi kia, bức tượng lại quay về 

chốn cũ”. Theo như lời chị Hoa cho biết thì trong lần đi làm rẫy, chị đã tìm thấy bức tượng. 

Có lẽ là do bọn trộm đã vô tình cất giấu ở đúng khe suối cạnh con rẫy nhà chị, vì cũng trong 

thời gian đó có thông tin về một vụ buôn bán cổ vật trái phép ở Hòa Bình, những kẻ phạm pháp 

đang bị công an truy nã. 

Ba bức tượng đã được quy tụ, bà Thơm vui mừng mang chúng lên Mường Và (Sốp Cộp) rồi 

cùng ông Lò Văn Thoong làm lễ cúng tạ thần Phật để chôn cổ vật lại vị trí cũ ở chính cửa của ngôi 

tháp cổ. Vậy là sau thời gian dài “phiêu lưu”, 3 bức tượng Phật thiêng liêng đã được trở về với 

ngọn tháp linh thiêng kỳ bí ấy... 

Theo Tiến sĩ Đỗ Kiên Cường (Viện Vật lý Y Sinh học - Trung tâm Khoa học kỹ thuật và công 

nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng): “Đây đơn giản chỉ là sự trùng hợp mang tính ngẫu nhiên. Trong 

đó, bản chất của sự trùng hợp là luật số lớn trong lý thuyết xác suất và thống kê. Định luật này đơn 

giản có thể hiểu là với một mẫu xét đủ lớn, bất kỳ hiện tượng kỳ lạ nào cũng có thể xảy ra”. 

GS. VS Đào Vọng Đức, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý, nguyên Giám đốc Trung tâm 

Nghiên cứu Tiềm năng con người: “Gần đây, ngày càng dồn dập thông tin về những hiện tượng kỳ 

lạ mang tính tâm linh. Nhưng có một thực tế là những gì không lý giải được, những gì hư hư, thực 

thực, thậm chí vô lý thì một số người cho rằng Phật bảo thế, thánh bảo thế... Để giải thích vấn đề 

này cần có sự kết hợp giữa khoa học và tâm linh”. 
 

05. Nguyễn Duy Nghĩa. THỦY ĐIỆN SƠN LA, NÁO NỨC NIỀM VUI / Nguyễn Duy Nghĩa // 

Người cao tuổi.- Ngày 20/5/2014.- Số 80 
 

Mang theo dư âm hào hùng sau chuyến hành hương về Điện Biên Phủ, chúng tôi được đến 

Thủy điện Sơn La, như đi theo mạch nối giữa quá khứ vinh quang với tương lai huy hoàng. Máu 

xương của thế hệ cha anh đã đặt móng cho hậu thế để dựng xây non sông này “đàng hoàng to đẹp 

hơn mười ngày xưa”. Thủy điện Sơn La là một trong những biểu tượng đó - tượng đài của sự tri ân, 

trí sáng tạo và lòng tự tin. Điện của nhà máy hòa vào dòng sáng quốc gia tới mọi miền, rạng rỡ ánh 

sao điện soi những nếp nhà sàn chênh vênh trên núi cao. 

Khác với tầm vóc của nhà máy, Nhà Điều hành nằm khiêm tốn giữa ngàn xanh, dịu mát 

trong nắng ban mai. Trước mặt là dòng nước hạ lưu sông Đà thong dong chảy. Sau lưng là mặt 

sông hồ tĩnh lặng, không dồn đọng bèo bọt, rác rều, tựa hồ gương mặt người không gọn chút ưu tư. 
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Hồ thủy điện còn là ngư trường để quăng chài, thả lưới, mang cá về bên bếp lửa hồng, bay mùi 

thơm lựng quyện với hương cơm nếp dẻo, quấn quýt lứa đôi. Cô gái Mường La, áo chẽn thân tròn 

lẳn, nổi bật hai hàng cúc bạc, xúng xính hoa tai, vòng bạc, dây xà tích ngang lưng, má ửng hồng, 

ngọt ngào lời nhắn nhủ: “Cơm nếp dẻo/ Cá nướng thơm/ Em chờ anh quăng lưới trở về”. Hút hồn 

với gương mặt nền nã, giọng hát quyến rũ, váy ngũ sắc xòe theo điệu nhảy nhịp nhàng, chỉ khi nhìn 

đỉnh đầu cuốn tóc “tằng cẩu”, mới ngẩn ngơ, thì ra “thuyền em đã rời bến sang sông”. 

Là công trình lớn nhất Đông Nam Á, nhưng Thủy điện Sơn La không có cái hình hài bề thế, 

bởi được xây bằng kĩ thuật mới hiệp sức với trí tuệ cao. Có hai dòng chỉ số trái ngược so với Thủy 

điện Hoà Bình: Thời gian xây dựng ngắn hơn, số người vận hành ít hơn nhưng công suất lớn hơn. 

Đấy là chưa kể Sơn La hạn định 2015 mới hoàn thành thì 2012 đã đóng điện. Có điện trước 3 năm, 

chẳng những mang lại nguồn thu lớn do bán điện mà nguồn năng lượng từ dòng điện sớm đã làm 

cho bao dự định cũng nhanh chân chớp thời cơ. Hiệu quả khó lượng tính. “Điện lực đi trước một 

bước” - phương sách ấy được minh chứng sinh động ở Thủy điện Sơn La. 

