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01. Tiến Thế. KIỂM TRA CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TẠI SƠN 

LA / Tiến Thế // Quân khu hai.- Kỳ 3 tháng 6/2014.- Số 805 
 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) Quân khu do Đại tá Nguyễn Thái 

Bình - Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn vừa kiểm tra công tác GDQP-AN tại tỉnh 

Sơn La. 

Qua kiểm tra cho thấy, năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, tỉnh Sơn La đã thực hiện nghiêm 

túc, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương nói chung và nhiệm vụ GDQP-AN nói 

riêng, đạt được nhiều kết quả toàn diện. Hội đồng GDQP-AN các cấp luôn được kiện toàn, bổ sung 

quy chế hoạt động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị định, kế hoạch 

của trên về công tác GDQP-AN; các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh được tổ chức 

theo phân cấp, đến nay các đối tượng 2, 3 và 4 đạt trên 80%; công tác GDQP-AN cho học sinh, 

sinh viên có hình thức, phương pháp phù hợp; lồng ghép tốt nội dung tuyên truyền về quốc phòng – 

an ninh với hoạt động của các tổ chức quần chúng… 

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị UBND tỉnh Sơn La cần tiếp tục chỉ đạo công tác GDQP-AN đáp 

ứng tốt hơn nữa với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao tinh thần cảnh giác cách 

mạng, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng - an 

ninh, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc. 
 

02. Mỹ Hạnh. CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG BINH 30 - 4 SƠN LA: DOANH NGHIỆP CỦA 

NHỮNG NGƯỜI LÍNH / Mỹ Hạnh // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 01 - 15/6/2014.- Số 

480 
 

 Tiền thân là một tổ hợp sản xuất đồ gỗ được thành lập năm 1992 ở thị xã Sơn La, Công ty cổ 

phần Thương binh 30/4 ban đầu chỉ có 5 người, hầu hết là thương binh chống Mỹ từ khắp chiến 

trường sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở lại địa phương sinh sống và lập nghiệp. Được sự quan tâm 

của cấp ủy và chính quyền địa phương, 5 đồng chí thương binh đã vận động gia đình, vợ con bán 

lợn, bán bò góp vốn nhau lại được 2 triệu đồng mua một máy bào và một số dụng cụ cầm tay để 

phục vụ xưởng mộc chuyên sản xuất đồ gỗ dân dụng. Những người lính với bản tính khéo tay, cần 

cù, chịu khó, chịu khổ đã vượt qua mọi khó khăn, làm ra những sản phẩm đẹp mắt, được bà con địa 

phương tin dùng. Theo thời gian, xưởng mộc phát triển ngày một lớn hơn và đời sống của anh em 

cũng dần dần được cải thiện. 

 Tuy nhiên, một bước ngoặt đáng nhớ là đến năm 2000, nắm bắt được thông tin nhà nước sẽ 

xây dựng Thủy điện Sơn La, nghĩa là trong tương lai sẽ có một lượng lớn hành khách đi lại trên 

tuyến Sơn La và các tỉnh miền xuôi để phục vụ công tác xây dựng thủy điện, những người lính 

trong xưởng gỗ đã cùng nhau họp bàn và quyết định giải tán xưởng, đề nghị với cấp ủy, chính 

quyền thị xã cho thành lập hợp tác xã với ngành nghề mới là vận tải hành khách. 

QUÁ TRÌNH LÊN HỢP TÁC XÃ 

Được sự quan tâm, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, tháng 12 năm 2000, 

xưởng gỗ ngày nào đã chính thức được thay thế với tên gọi mới: Hợp tác xã  Thương binh 30/4. 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 12 năm 2014 3 

Ngay sau khi thành lập, bộ máy tổ chức đã nhanh chóng được sắp xếp nhằm phục vụ và ổn 

định hoạt động kinh doanh mới. Đây là thời điểm vô cùng khó khăn đối với tập thể xã viên của hợp 

tác xã. Bởi nếu như trước đây chỉ cần vài ba triệu đồng vốn liếng là có thể duy trì được hoạt động 

của một xưởng sản xuất gỗ thì nay chuyển sang kinh doanh vận tải hành khách ít nhất cũng cần 

phải có vài trăm triệu đồng mới có thể đầu tư được dàn xe phục vụ công việc chuyên chở. 

Thận trọng từng bước trong lĩnh vực kinh doanh mới, Ban Quản trị Hợp tác xã đã triệu tập 

xã viên để bàn bạc tìm “lời giải” cho “bài toán khó”. Sau nhiều lần thảo luận, một phương án được 

đưa ra là sẽ huy động mọi nguồn lực từ các xã viên. Lúc đó, với sự đồng thuận cao, có những xã 

viên đã bán cả lợn, cả bò để lấy vốn góp cho “tương lai” của hợp tác xã. Bằng sức mạnh đoàn kết 

của cả tập thể, cuối cùng hợp tác xã đã mua được 2 chiếc ô tô Hải Âu cũ của Liên Xô trước đây trị 

giá hơn 100 triệu đồng. Cùng với đó, được sự quan tâm của lãnh đạo ngành Giao thông vận tải tỉnh, 

đội ngũ cán bộ quản lý của hợp tác xã cũng đã nhanh chóng bắt kịp nghiệp vụ kinh doanh và thực 

hiện điều hành vận tải hiệu quả. 

Tại thời điểm này, mặc dù đã có một lượng khách hàng ổn định song đối với ngành kinh 

doanh vận tải hành khách muốn tồn tại và phát triển được là phải đổi mới và có thêm nhiều đầu xe. 

Vậy là tập thể cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong hợp tác xã (HTX) đã đi đầu trong việc lấy sổ đỏ của 

gia đình ra thế chấp vay tiền ngân hàng để giúp hợp tác xã mua ô tô chất lượng cao, mở thêm tuyến 

liên tỉnh. Sau một thời gian, nhờ công tác quản lý tốt của đội ngũ lãnh đạo, công việc kinh doanh 

ngày càng tiến triển tốt, thu nhập đời sống xã viên được cải thiện nên hầu hết xã viên đã tự nguyện 

cho HTX mượn sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng mở rộng kinh doanh. Nhờ vậy, HTX đã đầu tư 

mua thêm được hơn 10 đầu xe, hoạt động trên 06 tuyến liên tỉnh, tạo công ăn việc làm với mức 

lương bình quân 1.500.000/người/tháng cho 25 người - ngoài một số là thương binh, còn lại là bộ 

đội phục viên xuất ngũ và con em các đối tượng chính sách. Lúc này, HTX Thương binh 30/4 

không chỉ tạo được lòng tin và sự phấn khởi đối với các xã viên mà còn được chính quyền địa 

phương tin tưởng, quan tâm, tạo điều kiện cho thuê 1.000m2 đất để xây dựng trụ sở. 

TỪ HỢP TÁC XÃ LÊN CÔNG TY 

Tháng 4/2006 do nhu cầu kinh doanh và đặc thù của ngành vận tải khách, ban lãnh đạo HTX 

Thương binh 30/4 đã họp và thống nhất báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương xin giải thể 

HTX và thành lập Công ty cổ phần Thương binh 30/4. Nghị quyết này đã được Sở Kế hoạch Đầu 

tư tỉnh chấp nhận. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ 

máy lãnh đạo gọn nhẹ bao gồm những người có uy tín và đủ năng lực đảm nhiệm công việc mới. 

Ban lãnh đạo công ty đã giao việc cụ thể cho từng cán bộ đi khảo sát và dự báo số lượng khách trên 

các tuyến công ty đang có ý định kinh doanh khai thác để lập dự án vay ngân hàng, mở rộng hoạt 

động kinh doanh. 

Sau hơn 4 năm hoạt động (2004 - 2008), với sự lãnh đạo năng động của cấp ủy, chi bộ công 

ty và sự điều hành kiên quyết, vô tư của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Công ty cổ phần 

Thương binh 30/4 đã từng bước đi lên và ngày càng lớn mạnh. Đến năm 2008, doanh nghiệp đã 

phát triển được một đội xe chở khách chất lượng gồm 30 chiếc từ 16 - 39 ghế, đội ngũ lái xe trẻ 

khỏe, được đào tạo tay nghề bài bản, tinh thần phục vụ vui vẻ, hòa nhã, lịch sự, không có trường 
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hợp nào mắc tệ nạn xã hội, lực lượng này hầu hết là con em thương binh, liệt sĩ và các đối tượng 

chính sách.  

