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01. Tạ Quang Đạo. XOÀI GHÉP Ở SƠN LA / Tạ Quang Đạo // Nông nghiệp Việt Nam.- Ngày 

02/7/2014.- Số 131 
 

Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tỉnh Sơn La phối hợp với Viện Nghiên cứu 

rau quả tiến hành dự án ghép cải tạo giống xoài địa phương bước đầu mang lại hiệu quả. 

2 giống xoài được lựa chọn để ghép cải tạo là xoài Đài Loan (ĐL4) và xoài Úc (R2E2). Theo 

ông Lò Quang Ngọc, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La, đây là 2 

giống xoài có khả năng chịu hạn và kháng sâu bệnh tốt; quả to, trọng lượng trung bình đạt từ 1 - 

1,5kg/quả; thịt quả dầy, rắn chắc, hạt mỏng, ăn ngọt đậm. 

Thời gian ra hoa, đậu quả của 2 giống xoài trên không khác nhiều so với các giống xoài đã 

được trồng ở địa phương; sức sinh trưởng vượt trội so với các giống xoài khác, thời gian thu hoạch 

khá muộn và kéo dài. Qua theo dõi, trung bình mỗi cây sau ghép từ năm thứ 4 trở đi sẽ cho thu 

hoạch khoảng 70kg quả trở lên. 

Theo sự hướng dẫn của Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La, chúng tôi đến 

thăm vườn xoài của anh Nguyễn Bá Thành ở bản Noong Xôm, xã Hát Lót (huyện Mai Sơn). 

Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan vườn xoài trĩu quả, anh Thành vừa phấn khởi chia sẻ: “Bắt 

đầu trồng xoài ta từ năm 2004, song xoài ta năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế không cao. Năm 

2010 tôi tiến hành ghép gần 400 gốc xoài ta với giống xoài Đài Loan (ĐL4). Đến nay, các cành 

ghép đều phát triển tốt với những chùm quả trĩu nặng”. 

Theo anh Thành, nếu chăm sóc tốt, đến năm thứ 4, mỗi gốc xoài ghép ĐL4 có thể cho sản 

lượng khoảng 80 - 90kg quả/cây. Với giá bán tại vườn là 20.000đ/kg, năm 2013 anh Thành đã có 

thu gần 300 triệu đồng từ vườn xoài của mình. Tận dụng diện tích trồng xoài, anh còn nuôi gà thả 

vườn với thu nhập hàng năm vào khoảng 40 - 50 triệu đồng từ tiền bán gà. 

Từ kết quả dự án, Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản Sơn La tiếp tục triển khai 

ghép xoài Đài Loan (ĐL4) và xoài Úc (R2E2) ở một số vườn của nông dân các huyện Mường La, 

Yên Châu, Phù Yên, Mai Sơn... 

Đồng thời, trung tâm cũng sẵn sàng cung cấp giống và cử cán bộ đến tận nơi để ghép cũng 

như hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc cây xoài sau ghép. 
 

02. Đỗ Phú Thọ. BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN: TỎA SÁNG TRÊN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN 

/ Đỗ Phú Thọ // Quân đội nhân dân.- Ngày 03/7/2014 
 

Tham gia xây dựng 3 công trình thủy điện lớn nhất nước (Hòa Bình, Sơn La, Lai 

Châu); gánh vác những phần việc khó nhất ở nhiều công trường xây dựng thủy điện..., đó là 

niềm tự hào của Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, đơn vị kế tục truyền 

thống vẻ vang của bộ đội Trường Sơn anh hùng. Có thể nói, trong thời bình, bộ đội Trường 

Sơn đã tỏa sáng trên các công trình thủy điện. 

TỪ CON ĐƯỜNG CHIẾN LƯỢC ĐẾN CÁC CÔNG TRÌNH THẾ KỶ 

…Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Binh đoàn 12 tiếp 

tục được giao nhiệm vụ xây dựng công trình Nhà máy Thủy điện Sơn La và Nhà máy Thủy điện 
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Lai Châu. Như vậy, 3 nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước là Sơn La, Hòa Bình và Lai Châu đều có 

sự đóng góp của Bộ đội Trường Sơn. 