Trong nhà máy, từ lãnh đạo đến nhân viên ai cũng có tác phong nhanh... như điện. Việc điều 

hành trông bên ngoài có vẻ nhàn nhã, đồng phục sáng màu thoáng làn hơi mát, chỉ đối diện với 

bảng điều khiển, nhưng ai nấy đều căng óc dõi theo những tín hiệu thông minh, nhạy cảm. Nhất là 

vào mùa mưa lũ, phải túc trực nghe ngóng tin về dòng nước trời, nó không theo “quy trình”, không 

có “kế hoạch” cứ vô tư trút xuống. Cán bộ chủ chốt ở đây là những lớp kì cựu - nói là kì cựu chứ 

không nói là già, vì ai nấy còn sung sức, hầu hết đã từng ở Thuỷ điện Hoà Bình tiếp bước lên đây. 

Số trẻ được tu nghiệp ở những quốc gia có ngành thủy điện tiên tiến. Hiện Thủy điện Sơn La còn lo 

cho Thủy điện Lai Châu. Lúc chúng tôi đến, Phó giám đốc kĩ thuật đang sát hạch 20 kĩ sư tuyển 

chọn cho công trình “nấc trên” này. 

Thời làm Thủy điện Hoà Bình, chuyên gia cầm tay chỉ việc, có khi họ phải xắn tay vào làm 

cả những động tác cơ bắp. Đến Thủy điện Sơn La thì chuyên gia đúng chỉ là... chuyên gia, theo hợp 

đồng từng gói thầu, có trường hợp bên ta yêu cầu chỉnh sửa, họ phải chấp nhận. Những chuyên gia 

từng đi nhiều công trình thủy điện danh tiếng trên thế giới, đến đây cũng tâm phục khẩu phục trí tuệ 

Việt Nam. Từ ngày hoạt động chưa có sự cố nào, còn nghĩa vụ với ngân sách thì sòng phẳng. Quyết 

sách chọn phương án “thấp” về mức trữ nước tối đa, đã có thời gian để kiểm nghiệm. Nấc trên là 

Thủy điện Lai Châu, cùng với nấc thang nhỏ là Thủy điện Huội Quảng, Thủy điện Bản Chát, thuần 

hóa dòng sông Đà có tiếng dữ dằn mỗi mùa mưa lũ, giờ đây với bàn tay khéo léo con người như đã 

dệt thành dải lụa đào giữa ngút ngàn Tây Bắc. 

Niềm vui trọn vẹn khi biết cuộc sống mới của bà con nhường ruộng nương cho thủy điện 

đang khởi sắc. Bản Nghe Toỏng, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La mới tái định cư 

được 6 năm, nay đã khoác màu áo mới. Chạy dọc vào bản là con đường trải nhựa phẳng lì, san sát 

những nóc nhà dọc theo hai bên đường, rồi chợ trung tâm, nước máy, trường học từ mẫu giáo đến 

phổ thông trung học như thị tứ dưới xuôi. Không còn lúa nước, bà con chuyển sang chăn nuôi theo 

hướng công nghiệp. Phát triển thủy sản ở lòng hồ đã có vốn 30a hỗ trợ... Dĩ nhiên công việc “hậu 

Thủy điện Sơn La” còn bề bộn, nhưng cả hệ thống đã vào cuộc. 
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Nghe thu nhập của người làm ra điện, có người trong đoàn gật gù “được đấy”. Nhưng anh 

bạn ở nhà máy nhỏ nhẹ: Ở đây không rẻ. Xung quanh bạt ngàn cây rừng hoang dã. Chợ Mường La 

vẫn là hình hài chợ vùng cao. Phở bò ở Thành phố Sơn La yết giá từ 35 đến 45 nghìn/một tô, chả 

có mùi vị gì đặc sắc, mới hiểu phần nào đời sống của những người con thủy điện thường gắn với 

rừng xanh núi đỏ này. Trong Nhà Điều hành chỉ nghe tiếng máy ầm ì. Ra ngoài nhìn mặt nước 

mênh mông, ngước lên rừng hào phóng tiếng chim hót vút cao giữa điệp trùng mây núi. 

Chia tay, ai nấy đều trào dâng cảm xúc về những con người đang lặng lẽ vì ánh sáng cho 

ngày nay, thắp sáng niềm tin hướng tới ngày mai. 
 

06. Kiều Thiện. CÁCH LÀM “LẤY NHỎ NUÔI LỚN” Ở TƯỜNG PHÙ / Kiều Thiện // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 20/5/2014.- Số 120 
 

“Vùng quê này nghèo lắm, đất sản xuất rất hạn chế, đời sống của bà con các dân tộc 

nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội phải hướng dẫn, giúp bà con xóa nghèo phù hợp” - bà Hoàng 

Thị Thìn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tường Phù, huyện Phù Yên, Sơn La tâm sự. 

Tường Phù là xã thực hiện di dân Thủy điện Hòa Bình hơn 30 năm trước. Ngày ấy chưa có 

chính sách tái định cư như bây giờ nên Tường Phù gặp rất nhiều khó khăn. 