Mặc dù vốn liếng của công ty còn gặp rất nhiều khó khăn song hưởng ứng chủ trương của 

tỉnh về vấn đề làm giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Sơn La cũng như trong toàn 

tỉnh, lãnh đạo công ty đã nhanh nhạy tham mưu có tờ trình với UBND tỉnh xây dựng bãi đỗ xe tĩnh 

và được chấp thuận. Sau 6 tháng thi công gần 3.000m2 đất nghĩa trang Bó Ẩn thuộc tổ 1, phường 

Quyết Tâm, hàng trăm ngôi mộ vô thừa nhận đã được di chuyển theo đúng phong tục Việt Nam về 

nghĩa trang mới và hàng ngàn mét vuông đất đá được san ủi để biến thành một bãi đỗ xe tĩnh khang 

trang, sạch sẽ, đáp ứng cho hàng trăm xe có nhu cầu gửi, đỗ qua đêm. Từ nguồn vốn đi vay và huy 

động trong nội bộ đơn vị được hơn 2 tỷ đồng, công ty đã hoàn toàn thành bãi đỗ xe tĩnh và đến nay 

đã đưa vào hoạt động được 6 năm, bước đầu tạo thêm công ăn việc làm thường xuyên cho 5 - 7 

cháu là con thương, bệnh binh có mức sống ổn định và làm giảm tai nạn giao thông. 

Trao đổi với chúng tôi những bí quyết để tạo nên thành công hôm nay, Giám đốc Doãn Văn 

Hiển và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Lê Hồng Đĩnh cho biết: Nói về kinh doanh thì ai cũng 

muốn có lãi, các công ty vận tải hành khách của tỉnh Sơn La đều tập trung đầu tư khai thác vào 

những tuyến như Sơn La - Hà Nội, hoặc Sơn La - các tỉnh và thành phố miền xuôi bởi phần vì 

lượng khách đông, phần vì đường xá dễ đi, phương tiện không bị hư hại nhiều. Còn kinh doanh các 

tuyến lên các huyện vùng cao thì ai cũng ngại bởi đường xá rất nguy hiểm, phương tiện hao mòn 

rất nhanh, khách lại vắng. Song đối với Công ty Thương binh 30/4 lại không hề ngại điều này, 

chúng tôi luôn đón đầu những lĩnh vực mới và khó kinh doanh, ở đâu chưa có ai đầu tư khai thác 

thì ở đó chúng tôi sẽ đến và tìm kiếm lợi nhuận. Mặt khác, với cái tâm của những người lính bộ đội 

Cụ Hồ, chúng tôi quyết tâm mở tuyến xe lên vùng cao, vùng xa, để đưa cái chữ, cái văn hóa mới 

đến với bà con đồng bào dân tộc. 

Chính vì vậy, trong những năm gần đây, mặc dù ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và 

đứng trước thực trạng của ngành vận tải ô tô khách là cung đã vượt cầu song với bản lĩnh của người 

lính Cụ Hồ là không chịu khuất phục và lùi bước trước những khó khăn, gian nguy đang gặp phải, 

tập thể cán bộ nhân viên và người lao động Công ty cổ phần Thương binh 30/4 đã vượt qua mọi 

khó khăn, tiếp tục phấn đấu mục tiêu phải tăng doanh thu năm sau cao hơn năm trước. 

Sau 22 năm xây dựng và trưởng thành, với sự phát triển không ngừng của hoạt động kinh 

doanh, đến nay Công ty cổ phần Thương binh 30/4 đã hình thành và mở rộng được 10 tuyến vận tải 

khách liên tỉnh ở khu vực phía Bắc. Tài sản của công ty là một trụ sở làm việc rộng hơn 1.000m2 và 

hơn 20 chiếc xe ô tô có chất lượng tốt trị giá hơn 10 tỉ đồng, trong đó có cả xe giường nằm sêri sản 

xuất năm 2013 được nhập khẩu nguyên chiếc với thiết bị hiện đại, doanh thu năm 2013 tăng trưởng 

15% so với năm 2012, góp phần vào ngân sách Nhà nước từ 300 - 500 triệu đồng/năm, tạo công ăn 

việc làm ổn định cho 40 lao động là thương binh và con em diện chính sách với mức thu nhập bình 

quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Đối với công việc kinh doanh vận tải hành khách, công ty 

luôn đặt hai chữ “an toàn” lên hàng đầu. Vì vậy, mỗi năm công ty đã vận chuyển từ 30 - 50 ngàn 

lượt khách với hàng trăm vạn km đi lại an toàn trên khắp nẻo đường của các tỉnh phía Bắc. Tinh 
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thần, thái độ phục vụ hành khách nhiệt tình, vui vẻ của đội ngũ lái xe đã để lại ấn tượng tốt đẹp và 

sự tin yêu của nhiều khách hàng từng có dịp đi xe của công ty. 

Đặc biệt, nhờ sản xuất kinh doanh phát triển nên công ty cũng có điều kiện quan tâm, chăm 

lo tốt đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên và người lao động. Hàng năm, thông qua hai tổ chức 

là Hội Cựu chiến binh và Công đoàn, công ty đều tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao, tổ chức gặp mặt và tặng quà vào các dịp lễ, Tết, hay tổ chức đi tham quan nghỉ mát cho 

toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động để động viên mọi người làm việc tích cực, đoàn kết, 

gắn bó lâu dài với công ty. Ngoài ra, khắc ghi sâu sắc sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ và 

những đồng đội, đồng chí đã hy sinh, cống hiến để đất nước có được tự do, độc lập như hôm nay, 

từ quỹ phúc lợi của mình, công ty cũng giúp đỡ và ủng hộ nhiệt tình các phong trào văn hóa xã hội 

và từ thiện ở địa phương từ 40 - 50 triệu đồng/năm. Ngoài ra, còn đón từ 3 - 5 cháu mồ côi về nuôi 

dưỡng và tạo công ăn việc làm cho các cháu, giúp chúng vơi đi nỗi bất hạnh để hòa nhập dễ dàng 

với cộng đồng và coi công ty như một mái nhà ấm áp tình người. 

Có thể nói, với tâm nguyện luôn nỗ lực làm giàu cho mình, cho xã hội cũng là có thêm điều 

kiện để giúp đỡ những đồng đội và đối tượng còn khó khăn trong cuộc sống, những doanh nhân 

đang chèo lái Công ty cổ phần Thương binh 30/4 thật xứng đáng với danh hiệu Doanh nhân làm 

theo lời Bác đã được trao tặng. Và tập thể công ty cũng thật xứng đáng là lá cờ đầu của Sơn La 

trong phong trào Đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động nghĩa tình giúp nhau vượt khó, xóa đói, giảm 

nghèo, vượt lên làm giàu xây dựng quê hương giàu đẹp. 

03. Kiều Thiện. QUỲNH NHAI (SƠN LA): ĐẤT ÍT, VẪN THU NHẬP KHÁ / Kiều Thiện // Nông 

thôn ngày nay.- Ngày 17/6/2014.- Số 144 
 

 “Đất sản xuất đang ngày càng bị thu hẹp trong khi yêu cầu thu nhập của người dân 

ngày một tăng cao, đòi hỏi địa phương phải cấp bách tìm được những nguồn thu cao và ổn 

định” - Ông Nguyễn Hoài Thu - Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai chia sẻ. 