ĐÂU KHÓ, CÓ BỘ ĐỘI 

… Nhiều người tham gia xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La còn nhớ, vào một ngày cuối 

tháng 10/2005, lũ ở thượng nguồn đổ về, thân đê quai của Nhà máy Thủy điện Sơn La có nguy cơ 

bị vỡ. Trong lúc đó, ở dưới chân đê, công nhân của Tổng công ty Sông Đà đang thi công hố móng 

nhà máy phía bờ phải. Nếu đê vỡ thì hàng trăm thiết bị, con người ở dưới đó bị lũ cuốn trôi, thiệt 

hại không biết bao nhiêu mà kể, tiến độ công trình sẽ chậm lại một năm… Nhận lệnh hỏa tốc của 

Ban chỉ huy công trường, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đã dồn toàn sức, dốc toàn lực và các 

loại xe, máy, thiết bị để cứu đê. Sau hơn 10 giờ đồng hồ vật lộn cứu đê, đến nửa đêm hôm ấy, công 

sức của bộ đội đã được đền đáp, thân đập an toàn. Cả công trường thở phào nhẹ nhõm. Đồng chí 

Thái Phụng Nê, Phó ban chỉ đạo Nhà nước công trình Thủy điện Sơn La đã khẳng định: “Qua việc 

bộ đội Trường Sơn quên mình chống lũ cứu đê, tôi sẽ kiến nghị với Chính phủ, khi thi công những 

công trình lớn, công trình trọng điểm, phải có lực lượng bộ đội tham gia”. 
 

03. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 04/7/2014.- Số 2492 
 

 Đến nay, toàn huyện Phù Yên có 23 xã, 175 bản, khối phố có nhà văn hóa, 55 sân bóng đá, 

23 sân cầu lông hoạt động thường xuyên, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn nghệ, thể thao, 

nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. 
 

04. PV. HỖ TRỢ 1.158 TẤN GẠO CHO TỈNH SƠN LA…/ PV // Công an nhân dân.- Ngày 

06/7/2014.- Số 3266; Đại biểu nhân dân.- Ngày 06/7/2014.- Số 187; Quân đội nhân dân.- Ngày 

08/7/2014; Nhân dân.- Ngày 09/7/2014 
 

… Thủ tướng Chính phủ cũng vừa ban hành Quyết định số 1070/QĐ-TTg về việc hỗ trợ 

lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài 

chính xuất cấp (không thu tiền) 1.158 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La để cứu đói 

cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2014. 
 

05. Thái Bảo. KHUYẾN NÔNG VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ SƠN LA / Thái Bảo // Đại biểu nhân 

dân.- Ngày 06/7/2014.- Số 187 

15 loại mô hình nông, lâm nghiệp và chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao của Trung tâm 

Khuyến nông Sơn La đã giúp hơn 4.100 lượt hộ dân tái định cư thu nhập từ 35 - 40 triệu 

đồng/năm, có cuộc sống ổn định và no ấm. 

Hơn 4 năm (từ 2010 - 2014), để giúp đồng bào tái định cư chuyển hướng sản xuất, phát triển 

kinh tế, quen dần với sản xuất nông nghiệp hàng hóa, lực lượng khuyến nông tỉnh đã tư vấn, hướng 

dẫn hơn 3.290 hộ tái định cư lập và thực hiện phương án sản xuất tại nơi ở mới; tổ chức 451 lớp tập 

huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp với hơn 

10.900 lượt nông dân tham gia. Cán bộ khuyến nông đã lựa chọn các phương pháp tập huấn theo 

nhu cầu phù hợp với trình độ, nhận thức của bà con, gắn với triển khai xây dựng nhiều mô hình 
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trình diễn, giúp dân nắm vững kiến thức cơ bản về kỹ thuật sản xuất, thâm canh, phòng trừ dịch 

bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh và các trạm khuyến nông 

huyện, thành phố đã cấp phát 1.721 bộ tài liệu kỹ thuật cho các hộ dân tái định cư; tổ chức 97 cuộc 

tham quan, hội thảo các mô hình cho gần 4.600 lượt hộ nông dân tham gia; thành lập 150 câu lạc 

bộ khuyến nông tại các khu điểm tái định cư, thu hút hơn 1.700 hội viên tham gia. 

