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01. Thảo Lan. SƠN LA THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH GIẢI QUYẾT 

VIỆC LÀM / Thảo Lan // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 -31/5/2014.- Số 479 
 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giải quyết việc làm trong phát triển kinh tế, cải 

thiện đời sống người dân, bảo đảm an sinh xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La rất coi trọng công 

tác giải quyết việc làm. Là cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội (LĐTBXH) thường xuyên bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và 

chương trình, kế hoạch công tác của Bộ, ngành giao để tổ chức triển khai tốt các lĩnh vực công tác 

của ngành, đặc biệt là công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. 

Sở LĐTBXH đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả kế hoạch hàng năm 

dự án hỗ trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương 

thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm gắn 

với thực hiện chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn chương 

trình quốc gia về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, tư vấn giới thiệu việc làm, cung ứng lao 

động, các chương trình xóa đói giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm; phối hợp chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội để thu hút lao động và giải quyết việc làm. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đã triển khai chương trình phát triển sản xuất cây lương 

thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển đàn gia súc gia cầm. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào canh tác, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi; chú trọng đầu tư phát triển kinh tế hộ gia 

đình, kinh tế trang trại, kinh tế tập thể, đặc biệt là vận động nhân dân những vùng có điều kiện phát 

triển trồng rau sạch và trồng hoa có giá trị kinh tế để nâng cao thu nhập từ sản xuất trong nông 

nghiệp và tạo việc làm cho người lao động. Đẩy mạnh trồng rừng và bảo vệ rừng phòng hộ, rừng 

sản xuất, khai thác vùng đất trống, đồi núi trọc, mở rộng diện tích trồng cây cao su, nhằm thu hút 

lao động vào làm việc tại Công ty Cao su Sơn La. Đầu tư khai thác tiềm năng của vùng đất ngập 

nước ven các con suối để phát triển nuôi trồng thủy sản đảm bảo ổn định lâu dài và tạo việc làm 

cho người lao động. Trong 3 năm gần đây (2011 - 2013), lĩnh vực nông nghiệp đã tạo việc làm cho 

10.714 lao động. 

Về lĩnh vực công nghiệp, tỉnh thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu ngành, đẩy mạnh phát 

triển sản xuất, phát triển doanh nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp 

để tạo thêm việc làm cho người lao động. Nhà máy gia công da giày Phù Yên đã thu hút được 

nhiều lao động từ nông nghiệp. Các cơ sở, hộ gia đình phát triển nghề tiểu thủ công nghiệp như: 

Gò, hàn, sửa chữa ô tô, xe máy, sản xuất nông cụ, gạch ngói, sản xuất các mặt hàng từ dệt thổ cẩm, 

may mặc góp phần tạo việc làm cho người lao động và nâng cao thu nhập. 

Tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất, kinh 

doanh như: Khai thác đá, vật liệu xây dựng; tập trung phát triển và đưa vào hoạt động một số nhà 

máy thủy điện vừa và nhỏ, hoàn thành và đưa vào sản xuất Nhà máy xi măng lò quay Mai Sơn, 

phát triển công nghiệp chế biến nông sản... Phát triển sản xuất công nghiệp đã tạo việc làm cho 

10.912 lao động ở Sơn La. 
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Trong lĩnh vực xây dựng, tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân 

dụng, giao thông, thủy lợi, thủy điện và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xây dựng phát 

triển, nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh đủ khả năng đảm nhận các công trình có quy mô 

lớn nhằm thu hút các lao động dôi dư tại địa phương. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, do vậy khi 

Chính phủ cắt giảm đầu tư công, các công trình xây dựng bị giảm hoặc lùi tiến độ. Một số doanh 

nghiệp dừng hoạt động dẫn đến nhiều người lao động không có việc làm, từ năm 2011 - 2013, 

ngành xây dựng của tỉnh đã tạo việc làm cho 6.387 lao động, chỉ đạt 71% kế hoạch được giao. 

Trong lĩnh vực thương mại, tỉnh chủ trương tăng cường xúc tiến thương mại, khuyến khích 

các thành phần kinh tế tham gia phát triển hoạt động thương mại ổn định. Lĩnh vực này đã tạo thêm 

việc làm cho 10.618 lao động. Bên cạnh đó, tỉnh tập trung phát triển du lịch cộng đồng - hướng đi 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Sơn La do không đòi hỏi đầu 

tư lớn nhưng mang lại hiệu quả cao từ kinh tế đến xã hội và môi trường, tạo được nhiều việc làm 

mới cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Lĩnh vực du lịch đã tạo được 

việc làm mới cho 1.410 lao động của tỉnh. 

Nguồn vốn chương trình giải quyết việc làm được thực hiện trong 3 năm gần đây đã giải 

ngân được 101,8 tỷ đồng với 1.016 dự án, tạo việc làm cho 8.250 lao động. Từ nguồn vốn vay của 

chương trình các dự án tập trung đầu tư vào chăn nuôi trâu bò thịt, trồng và cải tạo cây ăn quả, cây 

công nghiệp, sản xuất kinh doanh dịch vụ, mua sắm dụng cụ sản xuất, thiết bị, phương tiện vận tải 

tạo việc làm ổn định cho lao động tại chỗ, nâng mức thu nhập cho người lao động, góp phần tận 

dụng thời gian cho lao động nông thôn vào thời điểm nông nhàn. 

Với việc phát triển các chương trình, dự án trong các lĩnh vực nêu trên, trong 3 năm (2011 - 

2013), chương trình giải quyết việc làm của Sơn La đã tạo việc làm mới cho 48.451 lao động, đạt 

98,3% so với kế hoạch đề ra. Đảm bảo cơ cấu lao động trong các lĩnh vực: Nông, lâm, ngư nghiệp 

là 76,02%, công nghiệp và xây dựng là 11,22%, thương mại, du lịch và dịch vụ khác là 12,76%; 

giữ tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ở mức 4,2%; ổn định tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở 

khu vực nông thôn ở mức 89%. 

Tuy nhiên, chương trình giải quyết việc làm ở Sơn La vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: 

Một số nơi chính quyền cơ sở nhận thức chưa đầy đủ về công tác giải quyết việc làm, chưa phát 

huy được hết tiềm năng của địa phương và tập trung nguồn lực trong thực hiện công tác giải quyết 

việc làm. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào công tác giải quyết việc làm chưa 

thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả còn thấp. Sự phối hợp, triển khai chương trình giải quyết việc 

làm giữa các ngành và các đơn vị thực hiện chưa đồng bộ, quản lý chưa chặt chẽ. 

Công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn gặp rất nhiều khó 

khăn, đặc biệt là công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xuất khẩu 

lao động còn hạn chế. Bản thân người lao động và gia đình chưa hiểu rõ về chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước cũng như lợi ích của bản thân và gia đình khi tham gia hoạt động xuất khẩu. 

Trình độ của người lao động trong tỉnh thấp, chủ yếu là lao động phổ thông, ý thức tổ chức kỷ luật 
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kém, chưa hình thành được tác phong làm việc công nghiệp, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu của 

thị trường lao động nước ngoài, đặc biệt là các nước có thu nhập cao. 

Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhu cầu sử dụng lao 

động không lớn, việc thu hút lao động tham gia vào các ngành kinh tế phi nông nghiệp còn nhiều 

khó khăn, công tác tạo việc làm mới từ các doanh nghiệp trên địa bàn còn hạn chế. Tốc độ chuyển 

dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh chậm, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật tỷ lệ còn 

thấp, chất lượng, tính ổn định việc làm chưa cao. Nguồn vốn vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm, 

cho vay xuất khẩu lao động còn gặp nhiều khó khăn, không đủ vốn cho các tổ chức và cá nhân vay 

để phát triển sản xuất, nhất là các dự án sản xuất kinh doanh và các dự án giải quyết việc làm, hỗ 

trợ sản xuất cho người nghèo, nhân dân vùng tái định cư Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình. 

Công tác quản lý các dự án vay vốn chưa chặt chẽ, quyết định cho vay chưa cụ thể từng nguồn vốn 

đối với các dự án, mức vay đối với các doanh nghiệp thấp. Công tác giám sát, đánh giá tình hình 

thực hiện các dự án triển khai thực hiện chưa thường xuyên. Ủy ban nhân dân một số huyện, thành 

phố chưa quan tâm chỉ đạo nghiệp vụ theo dõi, giám sát chương trình mục tiêu quốc gia về việc 

làm. Năng lực cán bộ làm công tác giải quyết việc làm còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng 

chưa đáp ứng được yêu cầu công việc đề ra. 

Với những đặc thù về tự nhiên, kinh tế xã hội, Sơn La vẫn còn là một tỉnh nghèo, tỉ lệ hộ 

nghèo toàn tỉnh còn chiếm 27%, đến nay, tỉnh vẫn chưa tự cân đối được ngân sách, nguồn lực chủ 

yếu đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương do Trung ương bảo đảm. Chính vì vậy, 

theo ông Lê Viết Trực, để có thể thực hiện tốt hơn công tác giải quyết việc làm, hàng năm Nhà 

nước cần bổ sung thêm nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho tỉnh. Bên cạnh đó, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội cần hỗ trợ tỉnh đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho sàn giao 

dịch việc làm nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin thị trường lao động thông qua hệ thống 

internet và website của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Sơn La. Cục Việc làm, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội cần tổ chức đào tạo, nâng cao kỹ năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho cán 

bộ chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở để giúp họ tự tin hơn trong quá trình đối thoại với người lao động 

và các đơn vị tuyển dụng lao động, nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm.  
 

02. Quang Tuấn. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG Ở 

SƠN LA VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ / Quang Tuấn // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 

31/5/2014.- Số 479 
 

Là một tỉnh miền núi Tây Bắc, điều kiện kinh tế - xã hội của Sơn La còn rất nhiều khó khăn, 

trên địa bàn tỉnh có 12 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số trên 935 

nghìn người, chiếm 82,7% tổng dân số. Tỉnh có 5 huyện nghèo và 1.105 bản đặc biệt khó khăn. Tỷ 

lệ thất nghiệp ở thành thị là 4,2% và tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn khoảng 88%. 

Chính vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, 

coi xuất khẩu lao động là nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch thực hiện chương trình giải quyết 
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việc làm nhằm từng bước cải thiện đời sống; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực 

hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo nhanh và bền vững cho người dân trong tỉnh. 

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác xuất khẩu 

lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp chính 

quyền và người lao động đã từng bước được nâng lên, các cấp chính quyền địa phương đã chủ 

động, tích cực hơn trong công tác chỉ đạo về hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn 

ở nước ngoài. Trong 4 năm gần đây, các cơ quan chức năng và đơn vị, doanh nghiệp đã tổ chức 

được khoảng 100 đợt tư vấn, tuyên truyền lưu động đến các xã với sự tham dự của gần 10 nghìn 

lượt người. Nội dung tuyên truyền bao gồm các chính sách, chế độ của Nhà nước hỗ trợ người lao 

động, đặc biệt là người cư trú tại các huyện nghèo tham gia xuất khẩu lao động, giới thiệu và tư vấn 

về các thị trường lao động, quyền và lợi ích của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài. 

Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đã phát hơn 60 đĩa CD, 9000 nghìn tờ rơi tuyên 

truyền thông tin về xuất khẩu lao động, hàng trăm tờ thông báo tuyển dụng lao động của các công 

ty và ấn phẩm “Những điều cần biết khi xuất khẩu lao động tại các thị trường”... Công tác tuyên 

truyền tại cơ sở đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân và thúc đẩy công tác xuất khẩu lao 

động trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo xuất 

khẩu lao động tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, các đơn vị chức năng đã tổ chức giải 

quyết kịp thời, thuận tiện các thủ tục, công việc liên quan đến xuất khẩu lao động cho người dân 

như: Thủ tục hành chính, cấp chứng minh thư nhân dân, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh, thủ tục vay 

vốn... tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài. Đối với những 

lao động gặp khó khăn trong việc làm các thủ tục cần thiết, Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội các huyện cử cán bộ trực tiếp đi làm các giấy tờ có liên quan để đảm bảo kịp thời gian cho 

người lao động xuất cảnh. Đặc biệt, lao động là người dân tộc thiểu số có nguyện vọng đi làm việc 

ở nước ngoài theo hợp đồng được quan tâm hơn, được hỗ trợ kinh phí khi tham gia xuất khẩu lao 

động, bao gồm: Tiền hỗ trợ học phí học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, hỗ trợ tiền 

ăn, đi lại và chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài (hộ chiếu, visa, khám sức khỏe, lý lịch tư 

pháp). 

Theo ông Nguyễn Thành Công, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn 

La, mặc dù Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La đã quan tâm đến việc chỉ đạo, triển khai công tác xuất 

khẩu lao động trên địa bàn tỉnh, song một số cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể cơ sở chưa thực 

sự vào cuộc. Các huyện chưa sử dụng triệt để nguồn kinh phí thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-

CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, đặc biệt là nguồn kinh phí tuyên truyền cho chương trình xuất 

khẩu lao động, nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên thanh niên đi làm việc ở 

nước ngoài gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Bản thân người lao động và gia đình chưa hiểu 

rõ về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lợi ích của bản thân và gia đình khi tham gia 

xuất khẩu lao động, do đó số người đăng ký đi xuất khẩu lao động rất hạn chế. Hiệu quả xóa đói 

giảm nghèo bằng xuất khẩu lao động của những người đã tham gia trước đây chưa cao, chưa đủ sức 
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thuyết phục, nêu gương, phát triển phong trào đi xuất khẩu lao động sâu rộng trong nhân dân địa 

phương. 

Thêm vào đó, trình độ dân trí của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Sơn La còn thấp, không 

đồng đều, nhận thức của người lao động về công tác xuất khẩu lao động trong xóa đói giảm nghèo 

chưa đầy đủ, chất lượng lao động của tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu, điều kiện của nhiều thị 

trường lao động, đặc biệt là các thị trường có thu nhập cao. Nhiều người muốn đi xuất khẩu lao 

động nhưng không đạt yêu cầu về sức khỏe. Một số lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài 

đã hoàn thành các điều kiện trước khi xuất cảnh như học tiếng, giáo dục định hướng, sức khỏe tốt... 

nhưng không được vay vốn tại các ngân hàng để nộp trước khi xuất cảnh do không có tài sản thế 

chấp hoặc đang còn dư nợ tại ngân hàng. Gia đình người lao động còn lo ngại không đảm đương 

được việc trả gốc và lãi hàng tháng khoản tiền đã vay để chi phí cho con em mình đi xuất khẩu lao 

động. 

Nhiều người chưa có ý thức cố gắng tự mình vươn lên thoát nghèo, còn tâm lý ngại khó, 

ngại khổ, trông chờ, ỷ lại vào chế độ chính sách của Nhà nước. Ý thức chấp hành kỷ luật lao động 

của một số người còn thấp, tác phong công nghiệp kém. Một số người đăng ký tham gia hoạt động 

xuất khẩu lao động, được tuyển chọn đưa đi giáo dục định hướng, đào tạo nghề và chuẩn bị làm thủ 

tục xuất cảnh nhưng do chưa quen với việc làm ăn xa nhà, xa quê hương đã tự ý bỏ về nhà. Thêm 

vào đó, một số lao động được hưởng chính sách theo Quyết định số 71/QĐ-TTg sau khi học xong 

giáo dục định hướng không tham gia xuất cảnh. Điều này cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc 

triển khai công tác xuất khẩu lao động tại các huyện nghèo, cũng như công tác xuất khẩu lao động 

chung của tỉnh. 

           Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn lao động và tổ chức quản lý lao động ở nước ngoài của 

một số doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động chưa tốt. Sau khi tuyển chọn được lao động 

đưa đi làm việc ở nước ngoài, các doanh nghiệp không theo dõi, thông tin về kết quả thực hiện và 

tình hình của người lao động ở nước sở tại cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gây khó 

khăn cho quá trình tổng hợp, báo cáo và thông tin cho gia đình người lao động, làm cho gia đình họ 

lo lắng, bất an về người thân của mình. 

Do những khó khăn, bất cập nêu trên, nên kết quả công tác xuất khẩu lao động ở Sơn La còn 

rất khiêm tốn. Theo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ (2011 - 2015) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ các cấp về công tác lao động, người có công và xã hội tỉnh Sơn La, từ năm 2011 đến giữa năm 

2013 toàn tỉnh chỉ có 160 lao động xuất cảnh, đạt 16% so với kế hoạch được giao. Năm 2013, toàn 

tỉnh chỉ có 55 người đăng ký tham gia xuất khẩu lao động, số lao động đã xuất cảnh là 14 người, 

đạt 14% kế hoạch. 

Để nâng cao số lao động của tỉnh đi xuất khẩu lao động, trước hết phấn đấu đạt chỉ tiêu năm 

2014 là đưa 70 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tỉnh đã đề ra những giải pháp sau: Tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của 

tỉnh về hoạt động xuất khẩu lao động; giúp người lao động nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin về 

thị trường lao động ngoài nước, số doanh nghiệp có tư cách pháp nhân và được phép tuyển dụng 
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lao động đi làm việc ở nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng tránh thiệt hại cho người dân. 

Các cấp chính quyền cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các xã, phường, thị trấn 

với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Tổ chức hội nghị tư vấn và tuyển chọn nguồn lao động 

có chất lượng... Các đơn vị được phép hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn tập trung làm tốt 

công tác giáo dục định hướng, dạy nghề, ngoại ngữ và giải quyết kịp thời các vướng mắc, rủi ro 

(nếu có) trong quá trình thực hiện hợp đồng đưa lao động đi làm việc ngoài nước. 

UBND tỉnh và các cơ quan chức năng của địa phương chỉ đạo, phối hợp với Ngân hàng 

Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo đủ vốn vay cho số lao 

động khi có hợp đồng đi làm việc nước ngoài, đồng thời thông báo rộng rãi, phổ biến rõ các thủ tục 

cho người lao động vay vốn đi xuất khẩu lao động được thuận tiện. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động xuất 

khẩu lao động trên địa bàn, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và có những giải pháp tháo gỡ kịp 

thời. 

Cũng theo ông Nguyễn Thành Công, để tỉnh có thể thực hiện tốt hơn việc quản lý, triển khai 

công tác xuất khẩu lao động ở địa phương, đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các 

đơn vị, doanh nghiệp tuyển chọn lao động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác này và 

báo cáo kết quả thực hiện, thông tin tình hình đời sống và thu nhập của người lao động về Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội hàng quí, năm. Cùng với đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

cần bổ sung nguồn kinh phí tuyên truyền về xuất khẩu lao động cho các tỉnh miền núi, đặc biệt là 

các huyện nghèo để nhiều người lao động hiểu hơn về một trong những biện pháp giải quyết việc 

làm, xóa đói giảm nghèo hiệu quả và bền vững.  
 

03. Hải Uyên. NHÌN LẠI 4 NĂM ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở 

SƠN LA / Hải Uyên // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 -31/5/2014.- Số 479 
 

KẾT QUẢ 4 NĂM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1956 

Việc triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề 

án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trong hơn 3 năm qua đã bước đầu tạo 

được những chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể và 

người lao động Sơn La về vấn đề dạy nghề cho lao động nông thôn (LĐNT). Các sở, ban, ngành, 

ủy ban nhân dân các huyện đã chủ động tổ chức triển khai các hoạt động của đề án như lồng ghép, 

ưu tiên bố trí nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, huy động các nguồn lực để dạy 

nghề cho LĐNT. 

Tính đến cuối năm 2013 số cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ kinh phí theo Quyết 

định 1956 là 6 đơn vị với tổng mức kinh phí 60 tỷ đồng, bao gồm 5 trung tâm dạy nghề cấp huyện 

và 1 cơ sở dạy nghề thuộc Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. Về xây dựng chương trình, 

giáo trình đào tạo nghề, đến nay các cơ sở dạy nghề trên toàn tỉnh đã biên soạn 02 bộ chương trình, 
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giáo trình trình độ cao đẳng nghề; 12 bộ chương trình, giáo trình trình độ trung cấp nghề và 53 bộ 

chương trình, giáo trình trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng. 