 TẠO “MŨI NHỌN KINH TẾ” 

 Quỳnh Nhai là địa bàn trọng điểm về di dân tái định cư làm lòng hồ Thủy điện Sơn La nên 

diện tích đất sản xuất của huyện đang ngày càng trở nên eo hẹp. Để giải bài toán nâng cao thu nhập 

cho dân này, huyện Quỳnh Nhai đã tiến hành song song nhiều giải pháp, vừa bảo đảm thu nhập 

trước mắt, vừa tạo mũi nhọn phát triển kinh tế lâu dài có hiệu quả cao. Ông Thu cho hay: “Bằng 

nhiều nguồn vốn như 30a, tái định cư… chỉ trong 5 tháng đầu năm nay chúng tôi đã tổ chức được 

hàng chục lớp tập huấn khuyến nông, hội thảo cho hàng ngàn lượt nông dân trong huyện về các 

lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp. Huyện cũng phê duyệt, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ 

khuyến nông tại 63 khu, điểm tái định cư với mức kinh phí hàng chục tỷ đồng”. Bên cạnh đó, nhiều 

mô hình khuyến nông với loại hình sản xuất cây ngắn ngày để giải quyết thu nhập thường xuyên 

được triển khai như: Mô hình cánh đồng mẫu 300ha về sắn cao sản, 103ha ngô lai, ngô nếp VN2,… 

Huyện cũng đã lập 96 phương án hỗ trợ phát triển chăn nuôi dê, lợn cho 1.352 hộ ở 69 bản nhiều 

khó khăn trong huyện; hỗ trợ phân bón, cỏ giống, gà, vịt,… và hơn 200 mô hình cá lồng ở những 

xã vùng hồ. 
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 KHUYẾN KHÍCH CHĂN NUÔI 

 Sau mấy năm thực hiện di dân tái định cư Thủy điện Sơn La, cuộc sống của người dân 

Quỳnh Nhai hôm nay đã có sự ổn định và khởi sắc. Những bản làng mới được lập nên với những 

mái nhà ngói, nhà xây, nhà sàn cột kê vững chãi bên bờ hồ nước trong xanh hay những vườn cây 

trái xum xuê. 

 Anh Lò Văn Toán (25 tuổi, ở bản Huổi Cuội, xã Chiềng Bằng) tâm sự: “Hiện giờ nhà tôi 

mới nuôi một cặp bò, 6 con dê, 2 con lợn nái và mấy chục mái gà, vịt. Nuôi con gà, vịt là để thêm 

thu nhập hàng ngày vì đất ngô, lúa rất ít. Sang năm, đàn gia súc này sẽ được nhân lên số lượng lớn 

hơn gấp 2 lần vì 2 con bò và mấy con dê đều sắp đẻ cả rồi. Vì thế tôi phải trồng thêm cỏ voi và 

chuối để lấy thức ăn chăn nuôi. Cuối năm sau sẽ bán bớt một số gia súc để đóng mới một chiếc 

thuyền sắt lớn làm phương tiện khai thác thủy sản trên lòng hồ”. 

 Nhờ có chính sách khuyến khích, đầu tư phát triển chăn nuôi hợp lý nên đàn gia súc, gia cầm 

của huyện Quỳnh Nhai tăng mạnh trong 2 năm nay. Hiện tổng đàn đã có hơn 11.400 con trâu, gần 

12.000 con bò, trên 14.200 con dê, gần 37.000 con lợn trên 2 tháng tuổi và hàng trăm ngàn gia cầm 

các loại. Huyện cũng đang tập trung tuyên truyền bà con nông dân tích cực tiêm phòng dịch bệnh 

cho vật nuôi và xử lý tốt chuồng trại, tăng cường kiểm soát vận chuyển, giết mổ để đảm bảo an 

toàn dịch bệnh. 
 

04. L.P. SƠN LA ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN CẤP PHÉP DẠY - HỌC THÊM / L.P // Giáo 

dục và thời đại.- Ngày 18/6/2014.- Số 145 
 

Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La vừa thông báo bãi bỏ Công văn số 854/ SGDĐT-GDPT về việc 

hướng dẫn cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Sở yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên 

cứu kỹ và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh Sơn La về việc quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Sơn La. Về hồ sơ 

xin cấp phép các đơn vị giáo dục, các cơ sở ngoài nhà trường thực hiện đúng theo quy định tại 

Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 14/2013/QĐ-

UBND của UBND tỉnh.  
 

05. Đặng Vũ. VỤ KIỆN “TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TƯ VẤN KHẢO SÁT THIẾT KẾ  KỸ THUẬT” Ở 

SƠN LA:  NHIỀU TÌNH TIẾT CẦN ĐƯỢC LÀM SÁNG TỎ / Đặng Vũ; Trung Thứ // Pháp 

luật Việt Nam.- Ngày 20/6/2014.- Số 171 
 

Không những chịu tổn thất do năng lực chuyên môn cùng những sai sót trong quá 

trình thực hiện công việc do nhà thầu tư vấn gây ra, chủ đầu tư còn phải bồi thường thiệt hại 

theo phán quyết của Tòa một cách khó hiểu… 

 CHỦ ĐẦU TƯ ĂN “QUẢ ĐẮNG” 

 Để thực hiện xây dựng Dự án Thủy điện Nậm Hóa (xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh 

Sơn La), ngày 16/6/2007, Công ty cổ phần đầu tư Thủy điện AnPha (số 214, đường Tô Hiệu, tổ 6, 

phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)  ký Hợp đồng số 01 với Công ty cổ phần Tư vấn 
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đầu tư Thủy lợi Thủy điện (số 19, tổ 3 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, 

gọi tắt là Công ty Tư vấn) thực hiện tư vấn, điều tra, khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng và thiết kế 

kỹ thuật, thi công dự án. 

 Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty AnPha nhận thấy Công ty Tư vấn có 

nhiều biểu hiện gian dối về năng lực, thiếu nhiều kinh nghiệm và chưa được cấp phép hoạt động 

điện lực. Do đó, trong quá trình thực hiện điều tra, khảo sát dẫn đến nhiều sai sót khiến Công ty 

AnPha đem hồ sơ đi thẩm định xin cấp giấy chứng nhận đầu tư đã bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn 

La không chấp thuận vì Dự án Thủy điện Nậm Hóa (bậc thang Nậm Hóa 1) có diện tích chiếm đất 

không chỉ xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, mà còn có một phần diện tích đất của dự án thuộc 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Trước sai sót nghiêm trọng của Công ty Tư vấn, Công ty AnPha 

đã phải “cắn răng” chịu đựng đề xuất tách Dự án Thủy điện Nậm Hóa thành hai dự án thủy điện 

độc lập là Nậm Hóa 1 và Nậm Hóa 2. 

 Không những vậy, hồ sơ thiết kế thi công công trình Nậm Hóa 2, Công ty Tư vấn giao cho 

Công ty AnPha cũng không đảm bảo yêu cầu chất lượng, toàn bộ hồ sơ khảo sát phục vụ thiết kế 

không phải hồ sơ gốc, chữ ký được scan; không khắc phục và giải trình ý kiến của tư vấn thẩm tra; 

xác định chỉ có 08 hộ dân ngập lụt phải di dời khỏi lòng hồ, trong khi Sở Tài nguyên và Môi trường 

đo vẽ giải thửa để lập hồ sơ đền bù thì có tới 40 hộ phải di dời… Vì vậy, Công ty AnPha đã quyết 

định chấm dứt hợp đồng với Công ty Tư vấn. 

 Tuy nhiên, phía Công ty Tư vấn không những không thừa nhận những sai sót nghiêm trọng 

gây thiệt hại cho Công ty AnPha mà còn khởi kiện Công ty AnPha ra Tòa án nhân dân Thành phố 

Sơn La. 

 BẢN ÁN THIẾU KHÁCH QUAN? 