Tại các điểm tái định cư thuộc các huyện: Quỳnh Nhai, Mường La, Mộc Châu, Yên Châu, 

Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã và Thành phố Sơn La, các khuyến nông viên đều bám sát, phân 

tích, đánh giá thực tế từng địa phương để định hướng phát triển sản xuất, triển khai những lớp tập 

huấn cho bà con thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, khuyến lâm, khuyến công 

phù hợp. Hiện, nhiều hộ tái định cư đã có thu nhập bình quân từ 35 - 40 triệu đồng/năm. Bà Điêu 

Thị Huýn, bản Sơn Pha, xã Cò Nòi, Mai Sơn phấn khởi cho biết, được giao 1ha đất sản xuất và tiền 

đền bù nhưng khi chuyển về khu tái định cư, chưa quen với cách sản xuất mới nên gia đình bà gặp 

nhiều khó khăn. Nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp thâm canh, gia đình bà 

đã mạnh dạn đầu tư trồng ngô, mía; mua trâu, bò, vay thêm vốn làm chuồng trại; trồng cỏ kết hợp 

mua máy băm cỏ làm thức ăn chăn nuôi… giờ đây, mỗi năm gia đình bà thu nhập gần 100 triệu 

đồng. Không chỉ gia đình bà Huýn, nhiều hộ khác ở bản đã ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất, chọn giống tốt, thực hiện đúng quy trình canh tác nên năng suất mía và ngô rất cao. Đặc biệt, 

cả bản đã phát triển được đàn gia súc hơn 100 con trâu, bò cùng hàng ngàn gia cầm và vật nuôi 

khác, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống. 

Hơn 4 năm, thông qua những nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và địa phương, hệ thống 

khuyến nông tỉnh đã xây dựng 15 loại mô hình nông, lâm nghiệp, chăn nuôi, khuyến công, giúp 

hơn 4.100 lượt hộ tái định cư được hưởng lợi từ các mô hình trồng thâm canh lúa, ngô, sắn bền 

vững trên đất dốc; mô hình lúa - cá, nuôi lợn sinh sản, lợn thương phẩm kết hợp xây bể biogas xử 

lý chất thải, bảo vệ môi trường; nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học; nuôi thỏ, nhím, gà thả 

vườn; trồng cỏ, nuôi trâu bò nhốt chuồng; thâm canh cây cà phê, chè theo tiêu chuẩn VietGAP… 

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nguyễn Quốc Tuấn, các mô hình, chương trình 

khuyến nông được thực hiện trên cơ sở khảo sát nhu cầu của các hộ tái định cư và định hướng phát 

triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, phù hợp với điều kiện sản xuất và tập quán canh tác của 

nông dân. Thành công của các mô hình bước đầu đã giúp các hộ dân có thu nhập ổn định, hòa nhập 

tại nơi ở mới; nhiều mô hình còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập 100 - 150 triệu 

đồng/năm. 

Nhờ đội ngũ cán bộ khuyến nông luôn tận tâm, tận lực, bám sát cơ sở, chương trình khuyến 

nông vùng tái định cư Sơn La đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, mang lại hiệu 

quả kinh tế cao. Năm 2014, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tiếp tục chỉ đạo hệ 

thống khuyến nông triển khai các chương trình khuyến nông, lâm, ngư bảo đảm 100% số hộ tái 

định cư được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu 

quả; thông tin giá cả thị trường, vật tư nông nghiệp, nông sản hàng hóa, giúp nông dân kịp thời điều 

chỉnh sản xuất. Đồng thời, hỗ trợ các hộ tái định cư lập và thực hiện phương án sản xuất giúp đồng 
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bào phát triển kinh tế bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, sớm hoàn thành xây dựng 

nông thôn mới. 
 