Việc tư vấn, định hướng cho người lao động tham gia học nghề, tiếp cận với những kiến 

thức mới, những ngành nghề mới, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương, tổ chức các mô hình thí điểm về dạy nghề gắn với việc hình thành 

các khu, các cụm ngành nghề, sản xuất hàng hóa và việc dạy nghề tạo việc làm mới cho người lao 

động đã thiết thực góp phần vào mục tiêu chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, giải quyết việc làm, giảm 

nghèo bền vững tại địa phương, nhất là bà con vùng tái định cư... trên địa bàn. Tỉnh đã tổ chức 8 

lớp mô hình điểm tại huyện Mai Sơn, huyện Quỳnh Nhai với 4 nghề có nhu cầu cao như kỹ thuật 

chăn nuôi bò nhốt, kỹ thuật nuôi gà trang trại, kỹ thuật nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà, kỹ thuật 

nuôi trồng và chế biến nấm. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức lớp đào tạo nghề gắn với việc hình thành các 

tổ hợp sản xuất và sử dụng lao động của doanh nghiệp như dạy nghề sản xuất chổi chít xuất khẩu 

của Trung tâm Dạy nghề Công đoàn, nghề sản xuất nón lá truyền thống của Cơ sở dạy nghề Nông 

Trang Đông A và nghề may công nghiệp của Cơ sở dạy nghề Công ty PĐH. 

Qua 4 năm thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” các 

huyện, thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn đã ký kết hợp đồng đào tạo với các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, tổ chức tổng số hơn 280 

lớp dạy nghề cho LĐNT từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm với 22 nghề; 

trong đó nhóm nghề phi nông nghiệp là 11 nghề, nhóm nghề nông nghiệp là 11 nghề. Tổng số lao 

động nông thôn được học nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg là 8.765 người. Theo đánh giá 

của các huyện, thành phố, tỷ lệ lao động sau khi được học nghề có việc làm là khoảng 70%. 

Về cơ bản LĐNT lựa chọn nghề đào tạo trên cơ sở tiếp thu kiến thức mới để tiếp tục đầu tư 

sản xuất với những nghề mà bản thân, gia đình đã và đang sản xuất cho nên sau khi học nghề người 

lao động đã chủ động phát triển, mở rộng, chuyên canh sản xuất theo nghề được đào tạo theo 

hướng tự tạo việc làm với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn. 

NHỮNG HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC 

Bên cạnh những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận nêu trên thì quá trình triển khai thực 

hiện Đề án 1956 trong thời gian qua ở Sơn La cũng còn một số hạn chế, vướng mắc, đó là: 

Công tác quản lý Nhà nước về dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa có sự thống nhất 

về cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là giữa ủy ban nhân dân các huyện, thành phố với 

cơ quan quản lý Nhà nước về dạy nghề trong việc sử dụng các nguồn kinh phí để tổ chức đào tạo 

nghề cho LĐNT và quản lý, giám sát hoạt động dạy nghề của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn. Bộ 

máy cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về dạy nghề còn quá mỏng. 

Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu, mạng lưới cơ sở 

dạy nghề còn thiếu về số lượng, cơ sở vật chất thiết bị; chương trình, giáo trình dạy nghề còn bất 

cập, chưa xây dựng được nhiều chương trình phù hợp với nhu cầu lao động nông thôn, chậm đổi 

mới. Việc xây dựng các trung tâm dạy nghề huyện còn chậm so với lộ trình thực hiện đề án của 

Chính phủ cũng như các quy hoạch và đề án về dạy nghề cho LĐNT và đào tạo cán bộ cấp xã tỉnh 
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Sơn La. Một số trung tâm đã hoàn thành cơ bản các hạng mục xây lắp song chưa thể đi vào hoạt 

động do không có kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học. Đến nay, tỉnh Sơn La có 3 trung tâm 

dạy nghề huyện (Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã) đã quá thời hạn đăng ký hoạt động dạy nghề theo 

qui định tại Thông tư 29/2011/TT-BLĐTBXH, ngày 24/10/2011 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội Quy định về đăng ký hoạt động dạy nghề. 

Việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề hàng năm không đạt mục tiêu đề ra tại Quy hoạch dạy 

nghề, Đề án đào tạo nghề cho LĐNT, cán bộ cấp xã tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2020 và yêu cầu 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. Mục tiêu đặt ra là đào tạo nghề cho 12.000 đến 14.000 lao động/năm, nhưng trên thực tế, 

hàng năm tỉnh chỉ đào tạo được khoảng 9.000 lao động. Vấn đề giải quyết việc làm gắn với nghề 

được đào tạo cho người sau học nghề còn nhiều vướng mắc do các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn chủ yếu là vừa và nhỏ, khả năng thu hút lao động thấp. Việc tổ chức, 

hướng dẫn người lao động sau học nghề tổ chức sản xuất, kinh doanh chưa thực sự được chú trọng, 

chưa khắc phục được tình trạng manh mún, nhỏ lẻ trong sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc tiêu thụ 

sản phẩm còn nhiều vướng mắc. 

Vẫn còn những lớp dạy nghề chưa thực sự phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người học, 

chưa gắn chặt với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện, khả năng tổ 

chức sản xuất, kinh doanh sau học nghề của người lao động. Còn có tình trạng thời điểm mở lớp 

đào tạo không đáp ứng được yêu cầu thực hành nghề, nhất là với các lớp dạy nghề thuộc lĩnh vực 

nông nghiệp yêu cầu gắn với tính thời vụ. 

Một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La chưa thực sự chú trọng đến công tác đào 

tạo nghề cho LĐNT. Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề cho LĐNT, nhất là bà con vùng sâu, 

vùng cao còn hạn chế do trình độ học vấn của người lao động không đồng đều, điều kiện kinh tế, 

đường sá đi lại khó khăn... làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng đào tạo. Thêm vào đó, LĐNT 

chưa nhận thức đầy đủ về sự cần thiết và lợi ích của học nghề, chưa chuyên cần học tập, nhiều 

người vẫn giữ thói quen sản xuất cũ, không muốn xa gia đình nên việc tham gia học các nghề đòi 

hỏi kỹ thuật cao cần học tập trung tại các cơ sở dạy nghề phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu lao 

động còn gặp khó khăn. 

Việc tổ chức tổng điều tra toàn tỉnh về nhu cầu học nghề của LĐNT trên địa bàn vài năm gần 

đây chưa được thực hiện (do tỉnh chưa bố trí được kinh phí) nên việc xây dựng kế hoạch dạy nghề 

còn có những hạn chế. 

Kinh phí Trung ương bố trí cho đào tạo nghề hàng năm được giao muộn, tỉnh lại chưa bố trí 

được nguồn ngân sách, việc hỗ trợ người lao động học nghề hoàn toàn từ nguồn hỗ trợ thực hiện đề 

án của Trung ương nên nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu mặt bằng giá cả thực tế hiện nay. 

CẦN SỰ CHỈ ĐẠO QUYẾT LIỆT CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 

Để các chính sách, hoạt động của Đề án 1956 được triển khai nhanh, có hiệu quả ở Sơn La 

cần có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính 

trị, phân công rõ ràng về trách nhiệm của các cơ quan và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện. Cần có 

cơ chế thống nhất, sự phối kết hợp giữa cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh 
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vực quản lý Nhà nước về dạy nghề với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong 

việc triển khai sử dụng lồng ghép các nguồn vốn triển khai Đề án 1956 với các chương trình mục 

tiêu quốc gia khác để tổ chức dạy nghề và tạo việc làm sau học nghề cho người lao động cũng như 

trong việc quản lý hoạt động dạy nghề của các cơ sở dạy nghề. Cần tăng cường vai trò chỉ đạo, đôn 

đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của đề án tại địa phương của Ban Chỉ 

đạo thực hiện Quyết định 1956 các cấp. 

Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, hướng nghiệp cần đi trước một bước. Chỉ khi người 

dân hiểu rõ, nhận thức đúng về dạy nghề nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tăng thu nhập, nâng 

cao chất lượng cuộc sống cho bản thân và gia đình thì họ mới tích cực tham gia học nghề. 

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng phải nắm chắc nhu cầu lao động cần đào tạo cho mỗi 

loại nghề, lĩnh vực; kế hoạch dạy nghề phải cụ thể, căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương (từ cấp xã), của các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh. Để hoạt động dạy 

nghề có hiệu quả, cần có sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, của các doanh nghiệp 

trên địa bàn và người học nghề từ khâu xác định nhu cầu đào tạo (đầu vào), tổ chức đào tạo, đến 

giải quyết việc làm, tiêu thụ sản phẩm (đầu ra) cho người nông dân. Cần huy động các loại hình cơ 

sở đào tạo tham gia dạy nghề cho LĐNT; huy động những người sản xuất giỏi, thợ lành nghề trong 

các doanh nghiệp, nghệ nhân trong các làng nghề... tham gia dạy nghề cho LĐNT. Việc tổ chức 

đào tạo cần được thực hiện linh hoạt về thời gian, địa điểm, phương thức phù hợp với đặc điểm của 

người học và theo chu kỳ phát triển của cây đồng, vật nuôi. 

Cán bộ quản lý dạy nghề các cấp phải có năng lực cả về tổ chức bộ máy và tính chuyên 

nghiệp để triển khai thực hiện các hoạt động của đề án. Cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu ở các 

trung tâm dạy nghề phải được tăng cường về chất lượng và đủ về số lượng. Công tác giám sát, kiểm 

tra các hoạt động dạy nghề phải được thực hiện thường xuyên ở tất cả các cấp từ tỉnh đến cơ sở.  
 

04. Mỹ Hạnh. SƠN LA KHÔNG NGỪNG CHĂM LO CHO NGƯỜI CÓ CÔNG / Mỹ Hạnh // 

Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 -31/5/2014.- Số 479 
Trải qua các cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, hiện toàn tỉnh Sơn La có 3.931 đối tượng đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi của Nhà nước, trong đó người có công có 1.621 gồm: 471 thương binh, bệnh 

binh, 25 cán bộ tiền khởi nghĩa, 7 người hoạt động cách mạng trước 1/1/1945, 5 mẹ Việt Nam anh 

hùng, 2 người giúp đỡ cách mạng hưởng định xuất cơ bản, 3 Anh hùng Lao động và Anh hùng lực 

lượng vũ trang, 277 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trực tiếp, 32 người 

hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và 1.372 thân nhân người có công, 51 người làm nhiệm vụ 

phục vụ và 65 người thuộc các đối tượng khác. 

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện chính sách đối với thương binh, bệnh binh, 

gia đình liệt sỹ, người có công với nước và phong trào đền ơn đáp nghĩa ở Sơn La luôn nhận được 

sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, Ban chỉ đạo thực hiện 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa từ tỉnh đến cơ 

sở xã, phường, thị trấn, thôn bản và sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh. Trong 5 năm từ 2008 - 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã ban hành 26 văn bản, bao 
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gồm các quyết định, chỉ thị, kế hoạch, thông báo về chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và kiểm 

tra, thanh tra việc thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn 

đáp nghĩa” trên địa bàn toàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Lao động - TBXH Sơn La các cấp luôn nhận 

thức rõ trách nhiệm của bản thân về lĩnh vực công tác này và không ngừng học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như trách nhiệm trong quá trình giải quyết các chế độ, chính sách 

thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của 

ngành. 

Trước hết, đối với công tác lưu giữ, quản lý hồ sơ gốc của người có công với cách mạng, Ủy 

ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã giao cho Sở Lao động - TBXH tổ chức kiểm tra, sắp xếp theo nhóm 

đối tượng, theo địa bàn quản lý từng huyện, thành phố, đảm bảo an toàn, bảo mật, quản lý, lưu trữ 

hồ sơ một cách khoa học, thuận lợi và dễ khai thác. Bên cạnh đó, còn thực hiện việc trích lục hồ sơ 

thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng gửi về các huyện, thành phố để lưu giữ và 

theo dõi quá trình thực hiện chính sách. Đồng thời hướng dẫn các huyện, thành phố thống kê, bổ 

sung hoàn chỉnh các nội dung chi tiết trong hồ sơ và tổ chức quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ theo 

quy định tại các huyện, thành phố. 

Trong công tác chi trả trợ cấp, phụ cấp hàng tháng, trong 5 năm qua, Sơn La đã tổ chức chi 

trả trung bình khoảng 45,6 tỷ/năm cho gần 4 nghìn người, đảm bảo đúng thời gian, đúng đối tượng, 

không nhầm lẫn, sai sót. Bên cạnh đó, tỉnh cũng luôn thực hiện tốt các chế độ ưu đãi khác như: 

Thực hiện trợ cấp 1 lần cho 483 trường hợp với kinh phí 572 triệu đồng; trợ cấp mai táng phí cho 

3.139 thân nhân với số tiền hơn 17 tỷ đồng. Hàng năm, người có công với cách mạng và thân nhân 

của họ đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế, năm 2013 đã cấp bảo hiểm y tế cho 12.625 lượt người với 

tổng kinh phí hơn 5,8 tỷ đồng; miễn, giảm thuế các loại cho trên 6.200 lượt hộ chính sách; 100% hộ 

gia đình chính sách ở nông thôn được giao đất sản xuất, ưu tiên những nơi thuận tiện canh tác và 

chăm sóc; giao đất ở, miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho 12 hộ gia đình chính sách; ưu tiên 38 học 

sinh được xét tuyển vào các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên trên 

địa bàn tỉnh; công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho 200 học sinh; trợ cấp cho 6.348 lượt 

học sinh, sinh viên với tổng kinh phí chi trả hơn 10,5 tỷ đồng; bình quân mỗi năm giải quyết chế độ 

ưu đãi cho 1.500 lượt học sinh, sinh viên với số tiền chi trả 2,5 tỷ đồng; học sinh giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông được miễn tiền học phí (tại cơ sở giáo dục công lập), được hỗ trợ học phí 

(tại cơ sở giáo dục dân lập) và được trợ cấp mỗi năm một lần để mua sách, dụng cụ học tập; học 

sinh, sinh viên cơ sở đào tạo nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học được miễn 

học phí (tại cơ sở đào tạo công lập), được hỗ trợ học phí (tại cơ sở đào tạo dân lập), được trợ cấp 

hàng tháng và mỗi năm được trợ cấp một lần để mua sách, dụng cụ học tập, khi tốt nghiệp được 

hưởng trợ cấp một lần bằng 2 tháng trợ cấp hàng tháng. 

Ngoài ra, toàn tỉnh còn thực hiện tuyển dụng 116 người (trong đó con liệt sỹ 26 người, con 

thương binh 73 người, con bệnh binh 15 người, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất 
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độc hóa học 01, con Anh hùng lực lượng vũ trang 01 người) vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp của Nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BYT về chế độ chăm sóc 

sức khỏe đối với người có công với cách mạng, mỗi năm Sơn La đều tổ chức điều dưỡng cho 

khoảng 1.000 người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Diện đối tượng điều dưỡng mỗi 

năm 1 lần là gần 100 người và 5 năm 1 lần là trên 900 người. Trong 5 năm từ 2008 - 2012, tỉnh đã 

tổ chức điều dưỡng cho trên 4.233 lượt người, với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,7 tỷ đồng. Cùng 

với đó, để giúp các đối tượng chính sách thuận tiện trong sinh hoạt, đi lại và làm việc, tỉnh cũng 

luôn thực hiện trợ cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho họ kịp thời, đúng chế độ, đúng 

niên hạn. Trong 5 năm qua, đã trợ cấp cho 2.228 lượt đối tượng với tổng kinh phí chi trả hơn 1 tỷ 

đồng. 

Về thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn 

La đã thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời ban hành nhiều 

văn bản cụ thể hóa nội dung Quyết định 118/TTg cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa 

phương. Hiện nay, việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn 

La đang thực hiện theo Quyết định số 661/1998/QĐ-UB ngày 02/4/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trong thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ cho 8.028 lượt hộ gia đình chính sách người có công với số tiền 

gần 45 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho mọi tầng lớp nhân dân và cũng là 

tạo điều kiện thuận lợi để các thân nhân liệt sỹ và người dân thăm viếng, bày tỏ tình cảm và tri ân 

các thế hệ cha anh, tỉnh đã đầu tư hơn 7,2 tỷ đồng xây dựng, tu sửa các nghĩa trang, đài tưởng niệm, 

nhà bia ghi tên các liệt sĩ. Công tác tìm kiếm và tiếp nhận hài cốt liệt sỹ cũng được các cấp ủy, 

chính quyền quan tâm tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách của 

Nhà nước và chỉ đạo sát sao từ khâu tiếp nhận thông tin, khảo sát, tìm kiếm đến quy tập hài cốt liệt 

sỹ, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh. Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 14 hài cốt liệt sỹ 

quân tình nguyện hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về an táng tại nghĩa trang liệt 

sỹ địa phương. 

Bên cạnh việc thực hiện các chế độ ưu đãi với người có công nói trên, Sơn La cũng triển 

khai hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng theo 5 

chương trình và phát triển rộng thành phong trào lớn trong toàn tỉnh. Bằng nhiều hình thức, đa 

dạng, phong phú, chương trình tặng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách người có công với 

cách mạng đã thu hút được nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị quân đội, doanh nghiệp... tham gia. 

Trong 5 năm từ 2008 - 2012, toàn tỉnh đã tặng nhà tình nghĩa cho 19 hộ gia đình người có công với 

cách mạng với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng, cao nhất là 250 triệu đồng/nhà, còn phần lớn là 50 triệu 

đồng/nhà. 

Chương trình ổn định đời sống thương binh có vết thương nặng cũng được Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La phấn đấu đảm bảo được 4 ổn định (ổn định về thương tật và 

bệnh tật; ổn định về chính trị, tư tưởng; ổn định về đời sống; ổn định về gia đình). Tính đến tháng 
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12 năm 2012, Sơn La có 28 thương binh nặng có tỷ lệ thương tật, suy giảm khả năng lao động từ 

81% trở lên. Cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời theo chế độ, chính sách theo quy định, các 

cấp, các ngành trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức kiểm tra khám sức khỏe định kỳ, điều trị kịp 

thời vết thương, bệnh tật tái phát và điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Đồng thời thường xuyên tổ 

chức thăm hỏi, động viên người có công và thân nhân của họ, thể hiện sự quan tâm, trân trọng và 

biết ơn của nhân dân các dân tộc Sơn La đối với công lao và sự hy sinh, mất mát của những thương 

binh. Đến nay, 100% thương binh nặng đều được tặng nhà tình nghĩa và hỗ trợ tiền làm nhà, được 

tạo việc làm phù hợp cho bản thân và gia đình, được ưu tiên trong giáo dục, đào tạo, tuyển dụng và 

giải quyết những khó khăn đột xuất. 

Đối với chương trình xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, tỉnh Sơn La cũng đã kiện toàn và 

thành lập Ban quản lý Quỹ từ cấp tỉnh đến cấp huyện, thị trấn, xã, phường và đã thu hút được nhiều 

sự quan tâm, đóng góp, ủng hộ của cả hệ thống chính trị. Trong 2 năm qua, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

toàn tỉnh đã thu được hơn 3,4 tỷ đồng và được quản lý chặt chẽ theo chế độ kế toán, sử dụng đúng 

mục đích, có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống và tinh thần cho gia đình chính sách 

và người có công với cách mạng. 

Cùng với các chương trình trên, chương trình tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cũng được tuyên 

truyền sâu rộng và được đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia 

tặng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, bố, mẹ, vợ liệt sỹ. Năm 2013, toàn 

tỉnh đã tặng 167 sổ tiết kiệm tình nghĩa, với số tiền 41 triệu đồng. 

Tính đến ngày 30/12/2012, toàn tỉnh có 6 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; 2 mẹ liệt sỹ; 2 

vợ liệt sỹ già cả cô đơn; 4 con liệt sỹ mồ côi. 100% số mẹ Việt Nam anh hùng được phụng dưỡng 

suốt đời; mẹ, vợ liệt sỹ già cả cô đơn; con liệt sỹ mồ côi được các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể 

địa phương đỡ đầu, chăm sóc với mức từ 300 - 500 nghìn đồng/tháng; đặc biệt Công ty cổ phần Du 

lịch Công đoàn Sơn La đón mẹ Việt Nam anh hùng về nuôi dưỡng tại trụ sở của đơn vị. 