TÌM LỢI THẾ TRONG KHÓ KHĂN 

Hội Nông dân xã xác định: Phải giúp nông dân bứt phá, vươn lên từ chính mảnh đất này. 

Phải tìm ra những lợi thế trong điều kiện khó khăn hiện tại để phát huy nội lực người dân. “Hội đã 

tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Hội cấp trên đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất 

cây trồng trên nương, dưới ruộng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản; đồng thời phối hợp tốt với 

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thành lập 5 tổ vay vốn, giúp bà con xóa đói nghèo. Hiện số dư 

nợ qua kênh Hội Nông dân xã quản lý lên tới trên 3,2 tỷ đồng với hơn 200 hộ đang vay vốn” - bà 

Thìn cho biết. 

Có vốn, có kỹ thuật, lại được cán bộ Hội, cán bộ khuyến nông hướng dẫn, chỉ bảo cách làm 

ăn, động lực xóa nghèo ở Tường Phù được khơi lên mạnh mẽ. “Cán bộ hướng dẫn chúng tôi đưa 

giống lúa, giống ngô mới vào trồng; mua phân bón cho cây trồng, trồng xen rau xanh trên đất lúa, 

đất nương; nhà có điều kiện giúp nhà khó khăn giống gà, vịt, lợn, dê, cây ăn quả, mấy cân phân 

đạm, kali... Hộ nào làm tốt được Hội biểu dương, khen thưởng; hộ làm yếu thì nhắc nhở, phân công 

các hộ làm giỏi giúp đỡ. Nhờ thế, năng suất lúa của xã đạt gần 7 tấn/ha, các hộ có đủ gạo ăn khi 

giáp hạt” - chị Hoàng Thị Yên, nông dân bản Bùa Chung 2 tâm sự. 

XÓA NGHÈO TỪ NỘI LỰC 

Tuy đời sống của nông dân đã có những khởi sắc nhưng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của 

Tường Phù bước sang năm 2014 vẫn cao: 19% số hộ nghèo và hơn 60% số hộ cận nghèo. 

Đến thăm hộ gia đình anh Lò Văn Tươi, bản Bùa Chung 3, anh bảo: “Tôi vừa thoát nghèo 

được 1 năm nay. Tuy vẫn nằm trong hộ cận nghèo nhưng với những kinh nghiệm sản xuất tích lũy 

được trong mấy năm qua, lại được Hội Nông dân quan tâm giúp vay vốn hộ cận nghèo nên chắc chỉ 

2 năm nữa là tôi sẽ có mức sống trung bình”. Cách xóa nghèo của anh Tươi cũng như một số hộ 

khác trong bản là chuyển đổi sản xuất cây trồng cạn có thu nhập thấp sang trồng cây mía và chăn 
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nuôi gia súc nhỏ, gia cầm. Anh Tươi cho biết thêm: Mấy năm nay, nhiều hộ ở đây trồng mía và thu 

nhập cao hơn trồng hoa màu tới 2 lần, như nhà ông Lò Văn Hiệp, Lò Văn Hiếu đạt tới 120 triệu 

đồng/ha/năm. Ngoài ra, tôi còn được mấy hộ khác cho vay vốn bằng con giống dê, lợn. Chỉ vài 

năm nữa là đàn dê của tôi sẽ có sản phẩm bán; còn đàn lợn thì lợn nái mới sinh, cuối năm nay cũng 

có 5 - 6 tạ lợn hơi bán. 

Tường Phù đang vận động nội lực để xóa nghèo - đấy là cảm nhận của chúng tôi khi đến với 

xã. Chỉ riêng số lượng máy xay xát đáng nể: Toàn xã có gần 650 máy. Lý giải về việc gần 2 hộ là 

có một máy xay xát, ông Lò Văn Viết, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở bản Bùa Chung 3 

bảo, xã có gần 1.400 con trâu, bò; hơn 3.600 con dê, lợn và hàng chục ngàn gia cầm, nhiều lồng 

cá… lại có điện lưới. Đi làm đồng về muộn, gà lợn… đói, cứ bật máy lên một lát là có thức ăn cho 

chúng, vừa rẻ hơn mua thức ăn gia súc chế biến sẵn, lại chủ động về thời gian...  
 

07. Kiều Thiện. SƠN LA: GIEO HƠN 45.000HA CÂY TRỒNG NGẮN NGÀY / Kiều Thiện // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 20/5/2014.- Số 120 
 

Đến nay, Sơn La đã kết thúc vụ gieo trồng cây vụ xuân hè trên đất nương với tổng diện tích 

đạt hơn 45.000ha, với các giống chủ yếu là lúa nương, ngô, sắn, khoai sọ, rau các loại. Ngoài ra 

nông dân còn thực hiện trồng mới nhiều loại cây khác trên đất nương: Mía, chuối, cà phê, chè… 
 

08. Minh Phong. SƠN LA: NHẬN 3,5 TỈ ĐỒNG ĐỂ CHẠY VIỆC LÀM RỒI BỎ TRỐN / 

Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 21/5/2014.- Số 3220 
 

Ngày 20/5, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi 

tố bị can đối với 2 đối tượng và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung (44 tuổi, trú tại tiểu 

khu 18, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Riêng đối tượng 

Trần Thị Nhung (35 tuổi, trú tại bản Bó, phường Chiềng An, Thành phố Sơn La) bị khởi tố nhưng 

được tại ngoại vì đang mang thai 19 tuần tuổi. 