06. Mai Anh. KẾ HOẠCH 1460: ĐÁNH BỒI, ĐÁNH CHẶN TỘI PHẠM MA TÚY / Mai Anh // 

An ninh biên giới.- Ngày 06/7/2014.- Số 27 
 

Sau khi Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) kết thúc Kế hoạch 1048 (Kế hoạch phối hợp 

đấu tranh với tội phạm ma túy (TPMT) trên biên giới Mộc Châu, Sơn La), hoạt động của các đối 

tượng trên địa bàn có phần lắng xuống. Song, sau một thời gian nghe ngóng thăm dò, tình hình hoạt 

động mua bán, vận chuyển ma túy lại tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, Cục Phòng 

chống tội phạm ma túy BĐBP đã xây dựng và triển khai Kế hoạch 1460 (KH 1460) phối hợp cùng 

BĐBP Sơn La đấu tranh với TPMT qua biên giới (từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2014), tiến hành 

đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ biên phòng trên địa bàn 2 xã Chiềng Sơn, Chiềng Xuân và cụm 

Pa Háng - Huổi Hiềng, nhằm đấu tranh ngăn chặn, tiến tới vô hiệu hóa các điều kiện và hoạt động 

của TPMT... 

Thực hiện Kế hoạch 1460, BĐBP Sơn La đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Cục PCTPMT 

đấu tranh với TPMT có vũ khí tại địa bàn xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu và xã Chiềng Xuân, 

huyện Vân Hồ, 2 tổ công tác do Cục PCTPMT và BĐBP Sơn La phối hợp đã được triển khai tại 2 

xã Chiềng Sơn (Mộc Châu), Chiềng Xuân (Vân Hồ), đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng 

của bạn Lào tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tại địa bàn cụm Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp 

Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) nhằm làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, 

đường dây TPMT. 

Cùng tham gia vào KH 1460, Cục Chính trị BĐBP đã tham mưu cho Bộ Tư lệnh (BTL) 

BĐBP thực hiện Kế hoạch “Triển khai các hoạt động hỗ trợ giải quyết tình hình ma túy tại cụm Pa 

Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào”. Kế hoạch có sự tham gia của các ngành, 

các cấp như Tỉnh ủy Sơn La, Huyện ủy Sốp Bâu và văn hóa, thông tin, y tế tiến hành một số hoạt 

động đối ngoại nhân dân, đối ngoại biên phòng, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, tuyên truyền 

PCMT, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí phục vụ bà con tại các cụm bản Pa Háng - Huổi 

Hiềng - Lóng Sập. 

Để KH 1460 đạt hiệu quả cao nhất, giữa tháng 2/2014, đoàn công tác BTL BĐBP do Thiếu 

tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó tư lệnh làm Trưởng đoàn đã sang làm việc với cấp ủy, chính quyền 

tỉnh Hủa Phăn về công tác phối hợp PCTPMT. Tại đây, hai bên đã thống nhất cao về quan điểm và 

biện pháp phối hợp giải quyết tình hình hoạt động TPMT hai bên biên giới Việt - Lào, tạo cơ sở 

pháp lý vững chắc cho các lực lượng tham gia kế hoạch. 

Sau khi tham mưu cho BTL BĐBP lập Kế hoạch “Triển khai các hoạt động hỗ trợ giải quyết 

tình hình ma túy tại cụm Pa Háng - Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, Lào”, Cục Chính 

trị BĐBP đã phối hợp với BĐBP Sơn La tổ chức đội công tác tuyên truyền tại xã Lóng Sập và 10 

bản ngoại biên thuộc cụm Pa Háng -Huổi Hiềng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào) cho 1.964 

lượt người; biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim cho 1.855 lượt người xem; khám chữa bệnh, cấp thuốc 
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miễn phí cho 1.536 lượt người với tổng trị giá 100 triệu đồng. Qua các hoạt động này, BĐBP Việt 

Nam đã được các cấp chính quyền cụm Pa Háng - Huổi Hiềng và 10 bản của Lào nhiệt tình ủng hộ 

và tạo điều kiện để đội công tác hoàn thành nhiệm vụ. 

Cùng với những hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và hợp tác tuyên truyền, giáo dục 

nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân hai bên biên giới, BĐBP Sơn La và Công an tỉnh 

Hủa Phăn còn có nhiều biện pháp phối hợp PCTPMT. Bạn đã tích cực tiến hành tổng kết, triển khai 

tiếp những nội dung còn lại của kế hoạch phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về mua bán, vận 

chuyển ma túy tại địa bàn biên giới Việt - Lào tuyến Sốp Bâu, Hủa Phăn và Mộc Châu, Sơn La. 

Đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong tỉnh Hủa Phăn đến huyện Sốp 

Bâu; đặc biệt là sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cụm bản, bản và nhân dân địa bàn 

làm áp lực ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động của TPMT tại khu vực Pa Háng - Huổi Hiềng. Cùng với 

đó, bạn đã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường phối hợp với BĐBP Việt Nam thực hiện KH 

1460 đạt hiệu quả. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, bạn đã độc lập tìm nguồn xác lập và đấu tranh 

thành công 3 chuyên án, bắt 9 đối tượng, thu 19 bánh heroin, 1.200 viên ma túy tổng hợp và nhiều 

tang vật có giá trị. Bạn còn trực tiếp phát hiện nguồn và phối hợp với BĐBP Việt Nam đấu tranh 

thành công 1 chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng, thu 6kg bột heroin; thẩm tra, giám sát 66 đối tượng, 

lập hồ sơ cá nhân 20 đối tượng ở địa bàn cụm Pa Háng - Huổi Hiềng. Xây dựng cơ sở tai mắt tại 

địa bàn trọng điểm làm cho hoạt động TPMT và tệ nạn ma túy ở khu vực này có chiều hướng giảm, 

một số đối tượng không dám manh động công khai như trước đây hoặc chuyển hướng địa bàn hoạt 

động. 

Việc giải quyết vấn đề TPMT qua biên giới Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La) là vấn đề lớn mà 

nhiều năm qua, các lực lượng chức năng chưa giải quyết dứt điểm được. Đối với lực lượng BĐBP, 

việc triển khai các kế hoạch (như KH 1048, KH 1460) trấn áp loại tội phạm này, mặc dù đã có 

nhiều kết quả nhất định, nhưng vẫn tồn tại những vấn đề cần tiếp tục giải quyết. Trong thời gian tới, 

lực lượng bảo vệ biên giới của hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp các tổ chức, 

đường dây TPMT bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ; xác lập thêm nhiều chuyên án lớn đấu tranh; 

làm tốt công tác tham mưu để bạn tích cực, chủ động giữ vai trò chủ trì, nòng cốt PCTPMT. 

Triển khai KH 1460, trinh sát đã thu thập điều tra, kết luận được 14 nhóm/72 đối tượng 

TPMT hoạt động có tính chất thường xuyên; 6 đối tượng bán lẻ ma túy; 13 đối tượng nghi vấn mua 

bán, vận chuyển ma túy theo đường dây, tổ chức hoạt động qua biên giới xã Chiềng Sơn, huyện 

Mộc Châu và xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ vào các xã nội địa Lóng Luông, Vân Hồ. Đặc biệt, 

đã phát hiện nhóm đối tượng chuyên vận chuyển, mua bán ma túy từ bản Muống (Lào) qua Chiềng 

Sơn, Chiềng Xuân vào Lóng Luông, Vân Hồ về Hà Nội Theo thống kê quá trình thực hiện KH 

1460, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 26 vụ/23 đối tượng; thu giữ 7,46kg, 11 bánh heroin; 

14.230 viên ma túy tổng hợp; 150g thuốc phiện; xác lập 5 chuyên án, triệt phá một số đường dây, 

bắt giữ đối tượng, thu một lượng lớn heroin... 
 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 13 năm 2014 7 

07. Kiều Thiện. ĐƯA CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀO HƯƠNG ƯỚC CỦA BẢN / Kiều Thiện // 

Nông thôn ngày nay.- Ngày 07/7/2014.- Số 161 
 

Bản Hụm xã Chiềng Xôm, Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La có tới gần 130 hộ dân cư, đều là 

bà con dân tộc Thái. Nhiều năm liên tục, bản là điểm sáng về công tác dân số - kế hoạch hóa gia 

đình (DS-KHHGĐ) ở Thành phố Sơn La. Ông Quàng Văn Phóng - Trưởng bản Hụm cho biết: 

Trước đây, người Thái thường lấy vợ, lấy chồng rất sớm, đẻ nhiều con cho dù là đã đủ cả con trai, 

con gái và đặc biệt là sinh đẻ rất dày; khoảng cách giữa 2 lần sinh có khi chưa đầy 1 năm. “Nhưng 

liên tục trong nhiều năm gần đây, bản chúng tôi không còn hiện tượng tảo hôn, kết hôn cận huyết. 