Ngoài các hình thức phụng dưỡng, đỡ đầu, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, xã, 

phường, thị trấn tổ chức các hoạt động ủng hộ vật chất, nguyên vật liệu sửa chữa nhà ở, giúp đỡ 

ngày công lao động, phân công hội viên thăm hỏi động viên, tặng quà, chăm sóc sức khỏe... 

Có thể nói, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” - chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt 

sỹ và người có công với cách mạng của tỉnh Sơn La đã luôn luôn được quan tâm đặc biệt và được 

nhân dân tham gia tích cực. Số xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ trong tỉnh 

có tới 182/204 xã, chiếm 89,21%. Đời sống người có công với cách mạng được nâng lên, ổn định 

về sức khỏe và chính trị tư tưởng; nhận thức được đúng đắn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các 

cấp ủy, chính quyền của địa phương đối với công tác thương binh, liệt sỹ. 

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La vẫn còn một bộ phận gia đình chính sách người 

có công với cách mạng khó khăn, mức sống chưa ổn định, nhà ở chưa được cải thiện, vẫn còn hộ 

gia đình chính sách thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong những năm tiếp theo, Sơn La sẽ tiếp 

tục thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối 

với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Đồng thời phấn đấu xây dựng 100% xã, 

phường, thị trấn thực hiện tốt công tác thương binh liệt sỹ và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp 
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nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng theo 5 chương trình cụ thể với hiệu quả thiết thực, 

thể hiện trọn vẹn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” để từ đó góp phần ổn định đời sống cho người có 

công với cách mạng và thân nhân của họ, từ đó góp phần giúp 100% hộ chính sách người có công 

với cách mạng có mức sống bằng và cao hơn mức sống dân cư trên địa bàn, không có hộ chính 

sách người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, nhà ở dột nát, nhà tạm.  
 

05. Nguyễn Hiền. HUYỆN MAI SƠN TRỌN NGHĨA VẸN TÌNH / Nguyễn Hiền // Tạp chí 

Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 31/5/2014.- Số 479 
Là một huyện miền núi của tỉnh Sơn La, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, 

nhưng trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mai 

Sơn đã không ngừng chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đối tượng chính sách và người có 

công trên địa bàn, giúp họ vơi đi những đau thương, mất mát, vươn lên trong cuộc sống. 

Toàn huyện hiện có 357 liệt sỹ; 8 cán bộ lão thành cách mạng; 20 cán bộ tiền khởi nghĩa; 01 

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; 295 thương binh; 72 bệnh binh; 85 người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ; 20 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; 5.367 

người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương hưởng trợ cấp một lần;… 

Quán triệt sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác chính sách với thương binh, liệt sỹ 

và người có công, các cấp ủy, chính quyền trong huyện đã thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp trên tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng các 

chủ trương, đường lối của Đảng, các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm 

sóc người có công, về truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, từ đó tạo nhận 

thức đúng đắn trong mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện tốt công tác chăm sóc thương 

binh liệt sỹ và người có công. Cùng với đó tích cực tuyên truyền các chế độ, chính sách của Đảng, 

Nhà nước đối với người có công, nhất là những quy định mới ban hành; chỉ đạo thực hiện chu đáo, 

kịp thời các chế độ cho đối tượng; giải quyết nhanh gọn, dứt điểm những tồn đọng về xác nhận, 

công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến;… Tính từ năm 2008 - 2012, huyện đã trợ cấp ưu 

đãi hàng tháng cho 482 người với số tiền gần 700 triệu đồng; thanh toán tiền trợ cấp 1 lần cho thân 

nhân liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương mất trước ngày 

01/01/1995 theo Nghị định 59/NĐ-CP cho 538 người với số tiền hơn 550 triệu đồng; thanh toán 

tiền mai táng phí cho 426 đối tượng với số tiền gần 3 tỷ đồng; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 2924 đối 

tượng; thực hiện chế độ điều dưỡng cho 536 đối tượng; trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 325 đối 

tượng;... 

Trong năm 2013, toàn huyện cũng đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 1000 đối tượng; thực 

hiện đầy đủ, kịp thời chế độ điều dưỡng cho 308 người; trang cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi 

chức năng cho 70 đối tượng; thực hiện chế độ chi trả tiền trợ cấp 1 lần cho 23 thanh niên xung 

phong và thân nhân của họ với số tiền 76 triệu đồng; chi trả gần 650 triệu đồng chế độ mai táng phí 

cho 71 trường hợp; hoàn thiện 02 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng đối với vợ liệt sỹ tái giá; 

thực hiện điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với người có công theo Nghị định 101/2013/NĐ-CP ngày 

04/9/2013 của Chính phủ cho 466 người;... 
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Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho người có công, công tác chăm sóc 

thương binh; trợ cấp khó khăn đột xuất; hỗ trợ xây mới và sửa nhà cho hộ gia đình chính sách có 

hoàn cảnh khó khăn; thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo đối với con em thương binh, 

liệt sỹ;... cũng được triển khai tích cực và thu hút mọi cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tham 

gia. Trong 5 năm (2008 - 2012), toàn huyện đã có 1.150 đối tượng được hỗ trợ cải thiện nhà ở với 

tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; 100% con em đối tượng chính sách được thực hiện miễn giảm học 

phí; các phong trào chăm sóc bố mẹ liệt sỹ và người có công được các tổ chức đoàn thể và toàn dân 

trong tỉnh phân công cụ thể và tham gia nhiệt tình như thăm hỏi động viên, chăm lo sức khỏe... đảm 

bảo cho người có công với cách mạng luôn yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần, có cuộc sống 

bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của xã hội. Đến nay 21/22 xã, thị trấn trong huyện đã được 

công nhận làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ. 

Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Mai Sơn đã 

phát động và thu hút đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tích cực 

đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa. Trong 5 năm qua, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã 

huy động được hơn 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã có thêm nguồn lực chăm lo, cải thiện 

đời sống cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ các xã, thị trấn tu sửa, quét vôi ve nghĩa trang liệt sỹ, 

hỗ trợ tu sửa nhà cho gia đình người có công, thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn,... 

chẳng hạn như, được sự quan tâm của Quân khu II và Cụm cảng Hàng không sân bay Nà Sản, 

huyện đã xây mới 3 nhà tình nghĩa tặng 02 gia đình thương binh và 01 gia đình bị nhiễm chất độc 

hóa học với số tiền là 150 triệu đồng. 

Hàng năm, vào các dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7; ngày Quốc khánh 2/9; Tết cổ 

truyền dân tộc, huyện Mai Sơn đều thành lập các đoàn đại biểu đi thăm và tặng quà các gia đình 

chính sách, tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng, giao lưu với thương bệnh binh, gia đình liệt 

sỹ tiêu biểu, đơn vị và cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào đền ơn đáp nghĩa; tổ chức dâng 

hương viếng nghĩa trang liệt sỹ và Đài tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong Cò Nòi. Trong 5 

năm 2008 - 2012, số tiền chi cho các hoạt động này trên địa bàn toàn huyện là gần 2 tỷ đồng. Riêng 

năm 2013, vào dịp Tết nguyên đán, huyện đã tổ chức thăm và tặng quà cho 55 tập thể và 154 cá 

nhân với số tiền 155 triệu đồng; chuyển quà của Chủ tịch nước cho 764 người và của tỉnh cho 721 

người với tổng số tiền là 337 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh, liệt sỹ 

27/7/2013, đã tổ chức thăm và tặng quà cho 108 gia đình chính sách, người có công của 22 xã thị 

trấn; chuyển quà của Chủ tịch nước cho 664 người; chi tiền quà của UBND tỉnh cho 470 người với 

tổng số tiền là 214 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và cũng là tạo điều kiện 

thuận lợi cho nhân dân và các thân nhân liệt sỹ trong việc thăm viếng mộ phần, huyện đã quan tâm 

đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng, tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm, nhà bia ghi tên các 

liệt sỹ, đảm bảo luôn được trang nghiêm, sạch đẹp. Vào dịp tháng 7 diễn ra lễ kỷ niệm ngày 

Thương binh, liệt sĩ, tất cả các nghĩa trang liệt sỹ ở trên địa bàn cũng đều hoàn thành việc tu sửa, 

quét vôi ve, dọn cỏ sạch sẽ, sẵn sàng đón chào các đoàn đến dâng hương, thăm viếng. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chăm sóc người có công trên địa bàn 

huyện Mai Sơn vẫn còn một số khó khăn như phong trào Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe, đời 

sống đối với người có công và thân nhân của họ chưa được thường xuyên và rộng khắp; mức kinh 

phí hỗ trợ chưa đáp ứng nhu cầu cần thiết của đối tượng và thân nhân của họ; việc nắm bắt tình 

hình đời sống của các gia đình chính sách chưa thật sự chính xác, đặc biệt đối với những hộ hưởng 

quyền lợi chính trị, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc làm nhiệm vụ quốc tế được 

tặng thưởng huân, huy chương; đời sống một số hộ gia đình chính sách và người có công vẫn còn 

khó khăn, mức sống chưa được nâng lên;... 

Ông Đào Công Anh Dũng, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh xã hội cho biết, hướng 

tới kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2013), huyện Mai Sơn đã và đang 

có nhiều hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với người có công. Cụ thể, khẩn 

trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình 

chính sách và người có công còn khó khăn về nhà ở; tổ chức kiểm tra, rà soát và tiến hành tu sửa, 

nâng cấp, chỉnh trang toàn bộ các công trình ghi công liệt sỹ;... đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lòng biết ơn và tự hào truyền thống đấu tranh anh 

dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa”; quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em gia đình chính sách; duy trì các hoạt 

động thăm hỏi, động viên, tặng quà để các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách 

mạng, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.  
 

06. Mậu Lâm. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CƠ SỞ Ở SƠN LA / Mậu Lâm; Hồng Hà; 

Đức Tuấn // Nhân dân.- Ngày 04/6/2014 
 

Tỉnh Sơn La đang tiến hành đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong khi trình độ, 

năng lực của nhiều cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trước 

tình hình đó, tỉnh xác định con đường để giảm nghèo và phát triển bền vững là đầu tư phát 

triển nguồn nhân lực, trước hết là nhân lực quản lý, CBCC xã. 

NÂNG TẦM CÁN BỘ CƠ SỞ 

Bắc Yên là huyện nghèo của tỉnh Sơn La, cư dân hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số. Lên 

Bắc Yên, hình ảnh thường thấy là những quả đồi trọc tiếp nối, lác đác mái nhà dân chênh vênh trên 

những triền đồi, núi cao. Quá trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng của huyện nghèo miền núi với 

toàn bộ số xã và 111 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn này “còn gian nan lắm”, “phải bắt đầu bằng 

đội ngũ CBCC xã” - đồng chí Lừ Văn Lày, người dân tộc Thái, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy 

Bắc Yên rút ra bài học. 

Ðồng chí Lày nhớ lại: Mười năm trước, trong số 235 cán bộ xã của huyện có 44 người tốt 

nghiệp trung cấp, 40 người chưa có bất kỳ bằng cấp chính trị hay chuyên môn nào. Ở huyện, xã nào 

cán bộ có trình độ khá thì các phong trào khá, đời sống bà con tốt hơn, tệ nạn xã hội cũng ít hơn. 

Có lẽ từ thực tế này, hai nhiệm kỳ liên tiếp, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Yên thực hiện nghiêm 

tiêu chuẩn trình độ chuyên môn trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể là chương trình phát 

hiện nguồn cán bộ trẻ, có triển vọng, trong diện được quy hoạch để cử đi học. Nhằm nâng cao chất 
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lượng CBCC là nhân lực quản lý, các xã dồn sức đầu tư cho cán bộ đi học, bồi dưỡng thêm về 

chuyên môn, nghiệp vụ. Huyện ủy bố trí ngay những cán bộ đạt chuẩn về trình độ chính trị, chuyên 

môn vào các vị trí còn thiếu. Một năm qua, huyện đã bố trí thêm 20 đồng chí cán bộ trẻ được đào 

tạo cơ bản vào các vị trí, chức vụ chủ chốt ở các xã. 

Hiện nay, trình độ cán bộ xã của Bắc Yên đã có sự chuyển biến tích cực. Trong số 367 

CBCC cấp xã đã có 67 người đạt trình độ đại học và cao đẳng, số còn lại đều đạt trình độ trung 

cấp... Tác phong, lề lối làm việc của CBCC xã đã đổi mới, hướng mạnh vào xây dựng, triển khai 

các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội. Chất lượng cán bộ xã được nâng lên góp phần 

thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Huyện đang đẩy nhanh các chương trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất năm 2013 của huyện đạt hơn 1.684 tỷ đồng, tăng gần 11% so 

với năm trước. Ðời sống nhân dân được cải thiện. 

Huyện ủy Mường La đang tập trung trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã. 

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Ðình Giai trao đổi: Mục tiêu trước mắt của cấp ủy là cán bộ 

thuộc diện quy hoạch phải đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy và HÐND các cấp. Tại Mường Bú, một 

xã của huyện Mường La, có hơn 11 nghìn dân, chủ yếu là người các dân tộc Thái, Mông, La Ha, 

Kinh. Chủ tịch UBND xã Lò Văn Khởi dẫn chúng tôi vào vùng sâu của xã, nơi những dải cao su 

xanh mướt đã phủ xanh hàng trăm ha đồi trọc xưa. Người dân trong xã đang tham gia trồng, chăm 

sóc gần hai nghìn ha cây cao su. Những đồi cây cao su từ năm đến bảy năm tuổi chuẩn bị cho thu 

hoạch sản phẩm, hứa hẹn những đổi thay lớn lao trên vùng đất này. Ðược biết, khi xã Mường Bú 

tiếp nhận hơn hai nghìn dân tái định cư Thủy điện Sơn La từ xã Mường Trai, từ đó nhiều vấn đề 

kinh tế - xã hội phát sinh đã thúc bách cấp ủy, chính quyền phải sớm giải quyết từ việc nhường đất 

sản xuất, chia sẻ nguồn nước tưới, đến việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo mới, cũ sao cho hài 

hòa. Ðồng chí Chủ tịch UBND xã cho biết, những công việc ấy chỉ có thể thực hiện thông đồng bén 

giọt nhờ đội ngũ cán bộ xã được nâng tầm về lãnh đạo và trình độ quản lý kinh tế - xã hội. 

Ðến nay, huyện Mường La đã có đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã cơ bản đạt chuẩn. Huyện 

ủy, với nhiều giải pháp khác nhau, đã tạo điều kiện cho hàng nghìn lượt cán bộ của huyện đi học 

nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn. Chuẩn bị nhân sự cấp xã cho nhiệm kỳ tới, Ban Thường 

vụ Huyện ủy đã quy hoạch 307 đồng chí vào các chức danh, vị trí chủ chốt theo tiêu chuẩn quy 

định cho nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tuy nhiên, với Sơn La, qua khảo sát tại một số địa phương cho thấy, sự nỗ lực của cấp ủy 

các cấp chưa đủ để xây dựng một bộ máy CBCC chuyên nghiệp, có trình độ, đáp ứng được yêu cầu 

nhiệm vụ theo quy định. Ðiển hình như tại huyện Bắc Yên, số cán bộ sơ cấp và chưa qua đào tạo 

còn 77 người, 24 người mới tốt nghiệp tiểu học, có cán bộ đoàn thể xã chỉ biết ký tên. Cán bộ 

không đủ tiêu chuẩn về trình độ nhưng chưa đủ tuổi về hưu còn khá nhiều. Huyện ủy Bắc Yên dự 

kiến nếu triển khai tích cực, phải đến năm 2020 mới chuẩn hóa được hết số CBCC xã. Nhìn rộng ra 

nhiều địa phương khác, đây cũng là thách thức trong công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt cho 

nhiệm kỳ tới. 

TẠO NGUỒN, RÈN LUYỆN CÁN BỘ TỪ THỰC TIỄN 
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Cùng với chính sách đẩy nhanh công tác đào tạo, tỉnh Sơn La đã coi trọng việc luân chuyển 

cán bộ từ tỉnh về huyện và từ huyện về xã nhằm rèn luyện, thử thách, nâng cao trình độ toàn diện 

của cán bộ, trong đó có cán bộ nguồn được quy hoạch. Hiện tỉnh đã tiến hành luân chuyển 29 đồng 

chí trưởng, phó phòng cấp tỉnh cùng 59 cán bộ huyện về các xã giữ cương vị chủ chốt. Nhờ đó, một 

số lượng lớn bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch UBND các xã được điều động đi học, nâng cao trình độ. 

Nhiều đồng chí luân chuyển về công tác tại xã đặc biệt khó khăn đã góp phần tạo chuyển biến rõ rệt 

trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ðồng chí Nguyễn Văn Sáng, Phó trưởng ban Tuyên 

giáo Huyện ủy Mường La, được tăng cường về làm Bí thư Ðảng ủy xã Pi Toong, một xã có sáu cán 

bộ chủ chốt đi học dài hạn. Sau ba năm, đồng chí đã giúp người dân biết cách tích lũy, đầu tư cho 

sản xuất, xây dựng nhà ở kiên cố, xóa bỏ nhiều hủ tục, xây dựng bản văn hóa. Ðội ngũ CBCC tiến 

bộ rõ ràng về phong cách làm việc, chuyển từ “nguyên tắc tình cảm” sang thực thi công vụ khi xử 

lý các vụ việc. Ðến nay, xã có chín cán bộ tốt nghiệp đại học. Ðời sống người dân được cải thiện, 

đồng bào dân tộc La Ha, dân tộc Thái ở đây không còn “làm cỗ” cả con lợn, con trâu như trước. 

Mới đây, tỉnh Sơn La điều động thêm 10 cán bộ trưởng, phó phòng cấp tỉnh về công tác tại 

các xã khó khăn. Cùng với đó, lần đầu tiên huyện Quỳnh Nhai thực hiện luân chuyển cán bộ quản 

lý từ các xã thừa đến xã thiếu hoặc yếu. Thực tế tại Sơn La cho thấy, nhiều địa phương có thể làm 

tốt hơn việc chuẩn hóa đội ngũ CBCC và nâng cao trình độ và năng lực của cán bộ chủ chốt cấp xã, 

tạo cơ sở phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Theo Dự án của Chính phủ, đưa trí thức trẻ về xã cũng là một trong những giải pháp được 

tỉnh Sơn La kiên trì thực hiện. Tỉnh đã bố trí 49 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND các xã đặc 

biệt khó khăn. Có huyện như Bắc Yên sử dụng nguồn kinh phí từ Chương trình 30a đưa 47 trí thức, 

cán bộ trẻ có trình độ về bổ sung cho lực lượng cán bộ chuyên môn các xã, hướng tới từng bước 

thay thế đội ngũ cán bộ chưa qua đào tạo. 

Tuy nhiên, việc đưa trí thức trẻ bổ sung về xã cũng không hoàn toàn thuận lợi, do hạn chế về 

chỉ tiêu cho nên các xã khó tuyển thêm được cán bộ đúng chuyên môn đang thiếu. Hoặc do nhận 

thức cho nên trí thức trẻ về xã không được giao việc cụ thể, khó phát huy chuyên môn được đào 

tạo. Vì thế nhiều xã thiếu cán bộ chuyên môn về giao thông, xây dựng, tài chính, kinh tế... nhưng 

lại không tuyển dụng được mặc dù nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh còn dồi dào. 