Tại cơ quan công an, Dung và Nhung khai nhận từ năm 2012 đến năm 2013, họ đã lợi dụng 

sự quen biết và nhu cầu của một số người dân trên địa bàn Thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn để 

nhận hồ sơ và tiền với mục đích xin vào làm tại các cơ quan Nhà nước. Tổng cộng họ đã nhận hồ 

sơ của gần 30 trường hợp với tổng số tiền khoảng 3 tỷ 500 triệu đồng. 

Toàn bộ số hồ sơ và số tiền này, Dung và Nhung lại chuyển cho Cầm Thị Vân Anh (31 tuổi, 

trú tại bản Bó, phường Chiềng An, Thành phố Sơn La) để lo chạy việc, chỉ trích lại một phần tiền 

hoa hồng. Được biết, đối tượng Cầm Thị Vân Anh đã bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn 

La ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 30/12/2013 về tội làm giả con dấu, tài liệu của 

cơ quan, tổ chức; ngày 16/4/2014, Vân Anh lại bị cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La 

khởi tố thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Dung 

và Trần Thị Nhung, thu thêm một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài 

sản. Sau khi Dung và Nhung bị khởi tố, đã có thêm một số người dân ở Thành phố Sơn La và 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 10 năm 2014 11 

huyện Mai Sơn đến cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La trình báo về việc bị hai đối 

tượng này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 
 

09. Hương Phạm. HÒA BÌNH XÉT XỬ VỤ MA TÚY KHỦNG: “BỐ GIÀ” MA TÚY TRÁNG A 

CHƯ VÀ ĐƯỜNG ĐI CỦA 1.700 BÁNH HEROIN / Hương Phạm; Trang Linh  // Pháp luật 

Việt Nam.- Ngày 21/5/2014.- Số 141; Đời sống và pháp luật.- Ngày 27/5/2014.- Số 21 
 

Hôm qua 20/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm bị 

cáo Tráng A Chư và 26 đồng phạm trong đường dây ma túy “khủng” hoạt động trên địa bàn 

6 tỉnh miền Bắc. Đây là vụ án ma túy lớn được dư luận đặc biệt qua tâm bởi ngoài hành vi 

mua bán trái phép 1.700 bánh ma túy và 1.400 viên ma túy tổng hợp, Tráng A Chư còn dùng 

xe ô tô lao thẳng vào đội hình chốt chặn khiến một cảnh sát cơ động hy sinh, một cảnh sát bị 

trọng thương. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày. 

ĐƯỜNG DÂY MA TÚY LIÊN TỈNH 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) ủy quyền cho Viện Kiểm 

sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hòa Bình giữ quyền công tố tại phiên tòa, chiều ngày 18/5/2011, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình 

bắt quả tang đối tượng Tráng A Chư (37 tuổi, quê Sơn La) đang vận chuyển trái phép 50 bánh 

heroin và 400 viên ma túy tổng hợp. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can (trong đó 

có 4 bị can bỏ trốn) về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Chống người thi hành công vụ”, 

“Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Che giấu tội phạm”. 

Tráng A Chư khai nhận, Chư quen biết các “chiến hữu” từ năm 2007 - 2009. Chiều ngày 

17/5/2011, nhận được điện thoại đặt hàng của Trần Bá Bang, Chư sang nhà Giàng A Dếnh (cùng 

bản) hẹn chuẩn bị 50 bánh heroin và đặt tiền 2,2 tỷ đồng. Sáng 18/5/2011, sau khi lấy hàng, Chư 

xếp 30 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp vào hộp bìa các tông, số còn lại cho vào túi nilon 

màu đen để vào ghế sau xe ô tô Parado chuẩn bị xuống Hà Nội giao hàng. 

Trước khi đi xuống Hà Nội, Chư cẩn thận gọi điện cho đồng bọn thám thính; khi chắc chắn 

biết rằng không gặp “cớm” (không có xe công an chốt chặn trên đường), Chư yên tâm lái xe ô tô 

Parado mang 30 bánh heroin một mình xuống Hà Nội. Khi xe của Chư đến địa phận xã Phong Phú, 

huyện Tân Lạc, Hòa Bình thì bị công an mật phục ra hiệu lệnh dừng xe.  

CHỐNG TRẢ ĐIÊN CUỒNG VẪN KHÔNG THOÁT 

Tráng A Chư phóng xe với tốc độ cao, khi thấy các đồng chí cảnh sát giao thông, Chư giả vờ 

giảm ga để dừng xe rồi lại đột ngột nhấn ga bỏ trốn. Các chiến sỹ công an dùng biện pháp đặt bàn 

chông nhằm làm lốp xe của Chư bị thủng không chạy được, mặc dù xe bị thủng lốp nhưng “bố già” 

ma túy vẫn nhấn ga chạy tiếp. Trước tên tội phạm quỷ quyệt và manh động, các đồng chí công an 

buộc phải sử dụng phương án tiếp theo là dàn ô tô ngang đường để chặn xe của Chư lại. Vẫn quyết 

tâm không quy hàng, đối tượng chạy được khoảng 30 mét thì đâm thẳng vào ba chiếc xe ô tô của 

lực lượng công an đang chắn ngang đường làm hai chiếc xe ô tô của lực lượng công an va đập vào 
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nhau và hất tung hai đồng chí công an đứng bên trái đằng sau xe khiến cho một đồng chí hy sinh và 

một đồng chí bị trọng thương. 