 Tưởng rằng sự việc sẽ được Tòa án phân xử công bằng, nhưng sau khi xét xử ngày 

06/9/2013, Tòa án nhân dân Thành phố Sơn La đã tuyên buộc Công ty AnPha phải thanh toán, trả 

cho Công ty Tư vấn các khoản tổng cộng hơn 10 tỷ đồng. Trước phán quyết trên, ông Nguyễn Bình 

Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty An Pha cho rằng Hội đồng xét xử (HĐXX) cấp sơ 

thẩm đã không chỉ ra được cơ sở pháp lý rõ ràng khi chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn khi nhận định tại bản án sơ thẩm: “Hợp đồng tư vấn xây dựng số 01/HĐ-TVXD ngày 

16/6/2007 về việc điều tra, khảo sát… Dự án Thủy điện Nậm Hóa giữa các bên đương sự được thiết 

lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, có nội dung không trái với các quy định của pháp luật, các bên 

tham gia hợp đồng có đầy đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự, do vậy hợp đồng có 

hiệu lực pháp lý đối với các bên” là chủ quan, phiến diện, thiếu công bằng. Bởi ngay từ đầu, Công 

ty Tư vấn đã có hành vi gian dối, trong khi hợp đồng được ký kết vào ngày 16/6/2007 nhưng đến 

ngày 22/8/2007 Công ty Tư vấn mới được Bộ Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực. Do 

đó, điều kiện của chủ thể tham gia ký kết hợp đồng ngay từ đầu đã trái với quy định của Luật Điện 

lực. Hơn nữa, dù hợp đồng được ký kết ngày 16/6/2007 nhưng phải đến tháng 01/2008 hồ sơ năng 

lực của Công ty Tư vấn mới được lập, trong đó có nhiều nội dung không chính xác như: Một số kỹ 

sư đi thuê ngoài nhưng lại ghi trong hồ sơ năng lực là người đang làm việc tại Công ty… 
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 Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Công ty AnPha cho rằng, hợp đồng được triển khai nhưng 

không có tính khả thi nên hết hiệu lực từ thời điểm Dự án Thủy điện Nậm Hóa được tách thành 02 

dự án độc lập. Vì vậy, các nội dung mà Công ty Tư vấn khởi kiện không nằm trong hợp đồng. Việc 

Tòa án nhân dân Thành phố Sơn La thụ lý vụ án và xác định đối tượng tranh chấp của vụ án là Hợp 

đồng số 01 để giải quyết là trái với quy định của pháp luật. Hơn nữa, ngày 25/2/2009 Công ty 

AnPha đã có Văn bản số 09/CVPD-2009 đề nghị Công ty Tư vấn ký kết phụ lục hợp đồng và ngày 

02/7/2009 hai bên đã có biên bản làm việc để xác định lại trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của 

mình, nhưng phía Công ty Tư vấn không tuân thủ và không thực hiện… Phán quyết của Tòa án cấp 

sơ thẩm hoàn toàn dựa theo yêu cầu một chiều của nguyên đơn mà không chỉ ra được cơ sở pháp lý 

rõ ràng nào (không có biên bản nghiệm thu, không có đối chiếu công nợ, không có hóa đơn chứng 

từ, giá trị hồ sơ không được thẩm định…). 

 Hiện Công ty AnPha không những phải chịu nhiều tổn thất do sai sót của Công ty Tư vấn 

gây ra dẫn đến việc chậm tiến độ chung của toàn dự án, không lường hết được khó khăn cùng nhiều 

hệ lụy khác… còn phải chịu áp lực trước phán quyết của cấp sơ thẩm. 

 Được biết, ngày 23/6 vụ án sẽ được xét xử  phúc thẩm. Hy vọng những uẩn khúc của vụ án 

sẽ được Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét một cách khách quan, toàn diện  

 “Luật sư Hà Mạnh Huy, Công ty Luật Hà Nguyễn - bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Công ty 

AnPha cho rằng: Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã sai nghiêm trọng về tố tụng khi giải quyết vụ án 

gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền tố tụng của các đương sự. Cụ thể, bản án và biên bản 

phiên tòa lẫn lộn giữa tư cách tham gia tố tụng của nguyên đơn với người bảo vệ quyền lợi hợp 

pháp của nguyên đơn là không thể chấp nhận được; lẫn lộn không xác định được ai là đại diện cho 

phía bị đơn tham gia tố tụng tại giai đoạn sơ thẩm đã làm cho việc thực hiện các quyền phản tố của 

bị đơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hậu quả là bị đơn đã không thực hiện được quyền phản tố của 

mình”. 
 

06. Việt Hưng. TIN VẮN / Việt Hưng // Biên phòng.- Ngày 20/6/2014.- Số 50 
 

Ngày 19/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức giao ban cụm tác chiến biên 

phòng, chuẩn bị cho đợt diễn tập cụm tác chiến. Đồng thời, tổ chức lực lượng bám nắm địa bàn, 

phối hợp với chính quyền và nhân dân các xã giáp ranh giữ vững an ninh tại địa bàn và vùng ven 

biên giới. 
 

07. Minh Phong. CÔNG AN TỈNH SƠN LA VÀ CỤC CẢNH SÁT ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VỀ MA TÚY 

BỘ CÔNG AN: PHÁ CHUYÊN ÁN MA TÚY LỚN, THU GIỮ 40 BÁNH HEROIN / Minh 

Phong // Công an nhân dân.- Ngày 22/6/2014.- Số 3252; Đại đoàn kết.- Ngày 24/6/2014.- Số 

175 
 

Ngày 21/6, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Rạng sáng 18/6/2014, tại khu vực bản Nà Sàng, xã 

Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (giáp biên giới Việt - Lào), Công an tỉnh Sơn La phối 

hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và các lực lượng chức năng của Bộ Công an đã 

bắt quả tang hai đối tượng Mùa Dê Tếnh (SN 1988) và Mùa Chứ (SN 1970, quốc tịch Lào, cùng trú 
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tại cụm bản Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma 

túy. Lực lượng công an đã thu giữ 40 bánh heroin đựng trong 2 ba lô du lịch có trọng lượng 

14.302,95 gam, 2 dao nhọn và một số tang vật liên quan. Tại cơ quan công an, bước đầu Tếnh và 

Chứ khai nhận đã cùng một số đối tượng khác vận chuyển số ma túy trên vào Việt Nam để tiêu thụ. 

Đây là chuyên án ma túy lớn được xác lập sau nhiều ngày theo dõi, nắm tình hình, chuẩn bị 

đầy đủ, kỹ lưỡng vũ khí, phương tiện cùng các phương án đánh bắt đối tượng đảm bảo an toàn và 

hiệu quả. Trong quá trình xác lập chuyên án và tổ chức đánh bắt các đối tượng, mặc dù điều kiện 

địa bàn tác chiến khó khăn rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt nhưng dưới sự chỉ đạo trực tiếp 

của Thiếu tướng Lò Thanh Hay, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó giám đốc 

Công an tỉnh, Trưởng ban Chuyên án và Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Phó ban Chuyên án đã trực tiếp chỉ huy cùng với sự mưu 

trí, dũng cảm, quyết tâm tấn công tội phạm của các lực lượng tham gia, chuyên án đã thành công 

tốt đẹp, bắt giữ được đối tượng và tang vật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng trực tiếp làm 

nhiệm vụ. 

Ngay sau khi phá thành công chuyên án, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện 

ủy, Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ đã đến chúc mừng, động viên, khen thưởng lực lượng tham gia 

chuyên án; cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc các xã biên giới (nơi chúng thường đi qua) 

biết tin vui mừng, phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào lực lượng công an nhân dân mang lại cuộc 

sống bình yên cho bản làng. 
 

07. Q.V. NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG MA TÚY: ĐIỂM NÓNG MỘC CHÂU HẠ 

NHIỆT / Q.V; A.H // Công an nhân dân.- Ngày 23/6/2014.- Số 3253 
 

Những ngày tháng 6 này miền Bắc nắng nóng oi bức thì thời tiết Mộc Châu vẫn mát mẻ 

và nhè nhẹ hơi sương, cả cao nguyên chìm trong không gian mờ ảo lúc sáng sớm và đêm tối. 

Thế nhưng bóng các chiến sỹ Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an 

huyện Mộc Châu, Sơn La vẫn thoăn thoắt giữa đồi núi trập trùng. Không chỉ trong nội 

huyện, các trinh sát còn thường xuyên có mặt tại 3 xã biên giới Chiềng Khừa, Chiềng Sơn, 

Lóng Sập phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy của Bộ Công an, của tỉnh và lực lượng 

biên phòng để đấu tranh, triệt xóa các điểm nóng về ma túy. 