PHÁT HUY TIỀM NĂNG, THẾ MẠNH 

Thực tế tại Sơn La cho thấy, việc tạo nguồn, nâng cao trình độ CBCC xã, nhất là đội ngũ cán 

bộ trong quy hoạch, trẻ, có triển vọng sẽ tạo sinh lực mới cho địa phương. Cán bộ luân chuyển, 

tăng cường có trình độ đã tạo thêm thế và lực cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Việc đưa cán bộ tỉnh, 

huyện xuống công tác tại cơ sở đạt được kết quả ban đầu, nhưng đây là giải pháp tình thế. Trao đổi 

với nhiều cán bộ thuộc đối tượng kể trên, cho thấy với thời gian từ hai đến ba năm về địa phương 

thì rất khó tạo được dấu ấn rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Cán bộ địa phương ít khi mở 

rộng cửa, tạo điều kiện để “người ngoài” điều hành công việc, thay đổi nền nếp làm việc cũ. Cán bộ 

điều động từ tỉnh, huyện xuống xã cũng không muốn gắn bó lâu dài, phần vì điều kiện sinh hoạt, 

làm việc khó khăn, phần vì tâm lý sợ “mất chỗ” khi về. 
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Ðại hội đảng bộ cấp xã, phường, thị trấn đang đến gần. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp cơ sở 

đang trong quá trình rà soát, thực hiện khẩn trương. Trao đổi với chúng tôi, Phó trưởng ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Sơn La Phạm Văn Minh cho biết, thực trạng trình độ và độ tuổi của cán bộ xã còn 

nhiều bất cập đang là mối quan tâm lớn. Cụ thể hơn, nguồn cán bộ dồi dào nhưng mất cân đối 

ngành nghề, cơ chế thay thế cán bộ có trình độ vào các vị trí hiện tại chưa được khai thông. Trong 

số 752 cán bộ cấp xã từ 45 tuổi trở xuống, còn 18% chưa qua đào tạo, 21% chỉ có trình độ sơ cấp, 

số cán bộ hơn 45 tuổi chưa qua đào tạo, chỉ có trình độ giáo dục tiểu học và THCS còn khá cao, 

nhiều công chức cấp xã chưa được đào tạo về chuyên môn. 

Trong bối cảnh đội ngũ CBCC xã của tỉnh Sơn La tuổi đời bình quân cao, tỷ lệ đạt chuẩn 

cùng phương pháp làm việc còn nhiều bất cập, Trung ương và tỉnh Sơn La đã có nhiều chính sách 

ưu đãi, và phát triển đào tạo nguồn nhân lực bậc đại học, cao đẳng đối với đồng bào các dân tộc. 

Tỉnh cũng đang tiếp tục triển khai đề án đào tạo tại chức và cử tuyển bậc đại học cho cán bộ. Hiện 

nay trên địa bàn tỉnh còn hàng nghìn người tốt nghiệp đại học chưa có việc làm ổn định hoặc làm 

việc không đúng chuyên môn. Rõ ràng, đây là cơ hội để tỉnh Sơn La trẻ hóa, nâng tầm “trí tuệ” của 

đội ngũ CBCC xã, nhất là nhân lực quản lý. 

Thiết nghĩ, vai trò, hiệu quả công tác của đội ngũ CBCC cấp xã phụ thuộc lớn vào tầm nhìn, 

chiến lược quy hoạch, sử dụng đội ngũ này. Tỉnh còn thiếu chính sách phù hợp để thu hút nhân lực 

chất lượng cao. Một bộ phận không nhỏ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khá ở các trường đại học, khi 

về địa phương khó tìm việc làm, nhiều người trong số họ chấp nhận lao động tự do hoặc đi các địa 

phương khác tham gia vào các thành phần kinh tế. Những nghịch lý trên đòi hỏi phải có nhận thức 

mới, cách làm mới, trước hết trong xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã. Cần có chính sách phù hợp, 

kịp thời với một bộ phận cán bộ “không đạt chuẩn” nhưng đã có thâm niên phục vụ và kinh nghiệm 

công tác tốt. Mặt khác, để đẩy nhanh quá trình chuẩn hóa CBCC xã, ngoài những biện pháp đang 

thực hiện thì tỉnh Sơn La cần quan tâm thu hút tốt hơn nhân lực chất lượng cao, cán bộ khoa học, 

kỹ thuật, sinh viên tốt nghiệp giỏi, khá hệ chính quy về tỉnh công tác... Giải quyết tốt những vấn đề 

nêu trên, với một địa bàn như Sơn La, cần sự vào cuộc mạnh mẽ, hiệu quả của các cơ quan chức 

năng từ Trung ương đến địa phương. 
 

07. Tịnh Tâm. RAU TẦM BÓP MIỀN RỪNG / Tịnh Tâm // Thanh niên tuần san.- Ngày 

06/6/2014.- Số 415 
 

Người phố lên rừng, không chỉ để ngắm cảnh mà còn để thỏa nỗi nhớ xuất phát từ... dạ dày, 

nhất là nỗi nhớ rau sạch. Cứ rau rừng đấy, tưới mưa rừng, uống hơi thở của rừng nên cứ sạch, cứ 

non mướt từ trong ra ngoài. Lên rừng, các loại rau quen thuộc cứ tạm gác lại, hãy nếm thử rau rừng 

cái đã. Thực đơn hôm nay là món rau tầm bóp luộc bốc khói lấm chấm hoa vàng. 

Gọi đĩa rau tầm bóp ở thị trấn Mộc Châu, tôi nhớ ra ở những cánh đồng của quê mình cũng 

có rất nhiều rau tầm bóp mọc hoang. Thứ cây thâm thấp, có quả màu xanh nhỏ bằng ngón tay cái, 

vỏ mỏng dính trông tựa như chiếc đèn lồng nhỏ. Lũ trẻ con rất thích hái quả, bóp mạnh cho thành 

tiếng kêu lốp bốp. Có lẽ vì thế mà rau có tên là tầm bóp chăng. 
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Khi tôi giới thiệu rằng quê mình chẳng hiếm thứ rau này, anh chủ quán cười: “Cứ ăn thử đi, 

tầm bóp miền núi khác tầm bóp miền xuôi đấy”. 

Nào thì ăn! Chúng tôi gọi một đĩa rau luộc với giá 25.000 đồng. Xào cũng ngon, nhưng luộc 

là hợp lý nhất. Sản vật của rừng, tưởng là nhiều nhưng giờ thức gì cũng hiếm cả. Nhà hàng cũng 

chẳng dám trông ngày nào cũng đủ rau bán cho khách. Dân bản đi rừng, hái về được bao nhiêu thì 

bán lại cho các nhà hàng quanh thị trấn bấy nhiêu. Mỗi bó rau chừng 7.000 - 8.000 nghìn. Gần hai 

bó mới đủ một đĩa rau luộc cho 6 người ăn thế này. Ngày nào nhiều lắm cũng chỉ có khoảng 20 bó 

rau bán cho khách. Mà khách miền xuôi vốn thèm rau sạch, trông đĩa rau chưa ăn đã lo thiếu. 

Tầm bóp miền núi quả là khác. Không chỉ khác vì người miền xuôi vốn chẳng ai ăn, lên đây 

mới biết là đặc sản. Đĩa rau tầm bóp của Mộc Châu có vị đắng thanh thanh, nuốt vào thì đọng lại vị 

ngọt hậu trên đầu lưỡi. Mấy người bạn đi cùng tôi mới đầu còn nhăn mặt kêu đắng, vài phút sau 

loáng cái đã gắp sạch đĩa, tấm tắc khen ngon. “Rau tầm bóp miền xuôi thường ít ngọt hơn”, anh 

chủ quán bảo. Tôi gật gù, vừa gắp thêm một gắp rau thật to vừa nghĩ bụng sẽ kiểm định lại điều ấy 

khi về quê một lần nào đó. 

Ăn rau rừng nhiều, tôi nhận thấy một điều rằng hình như tất cả những loại rau mình từng ăn 

đều được hái khi đang độ ra hoa. Giống như món cải ngồng lúc nào cũng lấm chấm hoa vàng ở Hà 

Giang, Bắc Hà, đĩa rau tầm bóp xanh mướt tôi đang ăn cũng điểm vài nụ vàng be bé. Thế này là đã 

qua cái độ “bánh tẻ”, thời điểm ngon nhất của các loại rau lá theo “tiêu chuẩn” miền xuôi. Ấy vậy 

mà xanh vẫn cứ xanh, bùi vẫn cứ bùi, ngọt vẫn cứ ngọt lạ lùng. Có lẽ, rau rừng thì phải khác chăng. 

Mà thôi, những cái khác ấy để một lúc nào đó sẽ kiểm định. Giờ tâm trí tôi chỉ để hết vào đĩa 

rau tầm bóp còn bốc khói mà đã vơi đi một nửa, mê mải với vị đắng nhẹ nhàng dần chuyển thành vị 

ngọt còn vương lại mãi. 
 

08. Kiều Thiện. KHÔNG CÒN LÀ LỘC CỦA TRỜI… / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- 

Ngày 06/6/2014.- Số 135 
 

“Ngay bên nhà mình là những cây gỗ cổ thụ, hình như có từ thời cha ông mình. Gỗ to 

lắm, nhiều lắm, không tính được đâu. Rừng đúng là cái lộc bất tận của trời đất” - Già bản 

Đinh Văn Phong ở đất Xuân Nha, huyện Mộc Châu, Sơn La kể vậy. 

NHỚ RỪNG XƯA 

Đã ở vào tuổi 80 nhưng ông Phong vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn và đặc biệt là giọng nói 

hết sức truyền cảm. Vẫn theo ông Phong thì bàn chân ông đã đi nhiều cánh rừng trong và ngoài tỉnh 

Sơn La như Thanh Hóa, Hòa Bình, Điện Biên… nhưng với cảm nhận của ông thì rừng Sơn La là 

giàu nhất: “Sơn La có những cánh rừng lim, pơmu, bách xanh, đinh thối, đinh hương, nghiến, táu, 

chò chỉ… rộng đến nỗi con hổ đi cũng mỏi chân, con chim bay cũng mỏi cánh, có những thân cây 

to tới cả chục người ôm, đã sống tới cả ngàn năm tuổi. Dưới những tán rừng là hổ, báo, gấu, nai, 

lợn rừng, trăn, rắn, chim nuông… rồi rau rừng, cá suối, nhiều loại thuốc bệnh, thuốc bổ được dân 

gian khai thác, sử dụng thành những bài thuốc gia truyền rất hiệu nghiệm. Con người ở rừng Sơn 
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La nếu biết khai thác, giữ gìn thì ai cũng thành tỷ phú hết”. Đôi mắt già nua của lão làng mơ màng 

như đang sống lại ngày xưa, giọng kể chợt chùng xuống…  

Tôi hỏi ông Phong: Vậy sao bao năm sống ở rừng mà vẫn không giàu? Ông trầm tư, bảo: Tôi 

không sống dựa vào rừng mà sống dựa vào sự đùm bọc của cộng đồng, bằng nghề trồng lúa nước. 

Nếu có phải hạ cái cây rừng thì cũng là để làm nhà, làm cầu qua suối. Nếu có phải bắn hạ con thú 

thì cũng bởi nó về phá nương hoặc tấn công mình. Mấy chục năm trước, đất này đâu có đường ô tô 

thuận lợi như bây giờ, nên những sản vật của rừng xanh chỉ phục vụ cho cuộc sống con người sở 

tại, không buôn bán, trao đổi, thậm chí lừa gạt, cướp lẫn nhau như bây giờ. Rừng là cái lộc của đất - 

trời, không cho riêng ai cả. Ai tham lam quá sẽ bị phạt thôi…  

MỖI MÉT VUÔNG LÀ CẢ CÂY VÀNG 

Trong số những người dân biết rõ hơn cả về sự vô giá của những cánh rừng già Mộc Châu 

chính là 75 hộ dân người Mông của bản Cột Mốc, xã Tân Xuân. Sự hiện diện của họ sau những 

cuộc di dân đến vùng lõi của rừng đặc dụng đã từng làm nóng các cuộc họp của lãnh đạo tỉnh Sơn 

La trong suốt nhiều năm liền của 2 thập kỷ vừa qua nhưng rồi cũng đành chấp nhận cho họ tái định 

cư bởi có quyết liệt đến mấy thì cũng như “bắt cóc bỏ đĩa”.  Ông Thào A Chồng (53 tuổi), dân bản 

nhớ lại: Những năm 1991 - 1992 vừa qua, chúng tôi đang ở Phù Yên nhưng đói khổ quá nên cứ 

xuyên rừng đi tìm đất mới tốt hơn để sống. Đến rừng Xuân Nha, thấy cây cổ thụ bạt ngàn, chim, 

thú, cua, cá nhiều vô kể, đất đai màu mỡ, cứ tra hạt lúa, hạt ngô là nảy mầm, cho bông, cho bắp tốt 

tươi. Vậy là hạ ngựa định cư. Cán bộ đến khuyên bảo thế nào cũng không chịu chuyển vì ngày ấy 

có hiểu được giá trị của rừng như bây giờ đâu. Chỉ nghĩ rừng thì vô tận, chỗ nào tốt thì mình ở thôi. 

Cũng theo ông Chồng thì mỗi mét vuông rừng đặc dụng Xuân Nha ngày ấy có giá trị tới cả 

cây vàng. Dưới mặt đất thú rừng nhiều vô kể. Còn gỗ, nào lim, nghiến, chò chỉ, dổi, phay sừng… 

Bao nhiêu loại gỗ quý, cây to tới mấy người ôm dày đặc mặt đất. Đặc biệt là Mộc Châu ngày trước 

rất nhiều gỗ long lanh, cây to tới mấy người ôm, dân chỉ chẻ ra lợp mái nhà. Những mảnh gỗ long 

lanh nhỏ bé, không thẳng, không to làm củi đốt cháy rất tốt.  

Bắt đầu từ cuối thập kỷ 70 của thế kỷ trước, người ta khai thác gỗ ở rừng Xuân Nha để làm 

Thủy điện Hòa Bình, khi ấy đường sá thuận lợi, “mỏ vàng” lâm nghiệp Mộc Châu lộ ra, thế là rừng 

nghèo dần, lộc trời thành khan hiếm. Không còn có chuyện lúc ốm đau xin nhau là được cái mật 

gấu như trước nữa.  

Đem chuyện gỗ long lanh trao đổi với Hạt trưởng kiểm lâm rừng đặc dụng Xuân Nha - anh 

Trần Ngọc Tân, anh bảo: Gỗ long lanh quý lắm nhưng ngày trước dân mình không hiểu giá trị, lại 

thấy sẵn có nhiều nên sử dụng rất bừa bãi. Nó chính là thứ làm cả dân gian săn tìm sốt sình sịch bao 

năm qua với tên gọi khác là gỗ ngọc am. Nhưng bây giờ ở đất Mộc Châu tìm được một cây gỗ ngọc 

am lớn là rất khó. Ngay cả cánh rừng đặc dụng này, kiếm một cây lim, nghiến hoặc dổi to cũng đã 

khó rồi. Rừng đang ngày một nghèo gỗ và đương nhiên, muông thú cũng nghèo đi đến cạn kiệt. 

Nhiều lúc đi tuần rừng thèm nghe cả một tiếng chim kêu...  

“Cái mái nhà tôi đang ở như mấy hộ khác trong bản có giá trị cả tỷ đồng đấy. Nó được làm 

bằng gỗ tốt trăm năm không hỏng”. Ông Thào A Chồng. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 11 năm 2014 22 

09. Nguyễn Lê. KHI BẢN ÁNG CÓ NGHỀ DU LỊCH / Nguyễn Lê // Nông thôn ngày nay.- 

Ngày 06/6/2014.- Số 135 
 

Trước đây, người dân bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La chỉ sống bằng nghề 

nông. Mỗi năm làm được một vụ ngô nên đời sống của bà con chật vật lắm. Khi điểm du lịch rừng 

thông bản Áng được hình thành, diện mạo bản làng bắt đầu đổi thay. 

Bản Áng là nơi cư trú của đồng bào dân tộc Thái, với hơn 350 hộ, được chia thành Áng I, 

Áng II và Áng III. Tên gọi của bản phần nào nói lên địa hình nơi đây (tiếng Thái, “áng” nghĩa là cái 

chậu). Trước kia, vùng này có một cái ao nhỏ. Các thế hệ người dân bản Áng đã mở rộng ao thành 

hồ nước rộng gần 40ha. Những rặng thông xanh mát ven hồ tạo cho bản Áng phong cảnh sơn thủy 

hữu tình.  

Người đầu tiên nghĩ đến làm du lịch ở bản Áng là bà Lữ Thị Huyền Mai. Năm 2006, dự một 

lớp tập huấn ngắn ngày về phát triển du lịch tổ chức tại xã Đông Sang, bà Mai nghĩ tới chuyện làm 

du lịch ở bản Áng. Việc đầu tiên, bà tổ chức Câu lạc bộ Dịch vụ du lịch trẻ Hoa Ban. Theo bà Mai, 

khi khách du lịch đến bản Áng, phải có người biết cách đón khách, phải biết giới thiệu với khách về 

bản Áng, về bản sắc của dân tộc Thái. “Tôi xây dựng một câu lạc bộ nho nhỏ tập trung các cháu 

thanh niên để tập văn nghệ, những điệu múa dân gian. Sau đấy, tôi dạy các cháu làm ẩm thực” - bà 

Mai cho biết. Tiếng lành đồn xa, số lượng các đoàn khách lui tới ngày càng đông. Các làn điệu dân 

ca, dân vũ; các món ăn, bài thuốc truyền thống của người Thái trở thành sản phẩm của du lịch bản 

Áng. Bây giờ ở bản Áng đã có khá nhiều hộ tổ chức đón khách du lịch.  

Theo ông Lường Văn Khiết - Trưởng bản Áng II, du lịch là nghề rất mới nhưng đã đem lại 

nguồn thu đáng kể cho dân bản. “Tính ra bản Áng có 1/3 số hộ đã tham gia làm du lịch cộng đồng, 

có thu nhập rất khá, bình quân có những tuần thu từ 5 - 10 triệu đồng. Ít nhất cũng được 3 - 4 triệu. 

Có những hộ tuần thu đến 10 triệu đồng từ dịch vụ ăn uống, nhà trọ... Đời sống dân bản không 

những khá lên mà bản sắc văn hóa dân tộc Thái không ngừng được phát huy. Từ 1 đội văn nghệ 

của Câu lạc bộ Dịch vụ du lịch trẻ Hoa Ban ở bản Áng II do bà Mai khởi xướng, bây giờ bản có tới 

4 đội văn nghệ. 2 đội của thanh niên, một đội của Chi hội Phụ nữ, một đội của Chi hội Người cao 

tuổi. Thanh niên bản Áng I và bản Áng II liên kết, lập nên đội văn nghệ xung kích. Các cháu thanh 

niên cũng chú ý đến bản sắc nhiều hơn, bắt đầu may thêm áo cóm, đội khăn piêu, học xòe, học làm 

các món ăn truyền thống... Bây giờ nhiều cháu đã giỏi nấu nướng, múa hát, xòe Thái. Các cháu 

thường xuyên học thêm với những người biết nấu nướng và ôn lại những nét đẹp của truyền thống 

của các cụ ngày xưa” - ông Khiết cho hay.  
 

10. Thành Đạo. MỘC CHÂU MÙA MẬN CHÍN / Thành Đạo // An ninh thủ đô.- Ngày 

06/6/2014.- Số 4123 

“Đến Mộc Châu mùa này chỉ được cái mát mẻ hơn Hà Nội, ngoài đồi chè, thác nước ra 

chẳng còn gì hấp dẫn” - Tôi than thở với ông chủ khách sạn mà tôi đang ở. Ấy thế rồi lời nói vu vơ 

ấy lại dẫn tôi đến một trải nghiệm thú vị chưa từng có. 

Anh chủ khách sạn nơi cao nguyên Mộc Châu nhiệt tình dẫn chúng tôi ra sau vườn cùng một 

lô lốc những quần áo, túi ngủ và lều bạt. Anh vừa đi vừa bảo cho chúng tôi đi cắm trại. Qua khỏi 
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tường rào khách sạn là đã thấy một khu vườn rộng rãi hiện ra trước mắt lúc lỉu trái chín, nào mận, 

nào đào, chùm quả nào cũng như hấp háy mời chào.  

Không cần chờ “chủ nhà” giới thiệu thêm, mấy người chúng tôi “xăm xăm băng lối”, người 

thì leo tót lên cây hái mận nhai rôn rốt, người níu cành xuống hào hứng chụp ảnh. Anh chủ cười hả 

hê bảo, thế là hết chán Mộc Châu nhé! Nói rồi một mình anh hối hả leo đồi dựng trại. 