Sau khi Tráng A Chư bị bắt giữ, cơ quan điều tra đã bóc gỡ đường dây mua bán trái phép ma 

túy với số lượng lớn và đông bị cáo diễn ra từ năm 2004 - 2009, địa bàn hoạt động trên các tỉnh 

gồm Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội,Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Giang. Qua công tác đấu tranh khai 

thác, Chư khai ra thêm 30 đối tượng khác (hiện còn 4 đối tượng đang bỏ trốn), kết quả điều tra xác 

định: Tổng số lượng ma túy các bị cáo mua bán lên tới hơn 1.700 bánh heroin và 1.400 viên ma túy 

tổng hợp. 

Cáo trạng của VKSNDTC truy tố Tráng A Chư và 26 bị cáo về các tội danh nêu trên, mức 

hình phạt mà Viện Kiểm sát truy tố cao nhất là tử hình và thấp nhất là 10 năm tù. Đến tháng 

4/2014, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (phạm tội “Che giấu tội phạm”) bị chết vì bị nhiễm HIV giai 

đoạn cuối nên đình chỉ xét xử đối với bị cáo này. 

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã trưng cầu giám định xác định 

nguyên nhân cái chết của chiến sỹ cảnh sát Nguyễn Mạnh Linh và xác định nguyên nhân khiến anh 

Linh tử vong là do chấn thương sọ não, trật đốt sống cổ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định do ý 

thức chủ quan của Tráng A Chư không đâm xe ô tô nhằm tước đoạt sinh mạng người khác nên 

không đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”. Trong phiên tòa này, Tráng A Chư với vai trò bị cáo 

đầu vụ bị truy tố về hai tội danh là “Mua bán trái phép ma túy” và “Chống người thi hành công vụ” 

với mức hình phạt cao nhất là tử hình. Cùng đối diện án tử với Tráng A Chư còn có các bị cáo 

Nguyễn Văn Hòa, Trần Thị Lưu Thủy, Trần Bá Bang và Nguyễn Văn Quý. Dự kiến phiên tòa sẽ 

diễn ra từ ngày 20 đến ngày 30/5… 
 

10. Bá Hưng . BẮT BA ĐỐI TƯỢNG TÀNG TRỮ MA TÚY TRÁI PHÉP / Bá Hưng // Biên 

phòng .- Ngày 23/5/2014.- Số 42 
Lúc 13giờ 30’ ngày 20/5, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Phòng phòng chống tội phạm 

ma túy (PCTPMT) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kon Tum đã phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm miền 

Bắc - Cục PCTPMT BĐBP và lực lượng PCTPMT BĐBP Sơn La bắt quả tang 3 đối tượng đang 

buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai 

tên là: Vi Văn Bình, SN 1971, dân tộc Thái, trú tại Mộc Châu; Vờ A Váo, SN 1992; Hờ A Trây, 

SN 1982, đều là dân tộc Mông, trú tại Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La. Tang vật bị thu giữ gồm: 2 

bánh heroin; 4 điện thoại di động; 1 dao của người dân tộc Mông có lưỡi dài 45cm, rộng 4,5cm; 1 

dao nhíp. Đây là 3 đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Sơn La vào khu 

vực biên giới tỉnh Kon Tum. Lực lượng chức năng BĐBP đang tiến hành điều tra mở rộng để truy 

tố trước pháp luật.  
 

11. Minh Phong. LỪA BÁN CẢ EM HỌ BÁN SANG TRUNG QUỐC LÀM GÁI MẠI DÂM / 

Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 24/5/2014.- Số 3223 
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Ngày 22/5, tại khu vực biên giới thuộc tổ 9 phường Lào Cai, Thành phố Lào Cai, Phòng 

Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu 

Quốc tế Lào Cai đã bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Chuyên (SN 1984, trú tại xóm Vắt, xã Lai 

Đồng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) về hành vi mua bán người. Trước đó, chiều 20/5, đội tuần tra 

kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện một nhóm phụ nữ vượt biên giới 

trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua sông Nậm Thi, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công 

tác đã yêu cầu tất cả số người trên về Đồn biên phòng để làm rõ hành vi vượt biên giới trái phép, 

nhóm phụ nữ trên gồm 4 người: Hoàng Thị Chuyên; L.T.H, SN 1992; L.T.M., SN 1995 và L.T.Q., 

SN 1996; cả 3 người này đều thường trú tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. 