Trò chuyện với chúng tôi tranh thủ phút rảnh rỗi vừa kết thúc chuyên án, Đội trưởng, Đại úy 

Vũ Minh Biên cho biết, một trong những khó khăn các anh gặp phải khi đánh án ma túy ở Mộc 

Châu cũng như quá trình điều tra, xử lý chính là do các đối tượng thường hình thành đường dây 

khép kín, có quan hệ huyết thống như anh em ruột, vợ chồng, họ hàng… nên hoạt động rất kín kẽ 

và bao che, bảo vệ lẫn nhau. Khi bị bắt giữ, do số lượng ma túy vận chuyển, mua bán lớn, mức án 

cao, thậm chí là tử hình nên bọn tội phạm nghĩ ra nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, 

thường trang bị cả vũ khí nóng, khi bị phát hiện bắt giữ thì điên cuồng chống trả, quyết tâm một 

sống một chết với lực lượng chức năng. Đặc biệt, Mộc Châu có 40,6km đường biên giáp Lào, có 
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nhiều đường mòn, tiểu ngạch qua khu vực cửa khẩu Lóng Sập là nơi các đối tượng lén lút vận 

chuyển ma túy qua và thường chuyển về ban đêm gây khó khăn trong công tác đấu tranh, truy bắt. 

Địa hình trải dài, quân số mỏng, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy của Mộc Châu ngày đêm 

căng sức chiến đấu nhưng vẫn chưa thể kiểm soát lượng ma túy thẩm lậu vào địa bàn qua đường 

biên giới. Đối tượng mua bán, vận chuyển bao gồm nhiều thành phần, móc nối tạo thành đường dây 

mua bán ma túy khép kín. Xác định cuộc chiến với tội phạm ma túy là cuộc chiến lâu dài, cam go 

và hiểm nguy rình rập, nhưng cán bộ chiến sĩ Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc 

Châu không hề chùn bước. Với sự có mặt của đội quân tinh nhuệ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng, 

chống ma túy Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và tổ công tác đặc biệt của tỉnh, Công an huyện 

Mộc Châu đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong chiến công đó có thành tích không nhỏ của Đội 

CSĐT tội phạm về ma túy. Trong năm 2013 Đội đã trực tiếp bắt, khởi tố 141 vụ; phối hợp với các 

đơn vị khác khám phá 25 vụ, bắt, vận động 9 đối tượng truy nã. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 

2014 (từ 16/11/2013 - 15/5/2014), Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an huyện Mộc Châu đã bắt 

giữ, điều tra 84 vụ, 127 đối tượng; vật chứng thu giữ: Hơn 3.270g heroin, gần 13.000 viên ma túy 

tổng hợp; 2,91g nhựa thuốc phiện;… Phối hợp với các đơn vị bắt giữ 17 vụ, 24 đối tượng phạm tội 

về ma túy; thu giữ 46 bánh heroin cùng 14.400 viên ma túy tổng hợp… 

Điển hình là vụ bắt giữ đối tượng Sùng A Lềnh, thu giữ 1,5 bánh heroin, 4 khẩu súng và 1 

quả lựu đạn. Lập án trong thời gian 1 tháng, các trinh sát phải theo dõi toàn bộ di biến động của đối 

tượng, đây là đối tượng từng có tiền án về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Nhận được thông tin 

đối tượng đang trốn ở lán, thuộc khu vực bản Lóng Bon, xã Loóng Luông, cách trung tâm huyện 

60km, cách đường quốc lộ 20km đi bộ, tổ công tác của đội đã quyết định hành quân vào bản từ 18h 

tối ngày hôm trước. 2h sáng hôm sau mới đến nơi. Sau khi áp sát lán của đối tượng, chờ thời cơ 

thuận lợi các trinh sát quyết định đạp cửa xông vào bắt giữ đối tượng. Lúc này Sùng A Lềnh bất 

ngờ và hoảng loạn đã cầm lựu đạn định rút chốt, nhưng do có sự nhanh nhạy, nhanh trí của các 

trinh sát nên đã nhanh chóng quật ngã, tước lựu đạn, không để đối tượng kịp trở tay... 

Đại úy Biên còn nhớ chuyên án bắt giữ 5 bánh heroin ở cửa khẩu Lóng Sập. Hai tổ trinh sát 

đã bí mật đi bộ vào khu vực biên giới bản Căng Tỵ, xã Chiềng Khừa, cách thị trấn Mộc Châu 12km 

và ăn chực nằm chờ ở khu vực đường biên một tuần liền. Quá trình điều tra, xác minh, xác định 

được con đường vận chuyển của các đối tượng, một tổ công tác khác được phân công đón lõng ở 

Chiềng Hắc. Hai đối tượng buôn bán ma túy chống trả quyết liệt nhưng do các trinh sát nắm thế 

chủ động, có sự chuẩn bị trước nên đã bắt gọn, không để xảy ra thương vong… 

08. Nguyễn Thúy Hà. SƠN LA, 3 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 339 / Nguyễn Thúy Hà 

// Đại biểu nhân dân.- Ngày 24/6/2014.- Số 175 
 

Nghị quyết số 339/2010 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015 của 

HĐND tỉnh Sơn La đã đi được hơn nửa chặng đường. Sau 3 năm, nền kinh tế của vùng cao 

Sơn La đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng và tốc độ tăng trưởng luôn duy trì ở 

mức khá… 
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Mặc dù chịu sự tác động và những ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu 

nhưng tốc độ phát triển kinh tế của Sơn La duy trì tăng trưởng khá so với bình quân chung cả nước 

ở mức 10,2%. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2013 tăng hơn 10% so với năm 2012; cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch đúng hướng; khu vực dịch vụ tăng từ 30% năm 2010 lên 45% năm 2013; các 

lĩnh vực xã hội tiếp tục có tiến bộ, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo 

bền vững. Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, bảo đảm an ninh 

lương thực và cung cấp thêm nhiều sản phẩm cho nhu cầu tiêu dùng của dân cư và ngành công 

nghiệp chế biến. Sản xuất lương thực được đẩy mạnh theo quan điểm sản xuất hàng hóa, sản lượng 

lương thực có hạt hơn 3 năm qua đạt khoảng 250 vạn tấn, bình quân 84 vạn tấn/năm; lương thực 

bình quân đầu người năm 2013 đạt hơn 720kg/người, tăng 15% so với năm 2010.  

Nhờ ứng dụng các giống mới và kỹ thuật canh tác tiên tiến nên năng suất lao động, cây 

trồng, vật nuôi đều tăng; cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp có sự chuyển biến tích cực, giá trị sản 

xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 5,9%/năm. Năm 2013, diện tích cây công 

nghiệp được tỉnh quan tâm mở rộng. Trong đó, trồng mới 926ha cà phê, nâng tổng diện tích cà phê 

toàn tỉnh lên 10.639ha; trồng mới 440ha cây cao su, nâng tổng diện tích lên 7.100ha, (diện tích cây 

cà phê và cao su đều tăng gần gấp 3 lần so với năm 2010). Chương trình phát triển cây công nghiệp 

được quan tâm đúng hướng. Đặc biệt, cây cao su đã mở ra hướng đi mới, góp phần chuyển dịch cơ 

cấu cây trồng, cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn, tạo thu nhập ổn định cho nông dân. 

Ngành chăn nuôi được quan tâm cũng có nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng; tổng đàn gia súc 

được duy trì ổn định, tham gia đóng góp gần 50% vào tổng giá trị gia tăng của toàn ngành. Những 

mô hình cho giá trị kinh tế cao đang được người dân nhân rộng như: Nuôi cá hồi ở huyện Mộc 

Châu, cá tầm trên lòng hồ Thủy điện Sơn La, ba ba gai ở Sông Mã; sản lượng thủy sản năm 2013 

đạt khoảng 6.200 tấn… 

Trong khi đó, các hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ, tài chính ngân 

hàng phát triển ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh với năm 2010 ước đạt 5.200 

tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm trước. Các hoạt động thương mại phát triển khá, thị trường hàng 

hóa, dịch vụ cơ bản đáp ứng các hoạt động kinh tế và đời sống của nhân dân. Thu ngân sách trên 

địa bàn năm 2013 đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng 113,29% so với năm 2012, phấn đấu năm 2014 thu 

ngân sách đạt khoảng 2.050 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin, 

truyền thông tiếp tục có bước phát triển tiến bộ; đẩy mạnh thực hiện các chương trình xóa đói, giảm 

nghèo theo hướng bền vững. 100% số huyện, xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu 

học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở; 86% tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt; 92,5% 

số hộ được xem truyền hình và 95,5% số hộ được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam. 