Thế là vườn mận, vườn đào chỉ còn lại mấy người chúng tôi loay hoay với các bộ váy của 

người Mông. Cả bọn cứ vừa mặc cho nhau vừa cười, sao thấy bà con mặc đẹp và dễ dàng thế mà 

mình thì mãi không mặc xong. Cuối cùng sau 15 phút cả nhóm cũng hóa thân được thành các sơn 

nữ Mộc Châu áo váy rực rỡ, vai đeo lù cở ra vườn quả thu hoạch.  

Đúng là chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui thoát ra khỏi vỏ bọc khô cứng của đời sống 

công chức nơi phố phường chật chội, ầm ĩ còi xe và đầy rẫy khói bụi để khoác lên mình bộ trang 

phục của người dân bản địa,  vô tư hái quả, tự nhiên giữa thiên nhiên rộng mở, mát lành. Chớp mắt 

thôi thì đã chiều muộn, anh chủ nhà xuống đưa chúng tôi lên đồi. Trại đã được anh dựng xong đâu 

đấy, bên cạnh là đống lửa nhỏ dành cho buổi tối. Tối nay ăn tối tại vườn và nghỉ đêm tại trại, chúng 

tôi nhanh chóng quyết định thế.  

Tối mùa hè, giữa cao nguyên trời vẫn gai gai lạnh, một đống lửa nhỏ đủ để nướng chín 2 chú 

gà đồi, đủ để thắp sáng không gian nhỏ quanh trại. Cả nhóm chúng tôi ngồi quây quần với những 

câu chuyện và thưởng thức gà nướng. Thích thú nhất là cảm giác ngồi giữa bầu trời đầy sao, được 

tự nhiên nói cười giữa không gian trong trẻo, bên cạnh những người bạn thân thiết. Lúc này, bao 

nhiêu bộn bề và áp lực cuộc sống được trút ra khỏi đầu, nhẹ nhàng và thanh thản, dù cuộc sống ồn ĩ 

bên ngoài kia chỉ cách chỗ chúng tôi ngồi có một khoảnh vườn. 
 

11. Minh Phong. SƠN LA: NHẸ DẠ, CÔ GÁI SUÝT BỊ BỌN BUÔN NGƯỜI LỪA BÁN QUA 

BIÊN GIỚI / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 06/6/2014.- Số 3236 
 

Chiều 4/6, Công an huyện Vân Hồ đã bắt quả tang đối tượng Giàng Seo Chá (SN 1992, trú 

tại thôn Lử Thần, xã Lử Thần, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) đang dụ dỗ, lôi kéo chị Giàng Thị 

Gánh (SN 1996, trú tại bản Chiềng Đi 2, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) với mục đích đưa đến thành 

phố Lào Cai rồi bán sang Trung Quốc. Tại cơ quan công an, Giàng Seo Chá khai nhận: Cuối tháng 

5/2014, Chá đi làm thuê tại bản Phẹt của tỉnh Lào Cai thì gặp 1 người đàn ông tên là Sông (quốc 

tịch Trung Quốc), hứa sẽ trả cho Chá 2000 nhân dân tệ nếu Chá đưa sang được một người phụ nữ 

cho ông ta. Ngày 2/6, Chá về huyện Mộc Châu (Sơn La) tìm gặp và được chị Gánh đồng ý ngày 4/6 

cùng nhau đi chơi ở Lào Cai. May mắn cho cô gái, khi họ đi đến địa bàn huyện Vân Hồ thì lực 

lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ mua bán người. 
 

12. Đ.H. VẬN CHUYỂN HƠN 53.000 VIÊN HỒNG PHIẾN / Đ.H // Phụ nữ Việt Nam.- Ngày 

06/6/2014.- Số 157 
 

Các lực lượng chức năng vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng buôn số lượng 

ma túy lớn. Theo đó, 12h30 phút ngày 4/6, tại bản Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh 
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Sơn La, Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Bộ Công an, đã bắt Nguyễn Đức Thịnh 

(SN 1960) và Nguyễn Viết Cường (SN 1977, cùng trú tại khu 2, phường Đáp Cầu, Thành phố Bắc 

Ninh) thu giữ 53.600 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến), 1 xe ô tô, 4 điện thoại di động và nhiều 

vật chứng liên quan khác. Mở rộng điều tra, cùng ngày, công an tiếp tục bắt khẩn cấp Nguyễn Văn 

Quỳnh (SN 1977, ngụ xóm Kiên Phong, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) thu giữ thêm 

nhiều tang vật về ma túy. Công an đang điều tra mở rộng. 
 

13. Minh Phong. CÔNG AN TỈNH SƠN LA: KHÁM PHÁ ÁN ĐẠT TỶ LỆ 90% / Minh Phong // 

Công an nhân dân.- Ngày 07/6/2014.- Số 3237 
 

Công an tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ cuối năm 2014. Trong những tháng đầu năm, Công an Sơn La đã chủ động nắm tình 

hình, phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi để phát triển 

kinh tế, xã hội địa phương. Các lực lượng đã điều tra, xử lý 334 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều 

tra khám phá án cao, đạt 90%; điều tra, khám phá 435 vụ với 619 đối tượng mua bán, vận chuyển, 

tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 20kg heroin; 3,5kg thuốc phiện; gần 20 nghìn viên 

ma túy tổng hợp... Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác 

quốc tế với 8 tỉnh Bắc Lào. 6 tháng đầu năm 2014, đã có 103 lượt tập thể, 409 lượt cá nhân được 

các cấp khen thưởng... Nhân hội nghị này, Công an tỉnh Sơn La đã sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 

03 của Bộ Chính trị và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
 

14. Minh Phong. SƠN LA: HAI CON NGHIỆN ĐỘT NHẬP NHÀ VẮNG CHỦ, TRỘM ĐỒ 

BÁN LẤY TIỀN MUA MA TÚY / Minh Phong // Công an nhân dân.- Ngày 08/6/2014.- Số 

3238 
Ngày 6/6, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đã bắt giữ Lê Văn Bảy (44 tuổi, 

trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Ngọc Cường (31 tuổi, trú tại thị trấn Nông trường 

Mộc Châu, Sơn La) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, ngày 4/6, Công an huyện Mộc Châu 

nhận được đơn trình báo của bà Đinh Thị Lâm ở tiểu khu 12, thị trấn Mộc Châu về việc đã bị kẻ 

gian phá cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tiền và một số tài sản khác với tổng trị giá tài sản khoảng 

12 triệu đồng. Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các 

đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Sáng 4/6, khi đi qua nhà bà Lâm, thấy không có ai ở nhà, 

hai đối tượng đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng (cả hai đều 

nghiện ma túy). Cả hai dùng 1 thanh sắt phá cửa đột nhập vào nhà, trộm cắp tiền và một số tài sản 

có giá trị khác rồi mang xuống thị trấn Nông trường Mộc Châu tiêu thụ. Bọn chúng bán toàn bộ số 

tài sản trên được 3 triệu đồng đã mua ma túy để sử dụng. 
 

15. Trung Tiến. LẬT LẠI VỤ ÁN XÁC CHẾT BÍ ẨN TRÊN ĐÈO SƠN LA: LINH TÍNH CỦA 

NGƯỜI MẸ BÁO HIỆU ĐIỀM XẤU XẢY ĐẾN VỚI CON TRAI / Trung Tiến // Pháp luật 

và xã hội.- Ngày 08/6/2014.- Số 02 
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“Chẳng biết vì sao, vào lúc đấy mặc dù đang rất tỉnh táo (đang xem ti vi cùng con và 

cháu), mắt tôi như nhòa đi, bên tai văng vẳng tiếng gọi của thằng Quyết. Tiếng gọi như tiếng 

cầu cứu, dù trong mơ hồ tôi vẫn cảm nhận được nó nói với tôi rằng, mẹ ơi… chúng nó giết 

con rồi”. Linh tính của người mẹ, không ngờ giây phút thảm án xảy ra với người con… 

XÁC CHẾT BÍ ẨN TRÊN ĐÈO SƠN LA 

 Sáng ngày 07/6/2009, quần chúng nhân dân phát hiện tại đoạn đường đèo Sơn La (Quốc lộ 

6A cũ), thuộc địa phận bản Hôm, xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La có một xác người chết ở phía tà 

luy âm, trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương do dao đâm. Sau khi nhận được tin báo, Phòng 

PC14 đã khẩn trương phối hợp với Công an Thành phố Sơn La và các đơn vị chức năng tổ chức 

khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành các bước điều tra để làm rõ.  

 Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, nạn nhân bị đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào 

vùng lưng, vùng bụng, ngực và cổ, trong đó có một vết đâm xuyên thấu ngực làm rách thùy phổi, 

rách tim. Xác định đây là vụ án hình sự giết người, cướp tài sản chưa rõ thủ phạm, tính chất vụ án 

đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân bị đối tượng điều đến đoạn đường vắng giết hại rất dã man gây 

hoang mang cho quần chúng nhân dân. 

 Sau đó, phía Ban giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập chuyên án truy xét mang bí số 

169-GC và giao cho Phòng PC45 chủ trì. Yêu cầu đặt ra cần tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng, 

phương tiện, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án bắt giữ đối tượng trong thời 

gian nhanh nhất. Qua các tài liệu chứng cứ thu thập được tại hiện trường Ban chuyên án đã chỉ đạo 

các đơn vị nghiệp vụ, Công an thành phố, Công an huyện Mai Sơn tổ chức truy bắt đối tượng theo 

dấu vết nóng. Kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân là anh Lò Văn Quyết, sinh năm 1981, trú 

ở bản Nà Cạn, phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La; nghề nghiệp: Xe ôm. Sau hơn 10 tiếng 

đồng hồ kể từ khi phát hiện xác nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) đã bắt giữ được 3 

đối tượng, thu giữ được tang vật của vụ án. Các đối tượng gây án gồm: Võ Văn Vương (SN 1985, 

trú ở: Tiểu khu Bình Minh, Cò Nòi, Mai Sơn), Lò Mạnh Cương (SN: 1986, ở tiểu khu Bình Minh, 

Cò Nòi, Mai Sơn); Trần Ngọc Bình (SN: 1988; trú ở: Tiểu khu 2, Cò Nòi, Mai Sơn). 

TRUY CÙNG GIẾT TẬN   

 Tuy nhiên, sau khi tham gia gây án và bị CQĐT Công an tỉnh Sơn La bắt giữ, cả 3 đối tượng 

đều quanh co chối tội. Nhưng từ khi giết chết Quyết, chúng đêm nào cũng gặp ác mộng, bản thân 

cắn rứt lương tâm, không hôm nào bọn chúng được ngủ ngon giấc. Qua quá trình đấu tranh quyết 

liệt của CQCSĐT, các đối tượng đã khai nhận rằng, trưa ngày 15/6/2009 Vương, Cương, Bình (là 

bạn cùng chơi với nhau) gặp nhau ở bản Chi, xã Yên Sơn, Yên Châu do không có tiền nên Vương 

đã rủ Cương và Bình đi cướp điện thoại ở trường Đại học Tây Bắc để lấy tiền mua ma túy sử dụng, 

cả 3 đối tượng đều nhất trí và sau đó đi về nhà Cương ở tiểu khu Bình Mình, Cò Nòi, Mai Sơn ăn 

cơm trưa. Đến tối ngày 15/06/2009 do thấy việc đi cướp điện thoại được ít tiền nên 3 đối tượng bàn 

nhau nếu không cướp được điện thoại thì sẽ cướp xe máy. 

 Vào khoảng 16h ngày 16/6/2009 cả 3 đối tượng đi xe buýt đến cổng trường Đại học Tây Bắc 

để theo dõi và tìm đối tượng để cướp, trước khi đi Cương lấy 1 con dao nhọn của gia đình mang 
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theo, còn Vương có sẵn một con dao nhọn mang theo người. Do trời còn sáng nên bọn chúng đã 

đến khu Định Dốc (đường vào nghĩa trang thành phố) ngồi chờ, tại đây chúng bàn nhau thuê xe ôm 

đi lên đèo Sơn La để cướp xe máy. 

 Vương thuê 1 xe ôm ở cổng trường Đại học Tây Bắc đi lên đèo Sơn La ( đoạn đường cũ) đợi 

ở đường; Cương và Bình xuống bến xe thuê xe ôm đi sau, khi đến bến xe Cương hỏi thuê xe anh 

Quyết đi lên đèo Sơn La với giá 40.000 đồng, nhưng anh Quyết chỉ đồng ý chở 1 người nên Cương 

bảo Bình ở lại còn Cương đi cùng anh Quyết lên đèo Sơn La. Anh Quyết chở Cương đi hết đèo Sơn 

La (đoạn đường cũ) nhưng do không gặp Vương nên Cương bảo anh Quyết đi quay lại đoạn đường 

cũ, khi đến địa phận bản Hôm thì nhìn thấy Vương đứng ở bên đường, Cương bảo anh Quyết dừng 

xe. Khi anh Quyết vừa dừng xe thì Cương rút dao đâm vào sườn anh Quyết làm anh Quyết bị 

thương ngã xuống đường, thấy anh Quyết bò dậy Cương và Vương đã dùng dao đâm nhiều nhát 

vào người anh Quyết cho đến khi anh Quyết gục hẳn. 

 Gây án xong Vương và Cương đi xe máy đến cổng trường Đại học Tây Bắc đón Bình rồi cả 

3 đối tượng đi xe máy theo đường ngã ba Mai Sơn đến ngã ba đi xã Chiềng Mung thì xe bị hết 

xăng. Do không mua được xăng nên chúng đã vứt xe lại ở bên đường và trốn về Cò Nòi, Mai Sơn, 

đến 18 giờ 30 phút ngày 17/6/2009 thì Cương và Vương bị bắt tại Cò Nòi, Mai Sơn, còn Bình về 

nhà ông nội ngủ, đến 19 giờ ngày 17/6/2009 khi nghe tin Vương và Cương bị bắt và được gia đình 

động viên nên Bình đã đến cơ quan công an đầu thú. 

NỖI MONG CHỜ CỦA NGƯỜI MẸ GIÀ 

 Tìm về bản Nà Cạn, vượt qua con suối gập ghềnh, chúng tôi đến ngôi nhà sàn mộc mạc. 

Ngồi trên sàn nhà, người phụ nữ dáng người khắc khổ, đang ngồi lủi thủi một mình làm chiếc khăn 

piêu. Nhìn thấy chúng tôi bước lên nhà, bà Lò Thị Mai (mẹ Quyết) quay lại hỏi và sau đấy mời vào 

nhà. Sau một hồi nói chuyện về gia đình, nhắc đến Quyết, bỗng dưng chiếc kim đâm vào tay bà, đôi 

mắt bà rơm rớm nước mắt kể lại: “Nhà có ba anh em, hai em gái đã đi lấy chồng xa, thằng Quyết là 

anh cả trong gia đình, nó là đứa hiền lành, chịu khó và lao động chính trong nhà. Ban ngày đi làm 

nương, ăn cơm tối xong là nó lại ra bến xe làm xe ôm. Nó lấy vợ ở cùng bản, sống với nhau sinh 

được hai đứa con. Lúc Quyết bị giết thằng con đầu mới 5 tuổi, thằng út mới được 15 tháng, chúng 

nó cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng sau này, thằng bé liên tục nhắc đến bố nó, nó còn hỏi 

tôi “bà ơi… bố cháu đâu rồi, không thấy bố cháu mua bim bim, kẹo cho cháu thế. Bố bị người ta 

giết rồi hả bà? Mỗi khi cháu nó hỏi vậy, tôi và mẹ cháu cũng đau xót lắm, cũng chỉ biết bảo bố 

cháu đi làm, khi nào về sẽ mua cho cháu những gì cháu thích, thế rồi nó mới không hỏi nữa”. 

 Từ ngày Quyết mất, chị Bun (vợ Quyết) đưa hai cháu nhỏ về sống với bố mẹ đẻ,thỉnh thoảng 

mới cho con sang bên nhà bà nội chơi. Trong căn nhà đơn sơ, giờ chỉ còn bà Mai lủi thủi một mình, 

thỉnh thoảng đứa cháu út mới sang nhà chơi và ngủ lại với bà. Mỗi đêm nằm ôm cháu, bà lại nhớ về 

Quyết, đứa con trai duy nhất, đó cũng là niềm tự hào của gia đình bà, giờ đây nó đã đi xa mãi mãi 

không bao giờ trở về. 

 Bà Mai nhớ lại đêm hôm xảy ra sự việc: “Chẳng biết vì sao, vào lúc đấy mặc dù đang rất 

tỉnh táo (đang xem ti vi cùng con và cháu), mắt tôi như nhòa đi, bên tai văng vẳng tiếng gọi của 
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thằng Quyết. Tiếng gọi như tiếng cầu cứu, dù trong mơ hồ tôi vẫn cảm nhận được nó nói với tôi 

rằng, mẹ ơi… chúng nó giết con rồi”. Linh tính của người mẹ, không ngờ là giây phút thảm án xảy 

ra với người con… 

 Ngồi bên bếp lửa, nơi hàng ngày cả gia đình vẫn nấu cơm rồi ngồi ăn với nhau, bà Mai càng 

nhớ Quyết da diết. Giờ đây, không còn cái cảnh cả nhà sum họp, quây quần, tiếng các cháu nô đùa 

nữa, khiến bà nhớ và thương cho đứa con trai không được nhìn hai đứa cháu lớn khôn từng ngày. 

Bà nghẹn ngào cất lên tiếng gọi con: “Êm ngắm mưng hót…Quyết ơi! -  Mẹ nhớ con lắm… Quyết 

ơi! (câu nói của người dân tộc Thái)”. 

 “Từ ngày Quyết bị sát hại, gia đình nhà bà Mai vô cùng đau đớn, vì quá thương con nên bố 

Quyết đã lâm bệnh ốm nặng. Sau hơn 1 năm, mặc dù gia đình cũng đưa đi chữa trị, nhưng do mắc 

bệnh hiểm nghèo, nên bố Quyết đã ra đi. Nỗi đau càng dồn nén khiến bà Mai cảm thấy tuyệt vọng, 

cũng may có hai đứa con của Quyết khi đó là niềm vui của bà, giúp bà gượng dậy để sống, chấp 

nhận với số phận cuộc đời mình”. 
 

16. Ngọc Mỹ. NHỨC NHỐI NỖI ĐAU Ở “RỐN” MA TÚY MỘC CHÂU / Ngọc Mỹ// Pháp 

luật Việt Nam.- Ngày 9/6/2014.- Số 160 
 

 Nằm trên vành đai biên giới Việt - Lào, Chiềng Khừa - “rốn” ma túy của huyện Mộc 

Châu (Sơn La) vốn được mệnh danh là xứ sở của loài hoa anh túc. Với sự nỗ lực của các cơ 

quan chức năng và chính quyền địa phương, những cánh đồng anh túc đã bị triệt phá, tình 

trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy đã giảm rõ rệt. Nhưng những nỗi 

đau do ma túy gây ra vẫn chưa một phút giây nào bớt nhức nhối trên mảnh đất này. 

KỲ 1: NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ PHÁT ĐIÊN VÌ CHỒNG CON 

 Chiềng Khừa có 9 bản với 5 dân tộc cùng chung sống, chủ yếu là người Mông và người 

Thái. Cả xã có trên 700 hộ dân nhưng quá nửa dính vào ma túy và phải gánh chịu hậu quả khủng 

khiếp của nó. Trên vùng đất Chiềng Khừa này, người dân coi buôn bán “cái chết trắng” như mua 

con gà, con vịt ngoài chợ; chích, hút ma túy như uống bát rượu ngô ngày Tết. 

PHÁT ĐIÊN VÌ CHỒNG, CON ĐỀU NGHIỆN 

 Chỉ cách trung tâm huyện Mộc Châu khoảng 30km nhưng Chiềng Khừa như một ốc đảo. 

Đường dẫn vào xã nhiều đoạn dốc dựng đứng gồ ghề, sâu thẳm. Trời nắng thì bụi trắng xóa, trời 

mưa thì trơn trượt, đoạn bằng phẳng thì nhầy nhụa như đầm lầy. 