Qua đấu tranh khai thác, Hoàng Thị Chuyên khai nhận: Từ tháng 8/2013, Chuyên làm tiếp 

viên ở Hà Khẩu (Trung Quốc), được 1 đối tượng người Trung Quốc chuộc về làm vợ. Hai vợ chồng 

Chuyên đã bàn với nhau về việc tìm phụ nữ và mở quán bán dâm ở Hà Khẩu. Cuối năm 2013, 

Chuyên đưa chồng về quê (Phú Thọ) ăn tết và cũng để tìm người để đưa sang Trung Quốc làm gái 

bán dâm. Trong khoảng thời gian này, Chuyên đã móc nối với một đối tượng nữ tên là Lò Thị Điều 

(tức Trang) ở Mường La (Sơn La) lấy chồng tại Thu Cúc, Tân Sơn (Phú Thọ) để tìm gái đưa sang 

Trung Quốc và hứa sẽ cho Trang 2 triệu đồng/người nếu giới thiệu được, Trang đã đồng ý. Trang 

về quê mình ở xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La lừa được 3 cô gái trú cùng bản với 

Trang là L.T.H., L.T.M. và L.T.Q.  đều là em họ của Trang, nói dối là đưa sang Trung Quốc bán 

hàng thuê với mức lương cao. Cả 3 cô gái đã đồng ý, chờ ngày người của Trang đến đưa đi. 

Đầu tháng 2/2014 vợ chồng Chuyên lên Sơn La, được Trang đưa đến nhà L.T.H., trong cuộc 

gặp này, Chuyên nói với bố mẹ H. là cho H. đi làm thuê bán quần áo ở Trung Quốc, lương 20 triệu 

đồng/tháng. Chuyên đã ứng trước cho H 1 triệu đồng, ứng cho gia đình H. 2 triệu đồng. Với thủ 

đoạn tương tự, Trang dẫn Chuyên đi gặp Q. và M., rủ M. và Q. đi Trung Quốc bán quần áo và cả 2 

đã đồng ý. Chuyên ứng trước cho gia đình Q. và M. mỗi gia đình 5 triệu đồng, đưa cho H. 200.000 

đồng và hẹn 3 cô gái đến ngày 20/2/2014 tự đi lên Lào Cai để Chuyên đón đi Trung Quốc. Nhưng 

do cả ba đều không đủ tiền nên ngày 19/2, vợ chồng Chuyên đến xã Chiềng Lao đưa họ sang Lào 

Cai rồi dẫn qua Trung Quốc. Sau 15 ngày ở Hà Khẩu (Trung Quốc), hai vợ chồng Chuyên đã bắt ép 

3 cô gái bán dâm và trực tiếp thu tiền. Mỗi lần đi khách, vợ chồng Chuyên thu 100 nhân dân tệ và 

nộp cho nhóm bảo kê ở địa phương 30 nhân dân tệ. Lúc đầu, 3 cô gái chống đối nên đã bị vợ chồng 

Chuyên đánh đập nên sau đó họ đành nhắm mắt đưa chân. Sau khoảng 2 tháng hoạt động, vợ chồng 

Chuyên xảy ra mâu thuẫn với các đối tượng xã hội trên địa bàn, đồng thời bị Công an Trung Quốc 

kiểm tra gay gắt, nên họ đã bàn nhau đưa 3 cô gái về Việt Nam tạm lánh. Khi vượt qua biên giới về 

Việt Nam qua sông Nậm Thi thì bị phát hiện và bắt giữ. 

Mở rộng điều tra, căn cứ vào lời khai của Hoàng Thị Chuyên và các chứng cứ tài liệu thu 

thập được, ngày 23/5/2014, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành bắt giữ đối tượng Lò Thị Điều, SN 

1989, trú tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La là kẻ đã trực tiếp lừa 3 cô gái cùng bản 

để đối tượng Hoàng Thị Chuyên đưa sang Trung Quốc. 
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12. Minh Phong. CÔNG AN TỈNH SƠN LA: GIẢI MÃ SỰ “BIẾN MẤT” CỦA CÁC SƠN NỮ 

NGƯỜI MÔNG Ở CHIỀNG XUÂN / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 26/5/2014.- Số 

3225 
 

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) phát hiện gần đây một số 

phụ nữ người dân tộc Mông thuộc khu vực xã Chiềng Xuân bỗng dưng biến mất; người nhà cũng 

không biết đi đâu, làm gì. Công an huyện Vân Hồ khẩn trương xác minh và ghi nhận thông tin 

những người phụ nữ đó bị một đường dây mua bán người lừa đưa sang Trung Quốc. 

Ngày 22/5, trinh sát Công an huyện Vân Hồ phát hiện đối tượng Sùng Quáng May (SN 

1974, trú tại thôn Quán Dín Ngài, xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang) xuất hiện tại xã 

Chiềng Xuân để dụ dỗ, lôi kéo phụ nữ và trẻ em là người dân tộc Mông đưa sang Trung Quốc bán. 

Cơ quan công an đã triển khai lực lượng bắt quả tang Sùng Quáng May khi đang đưa chị Vàng Thị 

Vang (SN 1998, trú tại bản Sa Lai, xã Chiềng Xuân) trên chuyến xe khách từ huyện Mộc Châu đi 

Thành phố Hà Nội nhằm đưa chị Vang lên Hà Giang để bán sang Trung Quốc. 