Năm 2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, 

chính vì vậy, các sở, ban, ngành, các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh đang nỗ lực tập trung triển 

khai các nội dung chủ yếu như: Gắn với đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp lý và 

bền vững; nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế; 

phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, tập trung sắp xếp chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp Nhà 
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nước còn lại; huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; triển 

khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn 

vốn; thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá… 
 

09. Minh Ngọc. SƠN LA: BẮT GIỮ 619 ĐỐI TƯỢNG LIÊN QUAN MA TÚY / Minh Ngọc // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 25/6/2014.- Số 151 
 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả 

tang 435 vụ với 619 đối tượng liên quan đến buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất 

ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 20kg heroin; 3,5kg thuốc phiện; 19.795 viên ma túy tổng hợp; 224 

triệu đồng; 3 ôtô; 163 xe máy; 270 điện thoại di động; 2 súng tự chế... 
 

10. Trung Hà. PHÒNG CHỐNG BÃO LŨ NƠI THƯỢNG NGUỒN / Trung Hà; Thọ Sơn // 

Quân khu Hai.- Kỳ 4 Tháng 6/2014.- Số 806 
 

 Nằm ở phía Bắc của tỉnh Sơn La, huyện Mường La có địa hình chia cắt phức tạp, nhiều dốc 

cao, khe sâu. Lòng hồ công trình Thủy điện Sơn La với lượng nước lớn lên đến hơn chín tỷ mét 

khối, thời tiết chia làm 2 mùa rõ rệt, trong mùa mưa thường xảy ra bão lốc, mưa đá, lượng nước 

nhiều, lưu tốc nước lớn, kết hợp với việc xả lũ của nhà máy Thủy điện Sơn La để bảo vệ an toàn 

cho đập chứa nên dễ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá và ngập lụt. 

Ngay sau khi nhận được chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh, dưới sự chủ trì điều hành của Ban 

chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) - Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự 

(CHQS) tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh và UBND huyện 

Mường La làm công tác chuẩn bị, chỉ đạo Ban CHQS huyện phối hợp với các phòng, ban chuyên 

môn kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tiến hành khảo sát địa hình, chọn địa điểm 

diễn tập, xây dựng văn kiện diễn tập sát với thực tế. 

Trong diễn tập PCLB-TKCN huyện Mường La, tình huống giả định: “Trước tình hình bão lũ 

diễn biến phức tạp mực nước sông Đà dâng cao, để bảo đảm an toàn cho hồ đập, Thủ tướng Chính 

phủ có công điện yêu cầu xả nước khẩn cấp 4 cửa xả đáy của hồ Thủy điện Sơn La liên tục trong 12 

giờ, đồng thời thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và đến các địa phương 

trên phần hạ du sông Đà để có biện pháp sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt khi hồ 

Thủy điện Sơn La xả nước”. 

Ban chỉ đạo diễn tập đã đưa ra tình huống cụ thể: Giai đoạn 1: Diễn tập phần cơ chế tổ chức 

chuẩn bị phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; Giai đoạn 2: Thực hành phòng, chống lụt bão và 

tìm kiếm cứu nạn. Phần vận hành cơ chế của Ban chỉ huy PCLB huyện, với tình huống thiên tai và 

tính cấp bách phải triển khai các biện pháp, phòng, chống, ứng cứu. Toàn bộ khung luyện tập đã 

phát huy trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến, kiến nghị sát với nhiệm vụ của từng ngành và thống 

nhất cao với đánh giá kết luận, phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện. 

Trong phần thực binh, được tổ chức tại khu vực bến cảng nhà máy Thủy điện Sơn La. Động 

tác chỉ huy của Ban Chỉ đạo đã được thể hiện rõ nét trong công tác điều hành lực lượng; những 
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thành phần tham gia diễn tập thực binh khẩn trương, liên tục với cường độ lao động cao, sát với 

thực tế. Ngay sau khi Trưởng ban chỉ huy PCLB huyện Mường La phát lệnh sơ tán nhân dân, tài 

sản của Nhà nước ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá, lũ ống và ngập lụt, các lực lượng của 

Ban CHQS huyện phối hợp chặt chẽ với công an huyện, các ban, ngành đoàn thể của huyện Mường 

La và lực lượng tại chỗ của thị trấn Ít Ong đã nhanh chóng tổ chức sơ tán và bố trí ăn ở, chăm sóc 

sức khỏe nhân dân tại khu vực sơ tán, tăng cường tuần tra, nhanh chóng ổn định tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông tuyến giao thông trong khu vực có thiên tai. Giữa dòng nước 

hung hãn cuồn cuộn từ các con suối đầu nguồn và cửa xả của đập Thủy điện Sơn La, lực lượng cứu 

nạn trên sông thành thục kỹ năng điều khiển phương tiện một cách chuẩn xác cứu vớt người dân bị 

nước cuốn trôi, động tác vận chuyển, sơ cấp cứu người bị nạn thể hiện tính chuyên môn cao. 

Với sự đồng tâm, hiệp lực của các cấp, các ngành trong huyện và sự chỉ đạo quyết liệt của 

Ban chỉ đạo diễn tập, cuộc diễn tập Phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Mường La đã 

thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và phương tiện. Qua đó đánh giá khách 

quan về trình độ, khả năng tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng thực hiện kế hoạch phòng chống 

lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện, xác định được những chỉ số về thời gian, lực 

lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ PCLB - TKCN; đồng thời góp phần nâng cao trình 

độ lãnh đạo, khả năng chỉ đạo, tổ chức chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy 

PCLB, lực lượng vũ trang; bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về 

người và tài sản của Nhà nước, của nhân dân. Tổng kết cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo PCLB-TKCN 

tỉnh Sơn La đã thống nhất đánh giá cuộc diễn tập đạt loại giỏi, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. 

UBND huyện Mường La đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 35 cá nhân tiêu biểu, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 
 

11. PV. XÁC NHẬN KỶ LỤC CÂY CẦU CÓ TRỤ CAO NHẤT VIỆT NAM / PV // An ninh 

thủ đô.- Ngày 26/6/2014.- Số 4140 
 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La vừa gửi đề xuất tới Tổ chức Kỷ lục Việt Nam 

về việc công nhận cầu Pá Uôn là cây cầu có trụ cao nhất Việt Nam. Đây là cây cầu trên địa bàn 

huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La có trụ chính cao tới 98,6m, chiều cao toàn cây cầu tính từ cao độ 

đáy sông lên đến cao độ mặt cầu là 103,8m; thân trụ chịu được động đất cấp 9. 
 

12. PV. TIÊU HỦY HƠN 7KG MA TÚY / PV // An ninh thủ đô.- Ngày 27/6/2014.- Số 4141 
 

 Ngày 26/6, Hội đồng tiêu hủy Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã tổ chức tiêu hủy 7,3kg 

heroin, 1,3kg thuốc phiện và nhiều tang vật khác. Đây là đợt tiêu hủy chất ma túy và tang vật của 9 

vụ án được Tòa án nhân dân các huyện, thành phố và Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên án. 
 

13. Thanh Thùy. SƠN LA / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 27/6/2014.- Số 2489 
 

 Nhà văn hóa du lịch cộng đồng bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ vừa hoàn thành và 

đưa vào sử dụng. Công trình có diện tích xây dựng 200m2 tại trung tâm bản, kết cấu nhà khung cột 

bê tông cốt thép chịu lực, tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 1,2 tỷ đồng. 
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14. Hoàng Phong. VỤ ÁN GÂY CHẤN ĐỘNG SƠN LA: NGUỒN CƠN NÀO KHIẾN CHO 

NGƯỜI ANH NHẪN TÂM DÙNG XĂNG SÁT HẠI EM RUỘT / Hoàng Phong; Việt Hồng // 

Hôn nhân pháp luật thứ 7.- Ngày 28/6/2014.- Số 77; Pháp luật Việt Nam.- Ngày 26/6/2014.- Số 

177 
 

Theo một số thông tin dư luận xuất hiện tại địa phương, Long đốt tay em bằng xăng do 

hủ tục trừng phạt người ăn trộm đã có từ nhiều năm qua trong đời sống của người dân nơi 

đây. Trải qua thời gian, người dân đã truyền tai nhau qua các thế hệ hủ tục này. Tuy nhiên, 

theo tìm hiểu thì đây chỉ là những tin đồn mang tính mê tín dị đoan do những kẻ xấu thêu dệt 

nên nhằm gây hoang mang cho dư luận. 