 Từ thị trấn Mộc Châu, phải mất hơn 2 giờ đồng hồ vừa đi vừa đẩy xe máy, chúng tôi mới 

đến được trụ sở Ủy ban xã. Chiềng Khừa đang mùa mưa nên bà con thường lên nương trồng ngô và 

ngủ lại ở lán nương. Phóng viên phải nhiều lần đi lại vào buổi sáng sớm hoặc buổi tối mới có thể 

gặp được họ. 

 Chị Lường Thị Thiết - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đưa chúng tôi đến nhà bà Hà Thị Xiến (bản 

Khừa, xã Chiềng Khừa) khi mặt trời chưa ló rạng. Trong gian bếp lạnh ngắt, nồi niêu bừa bộn, bà 

Xiến đầu tóc rũ rượi, mặt mũi bơ phờ ngồi tựa đầu vào cánh cửa nhìn vô định, mếu máo nói gì đó 

bằng tiếng Thái. 
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 Chị Thiết cho biết: “Chồng bà Xiến - ông Lò Văn Thuôn (SN 1960) từng là Phó chủ tịch 

UBND xã kiêm Trưởng Công an xã Chiềng Khừa giai đoạn 1990 - 1995, nhưng nghiện ma túy suốt 

14 năm nay. Nhà có 4 thằng con trai nhưng 2 thằng nghiện, 3 bố con nó cứ lần lượt kéo nhau đi 

trại. Thằng con lớn thì bỏ nhà đi làm ăn biệt xứ, giờ cũng không rõ ở đâu. Chỉ còn thằng út ở nhà 

làm nương với mẹ nhưng nguy cơ bị lôi kéo nghiện ngập rất cao. Cả 4 thằng đều chưa lấy được vợ. 

Quá buồn chán, bà Xiến giờ như phát điên, nói lảm nhảm suốt ngày, lúc nhớ, lúc quên. Ngay cả tên 

chồng, tên con bà cũng không nhớ rõ”. 

 Căn nhà sàn trống huơ trống hoác không có thứ gì đáng giá, mấy bộ quần áo rách giăng khắp 

nhà. Thấy khách ngó nghiêng, bà Xiến cười ngây ngô, nói bằng tiếng Thái: “Nhà nghèo lắm, chả có 

gì đâu, có mỗi đôi trâu buộc trên nương rồi”. Theo lời người dẫn đường, trước khi bố con ông 

Thuôn nghiện ngập, gia đình cũng thuộc loại khá giả, nương trồng cả tạ ngô giống, trâu chục con. 

Giờ đây thì hết rồi. Bố con ông Thuôn bán cả trâu và nương ngô lấy tiền hút chích. 

KHÔNG BIẾT MẤY CON, MẤY CHÁU, CHỈ BIẾT “BỊ MA TÚY BẮT HẾT RỒI’’ 

 Nhà bà Hoàng Thị Khanh (SN 1967) cách đó vài nóc nhà nhưng ở tít tận lưng chừng núi, leo 

hết đoạn dốc dựng đứng lên đến nhà ai cũng mệt lử. Gọi là nhà nhưng thực tế chỉ là một túp lều 

xiêu vẹo, tường tre nứa ọp ẹp nhiều chỗ đã mục gãy. Nhà một gian hoang tàn vừa là chỗ nấu 

nướng, vừa là chỗ ngủ nghỉ của hai mẹ con, mấy tấm chăn màn cũ kỹ vứt lộn xộn ở góc nhà. 

 Theo lời phiên dịch, vợ chồng bà Khanh có 2 con trai, nhưng cả chồng và 2 con đều dính vào 

ma túy. Vợ chồng bà bỏ nhau cách đây 20 năm. Con trai cả chết năm 2011 vì sốc thuốc. Con trai út 

sinh năm 1989 đã có hai vợ và một con gái 3 tuổi, nhưng đi cai nghiện tới mấy lần mà chưa bỏ 

được. Thấy hoàn cảnh nghèo hèn, chồng lại nghiện ngập nên cả hai cô vợ đều bồng con bỏ về nhà 

ngoại và lấy chồng khác. Vợ chồng bỏ nhau, con cái nghiện ngập, cháu nội cũng bị con dâu bồng đi 

mất, bà Khanh buồn bã chả thiết ăn uống, làm lụng gì nữa. Hỏi bà có mấy người con, mấy đứa 

cháu, bà cũng tính không ra, chỉ biết “chúng bị ma túy bắt đi hết rồi”. 

 Múc một bát nước từ chiếc nồi cáu bẩn để ở góc bếp mời khách, bà Khanh chỉ về phía trước 

cửa nhà mình, nói: “Đó là nhà của 2 đứa em gái tôi, cũng đau đớn lắm. Hai thằng em rể đều nghiện 

ma túy. Đứa em gái út vì chán chường nên cũng tìm đến ma túy giải sầu. Chồng nó vừa mới chết vì 

ma túy chưa được bao lâu thì nó lại bị bắt đi cai, về được một thời gian rồi nhưng vẫn không từ bỏ 

được, suốt ngày nằm vật vã trong túp lều dột nát. Đứa con gái mới hơn 3 tuổi bị mẹ bỏ mặc, một 

mình tha thẩn hết chơi trong nhà lại lang thang ra đồi hái lá, bắt sâu một mình. Thỉnh thoảng các 

bác, các anh cho gì ăn nấy, lay lắt sống qua ngày”. 

  KHÔNG BUÔN BÁN, NGHIỆN MA TÚY THÌ… BIỆT XỨ 

 Ông Lò Văn Hương - Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa cho biết: “Ở đây đàn bà góa chồng, 

bỏ chồng, chồng đi cai, đi tù thì nhiều lắm. Có chị vì bức bách, phẫn uất mà phát điên, phát dại. Có 

người thì bỏ đi biệt xứ, không thì cũng nghiện theo chồng. Số còn lại thì sống lay lắt trong bệnh 

tật”. 

 Chiều muộn nơi đại ngàn, cả xã đã chìm trong bóng tối. Nhà bà Lò Thị Xa (ở bản Cang) nằm 

ngay mặt đường liên thôn lởm chởm đất đá, có 4 đứa trẻ mặt mũi lem nhem, miệng ngồm ngoàm 

nhai ngô nướng. Nghe tiếng gọi, thằng bé chừng 10 tuổi chạy ra mở cổng được ghép từ 3 thanh tre 
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chắn ngang để tránh trâu bò vào phá vườn. Con gái lớn bà Xa là Hà Thị Tuyên (SN 1989) nhanh 

nhảu chỉ từng đứa bé giới thiệu, đứa là cháu nội bà Xa, đứa là cháu họ, đứa nào cũng có bố hoặc 

mẹ, hoặc cả bố mẹ đang đi cai nghiện. 

 Kể về hoàn cảnh gia đình, Tuyên nghẹn ngào: “Bố mẹ em mới nghiện thôi, tất cả cũng vì 

con cái. Anh trai (28 tuổi) và em trai (21 tuổi) của em đều nghiện ma túy, dù bố mẹ đã bắt cai 

nhưng không bỏ được. Con cái nghiện ngập tiền nong không có nên bố mẹ hay cãi vã đổ lỗi cho 

nhau. Hai năm nay, bố mẹ sống ly thân, rồi bị bạn bè lôi kéo vào ma túy từ khi nào không hay. 

Riêng mẹ phải lo tiền cho con ăn học và gửi tiền vào trại cho hai con trai nên mới nhắm mắt đưa 

chân sang biên giới lấy “hàng” về bán kiếm lời. Đến hôm 17/3 vừa qua bị bắt và tòa xử 7 năm 6 

tháng tù. Em học trên thành phố nên cũng ít về. Chuyện bố mẹ mắc nghiện, em cũng không hay 

biết”. 

 Ngoài gia đình Tuyên, bà Xiến, bà Khanh,… còn rất nhiều gia đình khác tại xã Chiềng Khừa 

cũng rơi vào cảnh oan nghiệt không kém: Vợ chồng chị Hoàng Thị Thum - Lò Văn Thang (bản 

Cang) đều nghiện, chị Thum đi cai nghiện 2 lần nhưng bất thành nên bỏ đi biệt xứ. Vợ chồng 

Lường Thị Duân, Lường Thị Nga, Lò Thị Bằng (bản Tòng), Lò Thị Bình (bản Khừa) đều nghiện và 

buôn bán ma túy… 

 “Từ năm 2006 đến nay, xã Chiềng Khừa có gần 500 người nghiện, chiếm 14% số dân - tỷ lệ 

cao nhất tỉnh Sơn La. Trong đó, 35 người chết, nhiều người đang  sống trong bệnh tật. Người 

nghiện hầu hết trong độ tuổi từ 14 – 50”. 

KỲ II: NHỮNG ĐỨA TRẺ BƠ VƠ, CÔI CÚT GIỮA ĐẠI NGÀN 

Những người đàn bà phát điên vì chồng, con nghiện ngập chỉ là một phần đau khổ, bế 

tắc mà người còn sống đang phải chịu đựng. Còn cả những đứa trẻ bơ vơ, “tự sinh, tự diệt” 

như cỏ cây giữa đại ngàn... Tại miền biên viễn Chiềng Khừa (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), 

nhiều đứa trẻ đang có cha, có mẹ bỗng chốc côi cút vì bố mẹ đều bị bắt đi tù hoặc đi cai do 

dính vào ma túy. 

LAY LẮT QUA NGÀY 

Hoàng Thị Biên, đến tháng 10/2014 mới tròn 3 tuổi, bé sinh ra và lớn lên ở xã Lóng Sập 

(Mộc Châu) - cũng là một trong những điểm nóng về ma túy của tỉnh Sơn La. Năm 2013, sau khi 

người cha là Hoàng Văn Óng qua đời vì nghiện ma túy, bé được mẹ là Hoàng Thị Leo đưa về sống 

tại quê ngoại ở bản Khừa (xã Chiềng Khừa). Lúc đó chị Leo đang mang thai đứa con thứ hai. 

Gia đình bên ngoại đều nghèo, chỉ giúp dựng tạm một chiếc lều nhỏ để 3 mẹ con chị Leo có 

chỗ che mưa, che nắng. Đầu năm 2014, chị Leo sinh con gái thứ hai nhưng đứa bé xấu số đã qua 

đời ngay khi lọt lòng. Chị Lò Thị Mai - Trưởng trạm Y tế xã Chiềng Khừa cho biết: “Bản thân chị 

Leo đã nghiện ma túy từ lâu, chồng chị trước khi qua đời cũng nghiện ma túy nặng, có thể sức khỏe 

bị suy nhược nên ảnh hưởng đến thai nhi; hoặc cũng có thể lây nhiễm bệnh từ mẹ sang con dẫn tới 

cái chết của đứa bé”. 

Một người dân sống ngay dưới con dốc gần túp lều mẹ con chị Leo đang ở, xót xa nói: “Đứa 

bé ấy chết đi có khi lại hóa sướng, chứ sống với người mẹ nghiện ngập, bệnh tật như thế còn khổ 
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gấp vạn lần. Từ ngày mẹ con nó dọn về đây sống, bé Biên toàn lủi thủi chơi một mình. Mùa hè còn 

đỡ, mấy tháng trước rét căm căm vẫn manh áo cộc tha thẩn ngoài đồi lộng gió. Ai cho gì ăn nấy, 

lay lắt sống qua ngày, chẳng biết mai đây sẽ ra sao?”. 

TỦI THÂN KHÔNG DÁM KHÓC 

Ngược đường về thị trấn Mộc Châu chừng 2 - 3km, ai cũng biết hoàn cảnh đáng thương của 

bé Nguyễn Tiến Hùng (7 tuổi, ở bản Tòng, xã Chiềng Khừa). Chúng tôi đến đúng lúc Hùng đi tổng 

kết năm học về, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cậu bé vừa thở hổn hển vừa khoe được thưởng 2 giấy 

khen học sinh giỏi và Cháu ngoan Bác Hồ, 3 quyển vở và 2 cây bút. 

Bà Hà Thị Âm - bà ngoại Hùng kể: “Thằng bé ngoan lắm, học giỏi, viết chữ rất đẹp. Nhiều 

lúc để ý tôi cũng thấy nó chui vào góc nhà ngồi khóc một mình, hỏi có chuyện gì thì nó không nói. 

Tôi biết nó nhớ bố mẹ và tủi thân, nhưng không dám khóc trước mặt ông bà vì sợ ông bà buồn”.  

Theo lời kể, con rể bà là người Hà Tây lên Sơn La làm kinh tế rồi kết hôn với con gái bà là 

Lò Thị Bằng (SN 1983) và sinh ra bé Hùng. Vốn thông minh, chịu khó, không mấy khó khăn vợ 

chồng Bằng cũng xây dựng được một cơ ngơi kiên cố. Nhưng tháng ngày hạnh phúc “ngắn chẳng 

tày gang”, người con rể bị bạn bè rủ rê rồi mắc nghiện khi nào không hay. Gia đình nhiều lần 

khuyên bảo, bắt đi cai nhưng đều thất bại. Người vợ sinh ra chán nản rồi cũng bị bạn bè lôi kéo vào 

con đường nghiện ngập. 

Chồng đi cai, con trai mới học lớp 1, nương rẫy mất mùa, đồ đạc có giá trị trong nhà cũng 

theo ma túy “bay” đi hết, con gái bà Âm đánh liều sang bên kia biên giới mua ma túy về bán kiếm 

lời, sau vài vụ trót lọt thì bị công an bắt. Bé Hùng từ cảnh có cha, có mẹ, có cuộc sống hạnh phúc 

bỗng chốc bơ vơ, may còn có ông bà ngoại nuôi nấng. Nhưng người già cũng như đèn trước gió. 

“Vợ chồng tôi giờ già yếu nên không làm được nương rẫy. Cả nhà 3 người chỉ trông vào đồng 

lương bệnh binh của ông nó thôi. Không biết khi chúng tôi nhắm mắt xuôi tay thì tương lai thằng 

bé sẽ ra sao? Bà nội nó ở Hà Tây cũng có một mình mà ốm đau suốt nên không thể gửi nó về xuôi 

được” - bà Âm lo lắng. 

“May mắn” hơn Hùng, bé Lò Thị Vân Đình (học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Chiềng Khừa) 

“chỉ có” bố nghiện ma túy và đang cai tại Trung tâm cai nghiện 06 (Sơn La). Sau khi thuyết phục 

chồng đi cai để sớm trở về với gia đình, một mình mẹ Đình hết trồng ngô, trồng lúa lại chăn lợn, 

chăn gà lấy tiền vừa lo cho con ăn học, vừa dành dụm để lên trại cai nghiện thăm chồng. Bé Đình 

mới học lớp hai nhưng đã biết phấn đấu học thật giỏi và giúp mẹ việc nhà những lúc không đến 

trường. Cô bé thủ thỉ: “Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho bố và 

những người mắc bệnh ở bản, để bố không phải đi xa tít thành phố mới chữa được bệnh”. 

NỘI, NGOẠI ĐỀU NGHIỆN 

Không ít đứa trẻ như thế lớn lên lại lâm vào bi kịch nghiện ngập của cha mẹ. Anh em Hà 

Văn Tính (SN 1993) và Hà Văn Tình (SN 1987, ở bản Cang, xã Chiềng Khừa) có cha mẹ đều mắc 

nghiện. Riêng mẹ Tính là Lò Thị Xa còn buôn bán, tàng trữ ma túy, mới bị bắt ngày 17/3 và bị kết 

án 7 năm 6 tháng tù giam.Tính bị phát hiện nghiện ma túy và cưỡng chế đi cai ở Trung tâm cai 

nghiện Yên Hạ (Sơn La) từ tháng 9/2012. Anh trai cũng nghiện có thâm niên và nhiều lần cai 

nghiện bất thành. 
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Riêng Tính, trước khi đi cai đã quan hệ với người yêu nhí sinh năm 1996 ở cùng bản và có 

con gái hiện đã 2 tuổi.  Gia đình cô gái cũng chung hoàn cảnh bi đát do cha mẹ cũng bị “nàng tiên 

nâu” hút hồn. Con gái Tính từ khi chào đời không biết mặt cha, không được hưởng sự chăm sóc 

nâng niu của ông bà nội, ngoại, vì tất cả đều bị ma túy “bắt đi”. Tháng 9 tới, Tính hết hạn cai 

nghiện tập trung và được trở về địa phương, nhưng không biết người vợ trẻ chưa kịp cưới và con 

gái thơ dại có đủ sức giúp thanh niên này đoạn tuyệt với ma túy? Và trước sự cám dỗ của “nàng 

tiên nâu”, không biết người vợ trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” của Tính sẽ “giữ mình” được đến bao 

giờ khi xung quanh người thân đều đã nghiện? 

KỲ III: SƠN NỮ THÀ Ở KHÔNG VÌ SỢ LẤY PHẢI CHỒNG NGHIỆN 

Cơn lốc ma túy đi qua, Chiềng Khừa tan hoang, xơ xác. Hình ảnh những người đàn bà 

mòn mỏi phát điên vì chồng con hay những đứa trẻ côi cút, lay lắt “tự sinh, tự diệt” giữa đại 

ngàn... đã ám ảnh những cô gái Chiềng Khừa. Một hệ quả không ngờ từ ma túy là tình trạng 

các sơn nữ sợ lấy chồng, sợ lặp lại cảnh bi đát giống như gia đình mình và nhiều gia đình 

khác ở mảnh đất này. 

CHỈ SỢ CHỒNG NGHIỆN 

Một trong những cô gái như vậy là Hà Thị Tuyên (25 tuổi). Ở tuổi căng tràn nhựa sống 

nhưng bất hạnh của gia đình đã khiến cô gái mặc cảm không dám nghĩ đến hạnh phúc lứa đôi. Sinh 

ra và lớn lên trên đất Chiềng Khừa, từ bé Tuyên đã nhiều lần phải chứng kiến cảnh người đói, phê 

thuốc,… vật vã giữa đường. Gia đình cô cũng là một “điển hình”: Mẹ đang phải thi hành án do 

buôn bán ma túy, bố, anh và em trai đang phải đi cai nghiện bắt buộc, họ hàng cũng bị cuốn vào 

vòng xoáy của “cái chết trắng”. 

May mắn hơn những người thân trong gia đình và nhiều bạn bè cùng trang lứa, Tuyên được 

học hành đến nơi đến chốn. Tốt nghiệp loại giỏi khoa Tin học Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La, 

cô gái ở bản Chiềng Khừa này từng ấp ủ mơ ước được đi dạy, được làm đám cưới với người yêu và 

dành dụm tiền đưa bố mẹ được một lần ra khỏi bản làng đi thăm Thủ đô... Nhưng nay mơ ước hạnh 

phúc đã trở nên mong manh. Bạn trai cô cũng là người Sơn La, thông cảm hoàn cảnh của Tuyên 

nhưng chính cô gái lại ngại ngần không dám tiến tới hôn nhân. 

Tuyên tâm sự: “Giờ bố mẹ em đang thi hành án, các cô chú, các cậu, dì thì quá nửa bị nghiện 

hoặc chết cả rồi, đâu có ai đứng ra lo liệu đám cưới. Hơn nữa, bố mẹ anh ấy lại không đồng ý, có ai 

muốn con mình lấy vợ có hoàn cảnh giống như gia đình em đâu. Nếu bất chấp lấy nhau, thỉnh 

thoảng đi lại thăm nhà, rồi anh em, bạn bè đằng vợ rủ rê “chơi” thử mà nghiện thì chết. Em sợ lắm. 

Ở xã cũng có mấy anh theo đuổi nhưng em chả dám tin vì biết đâu họ cũng chích ma túy hoặc 

mang trong mình căn bệnh thế kỷ”. 