Tại Công an huyện Vân Hồ, Sùng Quáng May đã khai nhận: Ngày 17/5, May gặp một người 

đàn ông tên là Hạng Lử (quốc tịch Trung Quốc) tại chợ phiên, cửa khẩu Mốc 5, xã Xín Mần, huyện 

Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Do đã có quen biết, Hạng Lử nhờ May đi tìm một người phụ nữ dân tộc 

Mông ở huyện Vân Hồ, để lừa bán sang Trung Quốc, đồng thời đưa cho May một điện thoại di 

động để liên lạc. May đồng ý và thỏa thuận với Hạng Lử đưa trước 3.500.000đ để chi tiêu, đi lại. 

Sau khi đưa được người phụ nữ mà Hạng Lử yêu cầu đến khu vực cửa khẩu Mốc 5 thì Hạng Lử sẽ 

mua lại người phụ nữ với giá 2.000 nhân dân tệ. Cả hai hẹn ngày 23/5, Hạng Lử sẽ có mặt tại điểm 

hẹn và giao tiền cho Sùng Quáng May. 

Sau đó, May bắt xe khách từ Xín Mần về Hà Nội rồi đi tiếp lên Mộc Châu (Sơn La), tìm gặp 

chị Vàng Thị Vang. May dùng tên giả là Lý A Dềnh, lôi kéo chị Vàng Thị Vang đi Hà Giang chơi 

và được đồng ý. Khi họ lên xe khách đi đến địa phận huyện Vân Hồ thì bị tổ công tác Công an 

huyện Vân Hồ dừng xe kiểm tra; May bị bắt về hành vi mua bán người. Mở rộng điều tra, cơ quan 

Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vân Hồ xác định Hạng Lử có tên thật là Hạng Phát Học (SN 

1970, tên phiên âm tiếng dân tộc Mông là Hạng Giàng Pao, trú tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). 

Ngày 23/5, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Vân Hồ đã bắt khẩn cấp Hạng Phát Học để 

tiếp tục điều tra làm rõ. 
 

13. Kiều Thiện. ĐỔI ĐỜI TRÊN QUÊ HƯƠNG MỚI / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- 

Ngày 27/5/2014.- Số 126 
 

“Chúng tôi được Nhà nước chuẩn bị những điều kiện sinh hoạt và sản xuất khá chu 

đáo nên dân bản ổn định nhanh và có nhiều điều kiện làm giàu” - anh Lù Văn Chảnh - 

Trưởng bản Pó Luông, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã (Sơn La) tâm sự. 

CUỘC ĐỔI ĐỜI 

Anh Lù Văn Quân - Phó bí thư chi bộ bản Pó Luông kể: “Ngay từ khi chuyển đến đây vào 

ngày 13/3/2008, chúng tôi đã được cán bộ và người dân đón nhận, giúp đỡ rất nhiệt tình. Đường 
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giao thông đã có, nền nhà đã san ủi sẵn, đất ở khoanh theo từng hộ rồi, điện lưới đã mắc, nước ăn 

có đường ống dẫn đến từng hộ. Nhà sàn mang từ quê cũ ở Liệp Muội (Quỳnh Nhai, Sơn La) ra, cứ 

vậy dựng nhà lên, việc ổn định đời sống chỉ mất chừng hơn 1 tháng là xong xuôi, kịp lúc bắt tay 

vào sản xuất vụ mùa đầu tiên trên quê mới”. 

Với già bản Lù Văn Ún (85 tuổi) thì “cuộc di dân tái định cư Thủy điện Sơn La với chúng tôi 

là cuộc đổi đời”. Quê cũ ở bản Có, xã Liệp Muội, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La) của già Ún không 

có điện, nước sinh hoạt thiếu thốn, đường giao thông rất khó khăn, đất đồi ở đó không trồng nổi cây 

ngô tốt... Về với Pó Luông, bà con tái định cư được nhận diện tích đất ở ngay trên những vườn 

nhãn sai trĩu quả của người dân sở tại, được chia đất sản xuất gồm cả lúa nước và vườn đồi. “Tuy 

chưa có những kinh nghiệm tốt để làm lúa nước, trồng ngô lai nhưng chúng tôi được cán bộ khuyến 

nông và người dân nơi đây hướng dẫn rất chu đáo nên thu hoạch cao ngay từ vụ đầu tiên, ai cũng 

phấn khởi. Ở đây tiện đường giao thông nên nông sản làm ra bán được giá, khách đến mua tận nhà, 

thuận lợi lắm” - ông Ún bảo vậy. 

Không chỉ giúp người dân sớm ổn định đời sống và sản xuất, chính sách tái định cư Thủy 

điện Sơn La ở huyện Sông Mã được thực hiện một cách bài bản và quyết liệt, vì thế những quyền 

lợi của người dân được chăm lo chu đáo. Anh Lù Văn Chảnh - Trưởng bản Pó Luông cho biết: 

“Chúng tôi được tập huấn khuyến nông rất kỹ, được tham gia các mô hình sản xuất và đặc biệt là 

được hỗ trợ cây giống, con giống chất lượng cao và kịp thời”.  