Nguồn tin từ Công an Sơn La cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án 

mạng dẫn đến cái chết của Lò Văn L., (SN 2000), trú tại bản Hát Dọ B, xã Mường Sại, huyện 

Quỳnh Nhai, Sơn La. Hung thủ lại chính là người anh trai của L. là Lò Văn Long (SN 1995). 

BÀNG HOÀNG ANH DÙNG XĂNG ĐỐT EM TRAI RUỘT 

Ngày 24/6, Công an huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối 

tượng Lò Văn Long, sinh năm 1995, trú tại bản Hát Dọ B, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, về 

hành vi dùng xăng để giết người. 

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 23/6, Long đã trói Lụa và dùng bông tẩm xăng buộc vào lòng 

bàn tay của Lụa rồi châm lửa đốt để dọa. Tuy nhiên, ngọn lửa bốc cháy làm Lụa bị bỏng nặng ở 

phần bụng và ngực. Đến 19h cùng ngày, Lò Văn Lụa đã tử vong. Tại cơ quan công an, Lò Văn 

Long đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Mặc dù, ngay sau khi thấy em bị cháy lên bụng và ngực, Long đã hô hoán mọi người cùng 

cứu em nhưng đã quá muộn. Nhanh chóng sau đó Lụa được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Tuy nhiên, vì xăng cháy bốc mạnh nên diện tích bỏng trên người Lụa là quá lớn vì thế đã dẫn đến 

tử vong. 

Vụ việc cũng được trình báo đến cơ quan chức năng, nhận được tin báo, cơ quan Công an xã 

Mường Sại đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Nhai. Lực lượng chức năng đã nhanh 

chóng vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phóng viên đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu sự việc. Theo 

lời khai của Long, em trai mình có tính tắt mắt hay lấy đồ của người dân trong bản. Dù đã được 

nhắc nhở nhiều lần nhưng Lụa vẫn không nghe. Quá bực tức với tính nết sai trái của em trai, Long 

định hù dọa em bằng việc trói Lụa và dùng bông tẩm xăng buộc vào lòng bàn tay của Lụa rồi châm 

lửa đốt để dọa, nhưng hành động đó lại chính là “con dao” sát hại người em của mình. 

Con đường vào bản làng ở vùng núi uốn lượn, khó đi. Vào đến đầu bản thay vì một không 

khí thanh bình thì nay bỗng nhiên lại là những lời bàn tán xôn xao về một vụ việc đau lòng. Một 

người dân bản cho biết: “Do nhà nghèo, cả 2 anh em Long và Lụa đều bỏ học sớm, Long bình 

thường hiền lành, chịu khó làm ăn phụ giúp gia đình còn Lụa thì ngược lại, chơi bời lêu lổng và hay 

trộm cắp tài sản của bà con trong bản, nó thường rình lúc mọi người đi làm nương rồi chạy sang 

chơi với lũ trẻ con, sơ hở ra cái gì là “thó” cái đó”. 
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Bà Lò Thị T. kể, một lần Lụa bày cho bọn trẻ con trong bản chơi trốn tìm tại nhà ông B., lợi 

dụng lúc chơi, Lụa lẻn vào trong phòng của ông B. lục lọi, lòng vòng một lúc Lụa đã mò được 

25.000 đồng cùng với chiếc đồng hồ đeo tay ông B. cất trong hòm quần áo, đang mò mẫm thì đám 

trẻ con nhìn thấy, Lụa ranh mãnh đã dùng số tiền đó đi mua kẹo và đồ ăn vặt cho đám trẻ con và 

dặn không được nói với ai, nếu nói ra Lụa sẽ đánh chết. 

Chiều tối, ông B. và mọi người đi làm về, vào phòng kiểm tra ông này thấy mất tài sản nên 

đã hỏi bọn trẻ, không may cho Lụa, lũ trẻ đã “khai” hết với bố. Ngay lập tức ông B. sang nhà Lụa, 

lúc này gia đình đang chuẩn bị ăn cơm, thấy ông B. sang, Lụa đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nghe ông 

B. kể lại chuyện, Long nổi đóa và bắt Lụa phải xin lỗi và trả lại đồ cho ông B., tuy nhiên Lụa một 

mực chối đây đẩy, cậu ta nói rằng mình chỉ vào phòng ông B. để chơi trốn tìm với lũ trẻ con chứ 

không lấy bất cứ thứ gì. Lúc này ông B. mới gọi đứa con nhà mình sang, không thể chối tội. 

HỆ LỤY CỦA HỦ TỤC LẠC HẬU 

Theo một số thông tin dư luận xuất hiện tại địa phương, Long đốt tay em bằng xăng do hủ 

tục trừng phạt người ăn trộm đã có từ nhiều năm qua trong đời sống của người dân nơi đây. Trải 

qua thời gian, người dân đã truyền tai nhau qua các thế hệ hủ tục này. Theo quan niệm của người 

dân nơi đây, kẻ trộm khi bị đốt tay khi xuống địa ngục sẽ là những kẻ bị đưa vào nơi tồi tệ vì những 

ngày còn sống đã làm nhiều điều ác nên sẽ bị trừng phạt tiếp. 

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thì đây chỉ là những tin đồn mang tính mê tín dị đoan do những kẻ 

xấu thêu dệt nên nhằm gây hoang mang cho dư luận. Lý do ở đây là người dân nhận thức còn hạn 

chế nên vẫn không ít người tin theo những hủ tục vô căn cứ này. Một già làng cho biết, trước đây 

người ta có những câu chuyện nhằm đánh vào tâm lý của con người trong việc hướng đến cái thiện. 

Cụ thể những người làm điều ác mà không biết ăn năn hối cải khi chết dù có xuống địa ngục vẫn bị 

trừng phạt. Còn việc đốt tay người em của Long là hành động hồ đồ nhất thời, đấy không phải là 

cách dạy bảo em đúng cách. 

Trong vụ việc này, sự hồ đồ của Long thật đáng lên án. Sau khi đốt tay em không cháy, 

Long đã cầm cả chai xăng đổ lên người em để đốt. Có nhiều ý kiến khác nhau mà người dân nơi 

đây bàn luận, có người nhận xét hành động của Long là gia trưởng, tàn ác. Nhẫn tâm giết hại chính 

người em ruột của mình. Dẫu biết em mình có tính nết tắt mắt là sai trái nhưng Long không nên 

hành động đốt tay em. 

Trao đổi với phóng viên, ông Huê, một người dân trong bản lại cho rằng, việc Long bức xúc 

vì em có tính hay lấy trộm đồ là đúng. Bởi lẽ làm anh nhìn thấy em đi vào con đường sai trái thì 

không thể không nói gì. Theo ý kiến cá nhân ông Huê thì Long định dọa em cho sợ tính tắt mắt là 

đúng chỉ có điều hành động của Long là quá bồng bột, thiếu suy nghĩ chín chắn. Có rất nhiều cách 

để dạy bảo em mình, bố mẹ Long tuy chưa quá đến mức già cả nhưng việc nhận thức có phần hạn 

chế nên việc răn dạy con chưa được nghiêm khắc. 

Điều đau lòng trong vụ việc này chính là một bi kịch gia đình đã xảy ra nguyên nhân sâu xa. 

Theo nhiều người nhận định nó bắt nguồn từ việc nhận thức còn hạn chế, hành động bồng bột. 