Gạt nước mắt, Tuyên bùi ngùi: “Trước đây em luôn nghĩ học xong sẽ xin đi làm ở một nơi 

thật xa và không trở về mảnh đất đau thương Chiềng Khừa nữa. Nhưng giờ đây khi mọi người đều 

bị bắt vì ma túy, em trở thành trụ cột gia đình, không thể bỏ nhà mà đi được. Lý lịch nhà em như 

vậy không biết có xin được việc ở đâu không, tạm thời em sẽ trồng ngô, nuôi cá, nuôi lợn để lo cho 

bản thân, cho mấy đứa em, đứa cháu và đi trại thăm nuôi bố mẹ. Nếu em bỏ đi, cái nhà này sẽ tan 

nát mất, bố mẹ, anh, em sẽ không còn chốn để trở về được nữa”. 
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Tháng 9 tới, Hà Văn Tình và Hà Văn Tính (anh và em trai Tuyên) sẽ cai nghiện về, nhưng 

không biết có “ngựa quen đường cũ” hay không. Bố của Tuyên - ông Hà Văn Cung mới đi cai được 

2 tháng, mẹ Lò Thị Sa vừa nghiện vừa buôn ma túy, mới bị kết án 7 năm 6 tháng tù giam. Nhà cửa, 

nương rẫy, lợn gà, đứa em trai con dì ruột đang học lớp 5, cô em dâu và cả đứa cháu gái chưa đầy 2 

tuổi đều do một tay Tuyên cáng đáng. Tuyên không còn thời gian để lo cho hạnh phúc của riêng 

mình. Mà biết yêu ai, lấy ai khi người xa thì miệt thị, người gần thì bị ma túy bủa vây? 

“SỢ LÀ PHẢI” 

Các bạn thân của Tuyên là Hà Thị Luyến, Hà Thị Lê cũng ở trong hoàn cảnh “sợ” không 

dám lấy chồng. Luyến học xong Trung cấp Tư pháp trên Sơn La, giờ làm ở Văn phòng Đảng ủy xã 

Chiềng Khừa; Lê cũng đang học liên thông đại học ngành luật ở Sơn La. Ở mảnh đất này, những cô 

gái có học vấn như Tuyên, Luyến, Lê là những “báu vật” của bản, của xã và là niềm mơ ước của 

đám trai bản. Nhưng các cô luôn e dè, sợ hãi không dám yêu, không dám lấy chồng vì “sợ” lấy phải 

người nghiện ngập. 

“Em cũng có mấy đứa bạn học xong cấp III ở nhà lấy chồng. Có đứa lấy chồng đi nơi khác 

sống thì may mắn không dính đến ma túy, những đứa lấy chồng ở bản hoặc lấy chồng nơi khác 

nhưng về đây sống thì đa phần bị lôi kéo nghiện ngập hết. Có người đi làm cả năm, chỉ có Tết mới 

về, thế mà cũng bị dụ dỗ bỏ cả công việc, vợ con đi bản Mèo hút chích. Mới hơn 20 tuổi mà nhiều 

bạn đã góa chồng, chồng đi cai, một mình làm nương nuôi đàn con nheo nhóc” - Tuyên buồn rầu. 

Anh Hà Văn Ắm - Bí thư Đoàn xã Chiềng Khừa chia sẻ: “Cả xã này may mắn nhất chỉ có 

trường hợp cô Lò Thị Hằng (bản Cang), vừa xinh xắn, học giỏi, tốt nghiệp đại học ra trường về dạy 

cấp III ở Yên Châu, lấy anh bộ đội biên phòng gốc Hà Nội đang đóng quân ở Sơn La. Chứ có mấy 

người con gái vừa xinh xắn, có học vấn ở cái xứ này mà chồng con đề huề không nghiện ngập như 

vậy đâu. Đàn ông, thanh niên trong xã nghiện nhiều nên các cô ấy sợ là phải thôi”. 

MỘT THỜI CƠM CHƯA KỊP ĂN ĐÃ BỊ “NGHIỆN” BÊ MẤT 

Ngồi lật giở những trang sổ sách ghi lại tỉ mỉ từng vụ trộm cắp, đánh chém đã diễn ra ở xã từ 

vài năm về trước, ông Lò Văn Nam - Trưởng Công an xã Chiềng Khừa hồ hởi: “Giờ đỡ hơn nhiều 

rồi, ngày trước cứ hở ra cái gì là mất cái đó. Từ con gà, con vịt, ngô lúa đến trâu bò, xe máy, thậm 

chí nồi cơm nấu để trên bếp chưa kịp ăn cũng bị “nghiện” bê trộm cả cơm lẫn nồi”. 

Theo thông tin từ Công an huyện Mộc Châu, Chiềng Khừa là một trong những điểm nhức 

nhối về tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Từ đầu năm 2014, công an 

huyện đã tham mưu cho huyện ủy mở cuộc vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng chống tội 

phạm tại địa bàn xã Chiềng Khừa. Sau cuộc vận động đến nay, hàng trăm người bị phát giác và đưa 

đi cai nghiện bắt buộc; tình trạng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy giảm đáng kể, đặc 

biệt là tình trạng trộm cắp giảm rõ rệt; an ninh trật tự được đảm bảo hơn. 

“Tuy nhiên, người nghiện đi cai chỉ có thời hạn 2 - 4 năm. Kết thúc quá trình cai ở các trung 

tâm, họ lại trở về địa phương sinh sống. Người cai được thì ít mà người tái nghiện thì nhiều. Có 

không ít người đã cai tới 3, 4 lần đều bất thành. Mấu chốt nằm ở chỗ cần giải quyết vấn đề việc làm 

cho người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao nhận thức của nhân 
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dân nói chung và người nghiện nói riêng, may ra mới có hy vọng thay đổi, phát triển bền vững”, 

ông Lò Văn Hương - Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa nói. 
 

17. Đức Cường. LỰC LƯỢNG VŨ TRANG MỘC CHÂU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI / 

Đức Cường //  Quân khu Hai.- Kỳ 2 Tháng 6/2014.- Số 804  
 

 Cái nắng đầu hè tuy chưa thật sự gay gắt nhưng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc 

lao động giúp dân làm đường giao thông của 40 cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện 

Mộc Châu và dân quân tự vệ xã Chiềng Sơn. Mỗi người, mỗi việc, người xúc cát, xúc đá, 

người san mặt bằng, người đổ cốt pha… Công việc khá vất vả nhưng ai cũng làm việc hăng 

say, ý thức cao trước nhiệm vụ giúp nhân dân thực hiện Chương trình quốc gia Xây dựng 

nông thôn mới. 

 Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động công 

tác Đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong 

sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời triển khai tuyên truyền giáo dục đến 

100% cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, nhằm nhận thức đúng quan điểm, chủ trương mới của Đảng và 

Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, giúp địa phương rút ngắn được đoạn đường, đi đến hoàn 

thành 19 tiêu chí quốc gia trong xây dựng nông thôn mới. 

 Do vậy cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn còn 

nhiệt tình giúp đỡ nhân dân các xã, bản đặc biệt khó khăn trong thực hiện các tiêu chí khác trong 

xây dựng nông thôn mới. 

Chiềng Sơn là xã biên giới của huyện Mộc Châu được tỉnh Sơn La chọn làm xã điểm xây 

dựng nông thôn mới. Trong đợt 1, xã Chiềng Sơn có 11 bản, tiểu khu đăng ký xây dựng đường giao 

thông theo tiêu chí nông thôn mới với 6.634m, trong đó có 3.814m đường đến bản và 2.820m 

đường nội bản. Thực hiện theo nghị quyết 40 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh Sơn La, Nhà nước 

đã hỗ trợ 2,38 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 2,1 tỷ đồng. Đến tháng 3 năm 2014 nhân dân trong 

xã đã huy động được trên 3.100 ngày công, đào đắp gần 3.800m3 đất, đá san nền đường, nhân dân 

đã hiến 3.012m2 đất vườn và hàng trăm mét tường rào để mở rộng các tuyến đường, hoàn thành và 

đưa vào sử dụng trên 5.000m đường. 

 Bản Dân Quân là một trong 3 bản đồng bào dân tộc Mông của xã Chiềng Sơn. Bản có trên 

30 hộ, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo của bản chiếm trên 40%. Để làm 

1,2km đường đến bản bà con đã tình nguyện hiến đất, đóng góp mỗi hộ 2 triệu đồng và ngày công 

lao động… Tuy nhiên do tuyến đường khá dài nên bên cạnh việc phát huy nội lực sức dân rất cần 

sự hỗ trợ của các lực lượng để hoàn thành tiêu chí làm đường giao thông theo chương trình xây 

dựng nông thôn mới. 

 Những việc làm thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mộc 

Châu đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn đóng quân. Việc làm này còn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 11 năm 2014 34 

về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân cũng như xây dựng, củng cố tình đoàn kết, gắn bó 

giữa đơn vị với địa phương. 
 

18. Đức Cường. HUYỆN MỘC CHÂU XỬ LÝ AN TOÀN QUẢ BOM NẶNG GẦN 500KG / 

Đức Cường // Quân khu Hai.- Kỳ 2 Tháng 6/2014.- Số 804 
 

 Vừa qua, trong quá trình thi công san ủi mặt bằng Trại nuôi bò sữa của Công ty cổ phần 

Giống bò sữa Mộc Châu (Tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu), công nhân lái máy 

xúc đã phát hiện một quả bom lớn nằm sâu 3m dưới lòng đất. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban 

Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Mộc Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bảo 

vệ hiện trường, tiến hành khảo sát, nghiên cứu lên phương án xử lý. Đây là loại bom phá 750 bảng 

Anh có đường kính 40cm, dài khoảng 1,3m, nặng 425kg, trong đó có 275kg thuốc nổ, khi nổ khả 

năng gây sát thương bán kính 1km. Quả bom này sản xuất năm 1966, quân đội Mỹ đã sử dụng ném 

bom phá hoại vào năm 1967 tại Mộc Châu. 

 Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Ban CHQS huyện Mộc Châu 

huy động lực lượng dân quân tại chỗ, kết hợp với cơ quan chuyên môn Bộ CHQS tỉnh Sơn La tiến 

hành di chuyển và hủy nổ quả bom an toàn. 
 

19. Nghĩa. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ SƠN LA BÀN GIAO CÔNG TRÌNH GIÚP DÂN XÃ 

PHIÊNG PẰN / Nghĩa; Minh // Quân khu Hai.-  Kỳ 2 Tháng 6/2014.- Số 804 
  

 Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc phân công các ngành, đơn vị giúp đỡ xã đặc 

biệt khó khăn, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh; sau một thời gian khảo sát, thiết kế và thi 

công, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình 

nhà ăn Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Phiêng Pằn huyện Mai Sơn. Công 

trình được thiết kế theo phương án nhà khung thép tiền chế 05 gian, lợp tôn 03 lớp chống nóng, 

diện tích 165 m2, với tổng kinh phí đầu tư 328 triệu đồng, trong đó Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 259 triệu 

đồng, địa phương huy động được 69 triệu đồng, Ban CHQS xã Phiêng Pằn huy động 100 công giúp 

nhà trường san ủi nền nhà và vận chuyển vật liệu xây dựng. 

 Công trình được khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhà 

trường trong việc quản lý bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn hàng ngày cho các em học 

sinh bán trú. 
 

20. Hoàng Nghĩa. HƯỚNG MỞ TỪ MỘT MÔ HÌNH TRỒNG RỪNG /  Hoàng Nghĩa // 

Quân khu Hai.- Kỳ 2 Tháng 6/ 2014.- Số 804 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La về việc triển khai hỗ trợ 

trồng rừng thí điểm bằng cây tếch trên đồi đất dốc, bạc màu, kết hợp trồng cỏ nuôi bò lai 

Sind để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững tại bản Huổi Hịa, xã Nậm Lạnh 

huyện Sốp Cộp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) 

huyện Sốp Cộp, Đoàn 326 và phối hợp với bộ đội biên phòng, chính quyền xã Nậm Lạnh triển 
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khai hướng dẫn thí điểm 6 hộ dân kỹ thuật trồng 200 cây tếch dự án trên đất nương của gia 

đình anh Vừ Bả Câu, bản Huổi Hịa xã Nậm Lạnh huyện Sốp Cộp. 

 Thượng úy Nguyễn Vũ Đức, kỹ sư nông nghiệp, cán bộ Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã 

trực tiếp xuống hiện trường, cùng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hướng dẫn cho người dân kỹ thuật 

trồng và chăm sóc mô hình trồng tếch tại bản Huổi Hịa. 

             Bản Huổi Hịa xã Nậm Lạnh huyện Sốp Cộp có 32 hộ, 241 nhân khẩu, đều là đồng bào dân 

tộc Mông. Cả bản có hơn 2.000ha đất, trong đó có 300ha đất sản xuất. Bình quân mỗi hộ có gần 

10ha đất sản xuất. 100%  hộ dân trong bản đều thuộc hộ nghèo, bởi phần lớn đất sản xuất ở đây có 

độ dốc cao và bạc màu nên bà con phải chia đất ra từng mảnh nhỏ để sản xuất luân phiên. Sau mỗi 

đợt thu hoạch, khu nương sẽ bị bỏ hoang cho cỏ lau mọc và bà con lại chuyển đến mảnh nương mới 

để sản xuất. Phải từ 2 đến 3 năm sau, khi lớp mùn cỏ lau đã bám đầy trên mặt đất, bà con mới quay 

trở lại mảnh nương cũ để gieo trồng cây lương thực. Ông Vừ A Tênh, Trưởng bản Huổi Hịa cho 

biết: Do đường giao thông vào bản còn khó khăn, vì vậy mà giá các sản phẩm lương thực thấp. 

Hiện nay, bà con chỉ sản xuất theo hình thức tự cung, tự cấp. Hơn nữa, năng suất các loại cây trồng 

cũng không cao, đối với lúa nương chỉ đạt gần 1 tấn thóc/ha, còn trồng sắn thì phải mất 2 đến 3 

năm mới được thu hoạch. Sản phẩm dư thừa trong nông nghiệp bà con chỉ dành để chăn nuôi, vì 

thế mà cái nghèo cứ bám theo mãi. 

 Thượng tá Phí Ngọc Thuận - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Bộ CHQS tỉnh cho biết: Hiện tại trên 

địa bàn huyện Sốp Cộp chưa có nơi nào trồng cây tếch nên chưa xác định, đánh giá được cây gỗ 

tếch có thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn hay không. Chính vì lý do này mà 

Thường trực Tỉnh ủy đã giao cho Bộ CHQS tỉnh chọn mô hình trồng thí điểm 6ha rừng tếch ở đất 

nương của 6 hộ dân bản Huổi Hịa, kết hợp trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc. Sau khi trồng xong diện 

tích rừng tếch trong dự án, trong 4 năm đầu, mỗi hộ được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 5 tạ gạo/ha/năm. 

Danh nghiệp tư nhân Thanh Tùng hỗ trợ 6 cặp bò lai Sind (mỗi hộ được 1 cặp). Sau 3 năm, các hộ 

trong dự án còn được bàn giao toàn bộ diện tích rừng đã trồng để tiếp tục quản lý, chăm sóc và 

được toàn quyền khai thác, sử dụng gỗ tếch sau thu hoạch. Hiện nay, cây gỗ tếch đang có giá trị 

kinh tế cao trên thị trường. Với đặc tính nhẹ, thớ mịn, màu vàng rất đẹp, không bị cong vênh, nứt 

nẻ, chịu được mưa, nắng, nước biển, không bị hà và mối mọt phá hoại nên sản phẩm gỗ tếch được 

sử dụng rất đa dạng, như: Làm đồ mộc cao cấp, trang trí nội thất, đóng tàu thuyền và sử dụng trong 

công nghiệp xây dựng. Các sản phẩm gỗ tếch còn được xuất khẩu sang Nhật Bản, EU, Mỹ. Với 

công nghệ chế biến gỗ làm hàng gia dụng, gỗ ghép thanh, gỗ lạng phát triển, chỉ cần cây tếch có 

đường kính từ 10 - 15cm là có thể bán được với giá hơn 8 triệu đồng/m3. Đối với những cây có 

đường kính từ 20 - 25cm thì có giá hơn 9 triệu đồng/m3, còn những cây có đường kính lớn hơn 

30cm có giá hơn 10 triệu đồng/m3. Sau 10 đến 12 năm trồng cây tếch, 1ha rừng gỗ tếch sẽ cho sản 

lượng từ 80 đến 100 m3 và có thể bán được 1 tỷ đồng. 

 Như vậy có thể thấy, việc đưa mô hình trồng rừng tếch, kết hợp trồng cỏ chăn nuôi đại gia 

súc là cách làm thiết thực, những khu rừng trồng sẽ như một khoản tiền tiết kiệm lớn của bà con. 

Nếu mô hình thành công tại bản Huổi Hịa sẽ khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương 

và mở ra hướng thoát nghèo cho rất nhiều hộ dân các bản vùng cao biên giới huyện Sốp Cộp.  
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21. Ngô Thanh. BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH SƠN LA: NHIỀU HOẠT ĐỘNG GIÚP BÀ CON 

THOÁT NGHÈO / Ngô Thanh // Quân đội nhân dân.- Ngày 11/6/ 2014; Biên phòng.- Ngày 

11/6/2014.- Số 47 

Ngày 9/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổng kết Đề án xây dựng cơ sở chính 

trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại xã Tân Xuân (Vân Hồ, Sơn 

La) giai đoạn 2008 - 2013. Qua 6 năm thực hiện đề án, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La 

đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, thành lập mới 4 

chi bộ, kết nạp 35 đảng viên… Đơn vị cũng mở các lớp xóa mù chữ và tái mù chữ cho đồng bào; 

tuyên truyền nhân dân tu sửa 55km đường giao thông, xây dựng 4 cầu phao, đào mới 3,5km kênh 

mương thủy lợi, khai hoang 15ha đất ruộng lúa nước; đồng thời vận động kinh phí, xây dựng 93 

nhà đại đoàn kết, 5 công trình dân sinh tặng địa phương và các đối tượng. 
 

22. Lê San. MAI THUẬN XÁC XƠ SAU “BÃO” MA TÚY / Lê San // Nông thôn ngày nay.- 

Ngày 11/6/2014.- Số 139 
 

Cách trung tâm huyện Mai Sơn chưa đầy 16km (huyện phát triển nhất nhì tỉnh Sơn La), 

nhưng bản Mai Thuận (xã Cò Nòi) thật tiêu điều, xơ xác. Đó là hậu quả xót xa từ việc sử dụng và 

buôn bán ma túy của nhiều hộ người Mông nơi đây trong nhiều năm qua. 

“THIÊN ĐƯỜNG” CỦA MA TÚY 

Từ trung tâm xã Cò Nòi để vào bản Mai Thuận chỉ đi được mấy km là đường nhựa, còn lại 

phải liên tục đánh vật với những con đường đất chi chít sống trâu, trời nắng bụi mịt mù. Anh 

Nguyễn Hồng Sơn - Phó ban Công an xã Cò Nòi, người tham gia công tác phòng chống ma túy ở 

Mai Thuận từ những năm 1999 cho biết: Mai Thuận là bản tái định cư, chuyển từ huyện Thuận 

Châu về từ những năm 1999. Hiện nay, bản có 42 hộ, chủ yếu là dân tộc Mông. Trước đó ở Thuận 

Châu, các hộ dân trong bản đã có thâm niên sử dụng và trồng cây thuốc phiện nên khi về Mai 

Thuận, hoạt động này vẫn tiếp diễn. Đến khi Nhà nước có quy định cấm trồng cây thuốc phiện, 

nhiều người trong bản quay sang sử dụng và buôn bán thuốc phiện mua từ biên giới Việt - Lào. Có 

thời kỳ Mai Thuận chỉ có 25 hộ nhưng có tới 20 hộ buôn bán ma túy. “Những năm 1997 - 2008, ma 

túy bán ở Mai Thuận công khai như bán rau, bán bánh kẹo. Nhắc đến Mai Thuận là người ta nghĩ 

ngay đến ma túy” - anh Sơn nhớ lại. 