YÊN TÂM LẬP NGHIỆP 

Chị Lù Thị Bỉnh - dân bản cho biết: “Nhà nước hỗ trợ chúng tôi một số con giống với mức 

bình quân 2 lợn nái hoặc 1 con bò cái nền, 1 cặp dê hay vài chục con ngan… Nhưng với kiến thức 

chăn nuôi được tập huấn và vốn hỗ trợ của dự án di dân tiết kiệm được, gia đình tôi đầu tư mua 

thêm 2 con bò, mấy con dê... Thu nhập hàng năm của gia đình tôi đã đạt hơn 100 triệu đồng trong 3 

năm nay”.  

Gần nhà chị Bỉnh là nhà chị Lù Thị Huệ “có mức thu nhập hàng năm hơn 200 triệu đồng, 

khá nhất cái bản này” (lời chị Bỉnh). Gia đình chị Huệ chuyển về đây chỉ năm trước năm sau là bắt 

tay vào làm kinh tế. Chị Huệ kể: Về đây mới biết cách làm ăn lớn vì được tập huấn nhiều, được tiếp 

xúc với dân sở tại có nhiều hộ làm ăn giỏi. Tôi bàn với chồng phải phát triển chăn nuôi để làm giàu, 

đăng ký tham gia mô hình phát triển dê, bò. Từ 4 con dê ban đầu, 5 năm nay, tôi đã có 170 con dê. 

Ngoài ra, nhà có 4 con trâu nái, hàng chục con lợn, có ao cá, rất nhiều ngan lai, gà, vịt, ngỗng… 

Chị bảo: “Ở đất này, nếu chịu khó và biết cách chi tiêu thì làm giàu cũng không khó lắm”.  

 Trưởng bản Lù Văn Chảnh cho biết thêm: 6 năm trên đất mới, bản đã cơ bản xóa được hộ 

nghèo, không còn nhà tạm, hộ khá, giàu chiếm tới hơn 25% số hộ trong bản. 
 

14. Anh Hiếu. THỨ TRƯỞNG BÙI VĂN NAM LÀM VIỆC TẠI CÔNG AN HUYỆN MỘC 

CHÂU, SƠN LA / Anh Hiếu // Công an nhân dân.- Ngày 28/5/2014.- Số 3227 
 

Ngày 27/5, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, 

Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công an huyện Mộc Châu, Sơn 
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La. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tá Hoàng Tiến Hiểu, Phó Văn phòng Bộ Công an; 

Đại tá Bùi Quang Chi, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 

Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La... 

Đại tá Lê Minh Loan, Trưởng Công an huyện Mộc Châu báo cáo với đồng chí Thứ trưởng 

Bùi Văn Nam và Đoàn công tác kết quả tóm tắt công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa 

bàn huyện Mộc Châu trong 6 tháng đầu năm 2014, nêu rõ: Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám 

đốc Công an tỉnh, Công an huyện Mộc Châu đã nỗ lực vượt khó, giữ vững ANTT trên địa bàn. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện 

Mộc Châu đã triển khai phương án, huy động lực lượng chủ động đảm bảo ANTT cho các doanh 

nghiệp, góp phần ổn định môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương thành tích, cố gắng của 

Công an huyện Mộc Châu trong 6 tháng đầu năm 2014. Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ 

trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Mộc Châu là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, 

có tiềm năng phát triển kinh tế, phát triển chăn nuôi, trồng hoa, dịch vụ du lịch nhưng cũng tiềm ẩn 

nguy cơ phức tạp về tội phạm như tội phạm ma túy... Thời gian tới, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, 

Ban Giám đốc Công an tỉnh, chính quyền và Đảng ủy huyện Mộc Châu, Công an huyện tiếp tục giữ 

vững ổn định về chính trị, ANTT, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Làm tốt chức năng tham 

mưu cho chính quyền địa phương và các cấp, đoàn thể để huy động sức mạnh tổng hợp toàn Đảng, 

toàn quân, toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp với các lực 

lượng đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới; đấu tranh chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm 

mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy. Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động của lực lượng công 

an nhân dân “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận 

động, phong trào thi đua do Bộ Công an và các cấp phát động... 

 

15. Đức Anh. SƠN LA: NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở CƠ SỞ / Đức Anh // Văn hóa.- 

Ngày 30/5/2014.- Số 2477 
 

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Yên 

Châu, Sơn La được phát triển sâu rộng, toàn diện và hiệu quả cao trong việc cải thiện, nâng cao đời 

sống văn hóa của người dân, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng môi trường văn 

hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển. Các hoạt động sưu tầm 

văn hóa, văn nghệ dân gian, lễ hội truyền thống được khơi dậy và phát huy. Toàn huyện hiện có 45 

khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; 133 cơ quan, đơn vị văn hóa; 9.461 hộ gia đình đạt 

danh hiệu gia đình văn hóa. Đời sống văn hóa cơ sở được khởi sắc thông qua các hội thi, hội diễn 

chào mừng các ngày lễ, tết trong năm, toàn huyện có 216 đội văn nghệ; khối đại đoàn kết toàn dân 
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tộc được củng cố và phát huy. Hằng năm, 100% bản, tiểu khu tổ chức ngày hội đại đoàn kết và liên 

hoan bản, tiểu khu văn hóa. 

 

 