Trong đó, việc răn dạy con cái của các bậc làm cha, làm mẹ chưa được nghiêm khắc để con cái rơi 

vào những tệ nạn xã hội, thói hư tật xấu. Kết cục đau thương của thói hư tật xấu đó chính việc 
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người mất đi mạng sống, người sống thì chịu cảnh tù tội, cho dù sự ân hận có đến thì nó cũng đã 

quá muộn màng. 

Căn cứ vào hành vi “Đổ xăng vào người Lò Văn Lụa, châm lửa đốt dẫn đến tử vong” của Lò 

Văn Long, Thiếu tá Trần Hùng Mạnh, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Sơn La 

đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với đối tượng Long, hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm 

rõ. 
 

15. Nguyễn Hiền. THÀNH PHỐ SƠN LA PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “UỐNG NƯỚC 

NHỚ NGUỒN” / Nguyễn Hiền // Tạp chí Lao động và xã hội.- Ngày 16 - 30/6/2014.- Số 481 
 

Thành phố Sơn La là trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa của tỉnh Sơn La, cửa ngõ vùng 

Tây Bắc, nơi có con đường huyết mạch nối đồng bằng Bắc Bộ, chiến khu Việt Bắc, khu III, khu IV 

với chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa... Trong suốt chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp, 

cùng quân và dân cả nước, nhân dân các dân tộc thành phố đã ra sức chiến đấu giải phóng Sơn La, 

góp sức và giải phóng toàn miền Tây Bắc, làm nên chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu chấn 

động địa cầu. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thành phố đã giành nhiều chiến 

công vẻ vang trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại ác liệt bằng không quân của đế quốc Mỹ, 

chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, làm nhiệm vụ quốc tế, cùng cả nước làm nên đại thắng 

mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Trên địa bàn Thành phố Sơn La hiện có 7.120 người có công với cách mạng, trong đó có 367 

liệt sỹ; 271 thương binh; 71 bệnh binh; 16 người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học; 05 người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; 17 người hoạt động tiền khởi 

nghĩa; 02 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 01 Anh hùng Lao động;... 

Quán triệt quan điểm xuyên suốt của Đảng, cùng với phát triển kinh tế phải hết sức quan tâm 

đến vấn đề an sinh xã hội và chăm lo thực hiện chính sách đối với người có công, trong những năm 

qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã nỗ lực phấn đấu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, 

các cấp, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, chăm lo 

đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách. Đến nay, đời sống các gia đình chính 

sách trên địa bàn thành phố đã ổn định, nhiều hộ có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của dân 

cư nơi cư trú. 

Ông Lê Văn Kền, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết, để 

thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã 

hội đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến tuyên truyền đầy đủ và kịp thời các chế độ 

chính sách như: Pháp lệnh ưu đãi người có công, Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước 

“Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” và các nghị định, thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành. Cùng với 

đó, còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tấm gương tiêu biểu 

trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các gương thương binh vượt khó vươn lên trong lao động sản 

xuất, vượt khó vươn lên làm giàu,... 
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Bên cạnh đó, ngành còn thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách; tập trung giải 

quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến. Tính từ năm 

2008 đến năm 2012, toàn thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 5.630 lượt người có công; tổ chức 

điều dưỡng tập trung cho 635 lượt người; cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho 280 lượt 

người; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 7.455 lượt thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với 

số tiền gần 4 tỷ đồng; trợ cấp mai táng phí cho 228 người là thân nhân gia đình chính sách; hàng 

năm, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ với tổng kinh phí 350 triệu đồng; cấp 316 sổ ưu đãi giáo dục cho 

con em gia đình chính sách, người có công;... 

Riêng trong năm 2013, Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố đã chi trả kịp thời 

các chế độ trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho 560 người có công với cách mạng với số tiền gần 

10 tỷ đồng; chi trả chế độ trợ cấp cho 8 thân nhân người hoạt động trước cách mạng, cán bộ tiền 

khởi nghĩa mới được công nhận với số tiền gần 200 triệu đồng; hỗ trợ mai táng phí cho 51 người có 

công, người hoạt động trước cách mạng, trị giá 680 triệu đồng; chi trả chế độ điều dưỡng cho 845 

đối tượng; cấp dụng cụ chỉnh hình cho 64 trường hợp; cấp 1.066 thẻ bảo hiểm y tế khám chữa bệnh 

cho người có công, người tham gia kháng chiến; sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ thành phố; cải tạo, sửa 

chữa Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ phường Chiềng Sinh, hoàn chỉnh việc xây dựng Nhà bia tưởng 

niệm các anh hùng liệt sỹ xã Hua La. 

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 ở; xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp 

nghĩa”; nhận chăm sóc phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng;... cũng được triển khai thường 

xuyên và thu hút các cấp, ngành và mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Trong năm 2013, Thành phố 

Sơn La đã hỗ trợ tiền làm nhà cho 302 thân nhân gia đình người có công với cách mạng đã mất với 

số tiền gần 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 06 gia đình chính sách từ nguồn kinh 

phí 80 triệu đồng của doanh nghiệp; hỗ trợ xây mới nhà ở cho thương binh nặng Lò Văn Xuân ở 

phường Chiềng Cơi với số tiền 94,5 triệu đồng; trợ cấp ưu đãi cho 05 học sinh, sinh viên là con đối 

tượng chính sách người có công với cách mạng với số tiền gần 30 triệu đồng;... 

Những năm gần đây, mặc dù do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế trong nước và thế giới, đời 

sống một bộ phận người dân gặp không ít khó khăn, nhưng với truyền thống “Uống nước nhớ 

nguồn”, việc vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa vẫn được duy trì hiệu quả với sự tham gia 

ủng hộ của đông đảo các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân. Trong 5 năm qua, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

các cấp trong thành phố đã huy động được hơn 600 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 

người có công; thăm hỏi và tặng quà nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ và Tết Nguyên đán 

hàng năm; thăm hỏi người có công ốm đau, bệnh tật, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ;... nhờ đó đời sống 

vật chất và tinh thần của người có công và gia đình họ đã được cải thiện rõ rệt. 

Phong trào “Toàn dân chăm lo phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình chính 

sách”, “Chăm sóc bố mẹ liệt sỹ, đỡ đầu con liệt sỹ, con thương, bệnh binh” cũng được các cấp, các 

ngành, đoàn thể, hưởng ứng tham gia tích cực. Hiện nay, hai bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống 

ngoài chế độ được hưởng theo quy định của Nhà nước, còn được hai đơn vị nhận phụng dưỡng đến 
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cuối đời, đó là Công ty Điện lực Sơn La và Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn, với mức tiền 

300.000đ/tháng. Đặc biệt, Công ty cổ phần Du lịch Công đoàn Sơn La đã đón mẹ Việt Nam anh 

hùng về nuôi dưỡng tại trụ sở của đơn vị. 

Có thể nói, sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc 

Thành phố Sơn La trong những năm qua là nguồn động lực to lớn để người có công và gia đình họ 

vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Nhiều thương binh, bệnh binh có nghị lực phi 

thường đã gắng sức, đứng vững, khắc phục khó khăn trong cuộc sống nuôi dạy con cháu chăm 

ngoan, học giỏi, phát triển kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng. 

Hướng tới kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, năm nay, Thành phố Sơn La sẽ tiếp 

tục đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” với các hình thức phong phú, đạt hiệu quả, khơi 

dậy trách nhiệm và tình cảm của toàn xã hội trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người 

có công; hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách còn khó khăn về nhà ở; duy trì và 

giữ vững các xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và người có công; nâng cao mức 

sống cho các gia đình chính sách; tổ chức kiểm tra, rà soát và tiến hành tu sửa, nâng cấp, chỉnh 

trang toàn bộ các công trình ghi công liệt sỹ; giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng chính sách 

và triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Các hoạt 

động này không chỉ là sự tri ân, động viên những người có công với cách mạng mà còn là dịp để 

tiếp tục tuyên truyền, giáo dục các thế hệ truyền thống cách mạng, góp phần quan trọng cùng với cả 

hệ thống chính trị của địa phương từng bước ổn định đời sống các gia đình chính sách, người có 

công.  

 

 