VẬT VÃ TÌM HƯỚNG THOÁT NGHÈO 

Chúng tôi vào đến Mai Thuận khi đã gần trưa nhưng nhà nào nhà nấy đều vắng vẻ và lạnh 

lẽo. Qua một ngôi nhà nhỏ, có 2 em bé đang giặt giũ bên bể nước, anh Nguyễn Hồng Sơn - Phó ban 

Công an xã Cò Nòi giới thiệu: Đây là gia đình Và Lò Chung. Vợ chồng Chung và 2 con trai đầu 

đều đang ngồi tù vì ma túy, bỏ lại 2 em bé này sống nhờ sự giúp đỡ của bà con họ hàng. Anh Sơn 

cho biết thêm, từ năm 2008 đến nay, tệ nạn ma túy ở Mai Thuận đã tạm lắng xuống. Vấn đề đặt ra 

với Mai Thuận hiện nay là làm gì để người dân thoát được đói nghèo. Anh Lý Chứ Tông - công an 

viên của bản bày tỏ: “Mong muốn của tôi cũng là mong muốn của nhiều người dân tộc Mông ở Mai 

Thuận, là được Nhà nước hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật để phát triển sản xuất; làm đường để thuận 

tiện đi lại tiêu thụ sản phẩm”. 
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Tuy nhiên, để hoạt động hỗ trợ thực sự hiệu quả, cần có cán bộ theo sát hướng dẫn các quy 

trình nuôi trồng và hỗ trợ đầu ra. Bởi lẽ trong quá khứ, Mai Thuận nhiều lần được hỗ trợ nhưng bà 

con lại sử dụng tiền hỗ trợ để ăn tiêu mà không lo chăn nuôi, trồng trọt… 

Trong vòng mấy năm, riêng xã Cò Nòi có tới gần 60 người chết vì lây nhiễm HIV/AIDS qua 

đường tiêm chích. Có nhiều đối tượng chết trong hang, hầm vì sốc thuốc...  
 

23. Hoàng Anh. SƠN LA: BẮT ĐỐI TƯỢNG VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP MA TÚY / Hoàng 

Anh // Đại đoàn kết.- Ngày 11/6/2014.- Số 162; Biên phòng.- Ngày 11/6/2014.- Số 47; Công an 

nhân dân.- Ngày 12/6/2014.- Số 3242 
 

Khoảng 5 giờ 30 phút sáng 10/6, trong khi làm nhiệm vụ tại km 108, Quốc lộ 43 thuộc địa 

bàn bản Phát (xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), tổ công tác liên ngành của lực lượng 

Biên phòng, Hải quan cửa khẩu Lóng Sập phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã bắt quả 

tang đối tượng Mùa Vạ Páo (SN 1971, trú tại huyện Sốp Bâu, Lào) đang vận chuyển 8 bánh heroin 

và 2.200 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại di 

động và một số giấy tờ liên quan. Đáng chú ý, khi bị vây bắt, Páo đã chống cự quyết liệt hòng tẩu 

thoát nhưng bất thành. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Mùa Vạ Páo khai nhận mua số ma túy trên ở Lào sau đó vượt 

biên, vận chuyển sâu vào nội địa Việt Nam tiêu thụ để kiếm lời. Hiện vụ án đang được lực lượng 

chức năng Sơn La tiếp tục làm rõ. 
 

24. Thuỳ Lâm. HƠN 26.457 TỶ ĐỒNG PHỤC VỤ DI DÂN CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN 

LA / Thuỳ Lâm // Nhân đạo và đời sống.- Ngày 12/6/2014.- Số 24 
 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục các phụ lục thuộc quy hoạch tổng thể di dân 

tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La. Kết quả tổng hợp của các phụ lục này cho thấy, 20.340 hộ dân 

với tổng số 92.301 người phải di cư dành đất cho dự án; 95 khu tái định cư với 323 điểm tái định 

cư được xây dựng để phục vụ cho những hộ dân thuộc diện phải di cư. Tổng mức đầu tư cho các 

hạng mục thuộc dự án di dân, tái định cư phục vụ Dự án Thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Sơn La 

được xác định là hơn 16.316 tỷ đồng; trên địa bàn tỉnh Điện Biên là gần 6.712 tỷ đồng; trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu là hơn 3.429 tỷ đồng. 

Như vậy, tổng mức đầu tư dự án di dân, tái định cư phục vụ Dự án Thủy điện Sơn La là hơn 

26.457 tỷ đồng. Trong đó, gần 8.734 tỷ đồng được dùng để bồi thường, hỗ trợ tái định cư; gần 

16.661,8 tỷ đồng được đầu tư cho xây dựng cơ bản; gần 316,2 tỷ đồng dành cho các chi phí khác và 

hơn 745,2 tỷ đồng là chi phí dự phòng được dùng để xử lý các hạng mục đầu tư do thay đổi chính 

sách và phát sinh do thiên tai, bão, lũ đến khi kết thúc dự án. 
 

25. Kiều Thiện. CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA: CẤP VÔI BỘT HÓA… BỘT ĐÁ / 

Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 12/6/2014.- Số 140 
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Nhận được thông tin nông dân trồng mía ở vùng nguyên liệu mía huyện Mai Sơn (Sơn 

La) phản ánh bị Công ty cổ phần Mía đường Sơn La cung ứng vôi bột giả trong vụ sản xuất 

2014, phóng viên Nông thôn ngày nay đã đến các hộ trồng mía để tìm hiểu vụ việc. 

NGƯỜI DÂN “NGÃ NGỬA” VỚI VÔI BỘT GIẢ 

Gặp chúng tôi, anh Vi Văn Thắng (bản Púng Ngồ, xã Hát Lót) nhanh nhảu. “Dân bản cháu 

được nhận vôi bột của Công ty cổ phần Mía đường Sơn La để bón cho mía. Cháu vẫn còn giữ lại 1 

bao để bón cho cây trong vườn”. Thắng bới trong đống bao phân bón chất bên góc nhà, lôi ra 1 bao 

dứa loại 25kg, một mặt vỏ bao để trắng, một mặt có ghi địa chỉ sản xuất là của Công ty cổ phần 

Trung Đức ở xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nhưng không ghi rõ đó là sản phẩm 

vôi bột. Bên trong bao có chứa thứ bột trắng, mịn, rất giống vôi nhưng đưa lên mũi ngửi thì không 

thấy mùi nồng hắc như vôi bột thông thường. 

Anh Tòng Văn Thắng - Bí thư chi đoàn bản Nà Hén, Tòng Văn Long - Bí thư chi đoàn bản 

Cao Phung đều cho biết: “Cuối tháng 3 vừa qua, công ty đã cung ứng cho người dân trồng mía một 

số lượng lớn vôi bột. Người dân quý lắm nên khi sử dụng bón cho mía nhiều hộ đã bớt lại một ít để 

bón cho các cây trồng khác”. Thắng lấy trong bao ra một nắm bột vôi và cho vào cốc nước, khuấy 

đều lên. Khi mới khuấy thì cốc nước có màu trắng đục như nước vôi thật. Nhưng chỉ vài chục giây 

sau, cốc nước lắng cặn, bột chìm xuống dưới đáy cốc để lại phía trên là phần nước trong veo. Khi 

ấy, tất cả những người chứng kiến ồ lên: Đúng là bột đá rồi. Thế là dân nghèo bị Công ty cổ phần 

Mía đường Sơn La lừa rồi. 

Anh Lò Văn Đại - Trưởng bản Nà Nghè, lắc đầu: Giờ thì tôi đã hiểu vì sao năng suất mía lại 

giảm đi nhiều. Sao công ty nỡ làm khổ dân nghèo chúng tôi như vậy? Còn anh Đèo Văn Bình, dân 

bản Púng Ngồ, buồn bã: Chúng tôi bỏ công sức đi nhận vôi, rồi bón vôi cho mía. Không ngờ là bột 

đá, vừa làm hại đất mà sâu mía thì không diệt được. Hiện mía ở đây đang bị rất nhiều sâu đục thân 

phá hại. 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA KHÔNG LỪA DÂN? 

Từ địa chỉ nhà sản xuất ghi trên vỏ bao vôi lấy tại nhà dân ở bản Púng Ngồ, chúng tôi kết nối 

thông tin với Công ty cổ phần Trung Đức. Ông Phan Đức Tình - cán bộ kinh doanh hàng hóa của 

Công ty cổ phần Trung Đức khẳng định: Công ty chúng tôi chỉ làm bột đá, không đăng ký sản xuất 

kinh doanh mặt hàng vôi bột. Công ty không hề có việc mua bán sản phẩm vôi bột với Công ty cổ 

phần Mía đường Sơn La. Mọi chứng từ, hóa đơn của công ty chúng tôi sẽ minh bạch được vấn đề 

này. 

Sau nhiều lần đến trực tiếp và liên tục kết nối điện thoại với ông Nguyễn Xuân Minh - Tổng 

Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường Sơn La, tôi cũng được gặp ông trong “ít phút thôi vì tôi lại 

bận họp”, ông Minh thừa nhận trách nhiệm của công ty với 6.000 hộ dân trong vùng nguyên liệu 

mía là rất lớn. Nhưng ông Minh vẫn quanh co: “Đúng là vừa qua chúng tôi đã cung ứng 1.080 tấn 

vôi bột cho người dân với tổng giá thành là hơn 1,3 tỷ đồng. Số vôi bột này, chúng tôi ký kết với 
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duy nhất 1 đầu mối cung ứng và thực hiện nhận hàng tại đây nên anh em không thể theo dõi hết 

được. Với lại chúng tôi cũng không có nghiệp vụ nên không thể khẳng định chất lượng của vôi”. 

Khi được hỏi về trách nhiệm của lãnh đạo công ty khi thực hiện mua bán hàng hóa (vôi bột) 

với một đơn vị không có chức năng sản xuất - kinh doanh mặt hàng vôi bột là Công ty cổ phần 

Trung Đức, ông Minh lúng túng thừa nhận: Đúng là chúng tôi thiếu trách nhiệm trong khi ký hợp 

đồng với một đơn vị không đủ điều kiện nên đã dẫn đến sai sót này. Trách nhiệm chính trong vụ 

này là anh Trần Tấn Phát - Trưởng phòng Kế hoạch của công ty. Chúng tôi sẽ nhờ công an điều tra 

việc này và sẽ thực hiện việc xin lỗi người dân. Còn với cán bộ sai đến mức nào thì xử lý mức đó, 

nếu cần phải thay người thì vẫn thay người… 

Trao đổi với Nông thôn ngày nay, ông Cầm Văn Chính - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, 

phụ trách lĩnh vực nông - lâm nghiệp, cho biết: “Hiện tôi đang đi công tác và chưa nắm được thông 

tin này. Khi về tôi sẽ kiểm tra lại”. Như vậy, sau hơn 2 tháng xảy ra sự việc, Công ty cổ phần Mía 

đường Sơn La đã không hề báo cáo với chính quyền để có giải pháp khuyến cáo dân (vì nhiều hộ 

vẫn chưa dùng hết). 

Luật sư Đỗ Văn Thuận, Trưởng Văn phòng Luật sư Đỗ Thuận tại Sơn La cho biết: Việc sử 

dụng vôi giả (là bột đá) để bón cho cây trồng sẽ gây thiệt hại cho nguời dân vì vôi khi bón lót là 

chất quan trọng để cải tạo đất, diệt côn trùng, góp phần nâng cao chất lượng đường trong mía. 

Nếu dùng bột đá thay vôi sẽ làm ảnh hưởng tới chất đất và không đạt được các yêu cầu như khi sử 

dụng vôi bột. Người dân nên giữ lại các vỏ bao, số vôi đã được Công ty cổ phần Mía đường Sơn La 

cung ứng mà chưa tiêu thụ hết. Khi khẳng định được đây là vôi giả thì người dân hoàn toàn có 

quyền khởi kiện Công ty cổ phần Mía đường Sơn La để đòi bồi thường thiệt hại. 
 

26. Sỹ Điền. BÁM TRƯỜNG TRÊN NÚI / Sỹ Điền // Giáo dục và thời đại.- Ngày 13/6/2014.- 

Số 141 
 

Ôi chao! Bấy nhiêu năm trong nghề, cứ ngỡ làm báo là vất vả lắm rồi; vậy mà có thấm vào 

đâu so với những hy sinh, cống hiến thầm lặng của các thầy, cô giáo đang hàng ngày miệt mài gieo 

chữ ở những lớp học cheo leo trên đỉnh núi với điều kiện vô vàn khó khăn, thiếu thốn đủ bề. 

“MỘT NGÀY KHÔNG ĐẾN THÌ BA, BỐN NGÀY...” 

Chiềng Khừa là một xã biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Đây là một trong những địa 

bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn của huyện Mộc Châu (Sơn La). Nơi đây còn là 

một trong những điểm nóng về ma túy. 6 giờ sáng tôi lục cục dậy thu dọn đồ đạc để cùng đoàn 

công tác vào các trường học của xã Chiềng Khừa. Trước khi đến với các trường vùng biên này, tôi 

đã được cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Sơn La và Phòng GD&ĐT huyện Mộc 

Châu lên dây cót: “Đường vào đấy khó đi lắm! Chú đã sẵn sàng chưa? Một ngày không đến thì ba, 

bốn ngày đấy nhé...”! 

- Sẵn sàng thì em có thừa. Nhưng vế sau thì em chưa hiểu? - Tôi cũng tếu táo theo. 

- Cứ đi rồi sẽ hiểu, sẽ đến! Quan trọng chú đã sẵn sàng là OK rồi - Bác lái xe thủng thẳng 

nói. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 11 năm 2014 40 

Từ trung tâm huyện Mộc Châu vào đến Chiềng Khừa khoảng trên dưới 20km thế nhưng phải 

mất gần 5 tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến được điểm trường trung học cơ sở bán trú của xã. 

Đường vào Chiềng Khừa ngoằn ngoèo, khúc khuỷu như rắn lượn. Có chỗ thì dựng đứng theo các 

triền núi cao ngất trời. Có chỗ thì lọt thỏm như đang rơi vào một thung lũng. Đi trên con đường độc 

đạo ấy, vào ngày nắng ráo thì được cánh lái xe ví như đi trên một con suối cạn với vô vàn những 

tảng đá chìm, đá nổi lô nhô và sắc lẹm. Ấy vậy mà mọi người vẫn thừa nhận là còn dễ gấp vạn lần 

so với những ngày mưa gió. 

Câu chuyện đang rôm rả thì bỗng chiếc xe bị sa lầy bởi một đoạn đường trơn trượt do trận 

mưa nhỏ đêm hôm trước. Cả đoàn phải xuống để cùng nhau đun đẩy. Vậy mà chiếc xe vẫn ì ạch tại 

chỗ. Mấy thầy giáo của Trường Trung học cơ sở Chiềng Khừa đã mang cả dây thừng, cọc tre để trợ 

giúp cũng không xong. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe mới “thoát nạn” nhờ có những người dân 

tốt bụng nơi đây trợ giúp. Chiếc xe vừa thoát khỏi “vũng lầy”, cả đoàn vỗ tay mừng vui khôn xiết, 

bất chợt tôi nghe được những tiếng hát nghêu ngao đồng thanh của các thầy giáo “một ngày không 

đến thì ba, bốn ngày...”. 

Đến đây, bí ẩn về câu hát trên dần dần được hé mở. Qua trò chuyện với các giáo viên tôi mới 

vỡ lẽ: Thì ra, ngày trước để vào được các điểm trường, các thầy, cô giáo phải mất vài ba ngày mới 

tới nơi. Đường đi hiểm trở, trời nắng thì bụi mù đất đỏ, ngày mưa thì khổ không nói hết, thậm chí 

là nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều người đã phải ngủ lại nhà dân để hôm sau đi tiếp. Nhiều thầy cô 

phải mất vài ngày mới đến được điểm trường. Vậy nên câu hát “một ngày không đến thì ba, bốn 

ngày...” được bắt nguồn từ thực tế đó. Tuy nhiên, đằng sau câu hát nghêu ngao đó dường như cũng 

là cách để những giáo viên nơi đây tự động viên chính mình và động viên lẫn nhau cùng vượt qua 

khó khăn để đến với những điểm trường xa xôi, nơi vùng biên của Tổ quốc. Song trên hết, đó chính 

là tinh thần lạc quan, tự tin của những nhà giáo khi đến với vùng đất vẫn còn đang “khát” chữ này. 

NHỮNG CÂU CHUYỆN XÚC ĐỘNG... 

Khó có thể kể hết những đóng góp của các thầy, cô giáo nơi đây - nơi mà các em học sinh 

được các thầy, cô dạy từng mặt chữ, từng con số trong hoàn cảnh còn khó khăn thiếu thốn đủ bề, 

trong hoàn cảnh bài giảng được soạn bên những bữa ăn chỉ có rau rừng và được soạn tranh thủ khi 

có ánh nắng mặt trời hay dưới ngọn đèn dầu... Thế nhưng các thầy, cô giáo đã hy sinh, cống hiến 

thầm lặng và đem hết sức mình để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. 

Đã có những câu chuyện xúc động lòng người từ “những người lái đò trên đỉnh núi” này. Tôi 

vẫn còn nhớ như in câu chuyện về một cô giáo mà bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Trưởng phòng Giáo 

dục Mầm non (Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) kể lại trong bữa ăn trưa hôm vào Chiềng Khừa. Đôi mắt 

long lanh ngấn lệ, giọng bà trầm ấm khi nhớ lại cách đây không lâu có một cô giáo tên là Liên. Cô 

này ra trường và tình nguyện cắm bản, hàng ngày cô dạy ở một lớp cheo leo trên đỉnh núi. Có chiếc 

áo mới cô cũng không dám mặc mà để dành chờ ngày có khách đến trường mới đem ra sử dụng. 

Hôm ấy đoàn công tác của Sở lên thăm điểm trường của cô Liên. Từ xa đã thấy cô khoác 

chiếc áo mới hồ hởi ra chào đón, mọi người trong đoàn ai nấy đều phấn khởi. 

- Em đã có người yêu chưa? 
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- Tôi đùa vui, coi như câu chuyện làm quà. 

- Dạ em đã có 1 chồng và 1 con rồi ạ! Cô Liên cũng dí dỏm đùa theo. 

Thế rồi cô Liên mắt nhìn xa xăm và trầm ngâm kể lại câu chuyện tình đầy lãng mạn của 

mình: “Thú thật khi mà đặt chân đến lớp học này, có lẽ không bao giờ em dám nghĩ đến chuyện 

hạnh phúc gia đình, bởi một mình một bản nằm cheo leo trên đỉnh núi. Thế nhưng hạnh phúc bất 

ngờ đã đến với em, khi một thầy giáo tiểu học hàng ngày tình nguyện dẫn em đến lớp rồi lại đón về 

chỗ ở. Cả hai chúng em đều tình nguyện cắm bản để đem con chữ về với bản làng. Cùng chung ý 

nguyện, cùng lối đi về, ngày qua ngày, anh ấy đưa em đi rồi đón em về, vậy là tình yêu nảy nở rồi 

đơm hoa kết trái. Hạnh phúc đã mỉm cười với em”. 

SÁNG TẠO TỪ TRONG GIAN KHÓ 

Không thuận lợi như ở vùng xuôi, không nhiều đồ dùng dạy học như thành phố; thế nhưng 

chính từ thực tiễn khó khăn lại là động lực để các thầy, cô giáo nơi đây có những sáng tạo khá linh 

hoạt và sinh động trong giảng dạy. Đơn cử như việc dạy chữ cho trẻ, các cô đã lấy những hạt ngô 

để xếp thành hình các chữ cái để cho các em học. Cô Nguyễn Thị Dinh giáo viên cắm bản Ông Lý, 

Trường Mầm non Chiềng Khừa tâm sự: “Các cô giáo ở vùng cao sử dụng tất cả những gì hiện có 

trong sinh hoạt đời thường để biến thành phương tiện dạy học. Thế nhưng bằng phương pháp này 

học sinh lại dễ tiếp thu bởi đó là những thứ gần gũi với đời sống của các em vùng dân tộc”. 

Hay như việc tận dụng nguồn nước bằng cách: Rửa mặt xong rồi tái sử dụng để rửa chân tay 

và cuối cùng là đem ra tưới rau cũng là một sáng tạo xuất phát từ thực tế khó khăn về nguồn nước ở 

nơi đây. Thế nên các cô thường nói vui với nhau rằng nước ở đây có tác dụng “3 trong 1”. 

Chia tay mảnh đất khô cằn, sỏi đá Chiềng Khừa, chia tay những lớp học cheo leo trên đỉnh 

núi với những ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em thơ, lòng tôi khấp khởi niềm tin: 

Dù phía trước vẫn còn nhiều khó khăn và thử thách, song bằng nghị lực, lòng yêu nghề, các thầy cô 

sẽ tiếp tục bám trường, bám lớp để đem con chữ đến với đàn em thơ. 
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