Các cặp vợ chồng không sinh nhiều con, không sinh con quá dày. Nội dung công tác DS-KHHGĐ 

đã được đưa vào quy ước, hương ước của bản; là một trong những tiêu chí quan trọng về xây dựng 

nông thôn mới (NTM) và đang được thực hiện rất tốt” - ông Phóng bảo vậy. 

Đến thăm gia đình anh Lò Văn Phủ ở cuối bản, chị Lèo Thị Minh Châu (32 tuổi) - vợ anh 

Phủ cho hay: “Ngày trước, phụ nữ người Thái chỉ 35 - 40 tuổi là nhìn như bà già. Bây giờ tiến bộ, 

đẻ ít, đẻ thưa nên chị em phụ nữ chúng tôi cũng mới có điều kiện để chăm sóc sức khỏe, giữ gìn sắc 

đẹp cho mình và thêm điều kiện chăm sóc chồng, con. Vì thế hạnh phúc gia đình cũng thêm bền 

vững”. 

Khệ nệ bê chiếc tivi mới mua đặt bên bàn nước, anh Quàng Văn Dũng - chủ hộ gia đình trẻ ở 

giữa bản Hụm, xoa 2 tay vào nhau, bảo: “Mất nửa lứa lợn mới mua được cái tivi 42inch này đấy 

bác ạ. Bao năm khát khao cái tivi to để xem bóng đá, bây giờ em mới được thỏa nguyện”. Tâm sự 

với Dũng, anh bảo: “Cách đây chục năm, khi mới lập gia đình, chúng em cũng nghèo lắm. Nhưng 

nghe lời cán bộ dân số, cán bộ bản khuyên nhủ, đẻ ít, đẻ thưa để lấy sức làm giàu nên chúng em 

quyết định chỉ dừng lại ở 2 con, tập trung làm kinh tế. Nghĩ lại mới thấy sinh đẻ quá nhiều với khả 

năng lao động cũng là có tội với con cái, bác ạ”. 
 

08. Hồng Tươi. TRAI BẢN “NHÚNG CHÀM” VÌ HÁM TIỀN NHƯNG “MÙ LUẬT” / Hồng 

Tươi // Pháp luật Việt Nam.- Ngày 07/7/2014.- Số 188 
 

Khuôn mặt trẻ măng, nước da trắng và đôi môi đỏ hồng, có lẽ ít bị cáo nào ra tòa lại có 

một sắc diện tốt như Sùng A Sở (SN 1997, trú tại bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La). Bị đưa ra xét xử về tội liên quan đến ma túy, đối diện với khung hình phạt 

tử hình nhưng gã trai bản rất hồn nhiên, không có chút sợ sệt nào trước án tù nghiêm khắc 

sắp giáng xuống số phận… 

LẤY VỢ TỪ THUỞ 12… 

Sinh năm 1997 nhưng Sùng A Sở đã có 2 đứa con, đứa lớn sinh năm 2009, đứa nhỏ sinh 

năm 2013. Sở hồn nhiên khoe lấy được vợ lớn hơn mình 2 tuổi, khi vợ sinh con đầu lòng Sở mới 

chỉ là một cậu bé 12 tuổi. Một cảm giác xót xa bao trùm lên phiên tòa! 

Luật sư Nguyễn Vân Thân (Đoàn Luật sư Hà Nội) được chỉ định bào chữa cho Sùng A Sở 

cho biết, ông đã nhiều lần hỏi số điện thoại của người nhà nhưng Sở không nhớ nên không có cách 

nào để gọi cho người nhà của Sở xuống. Cả phiên tòa đang xôn xao về việc không có người giám 
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hộ cho người chưa thành niên phạm tội có nguy cơ phải hoãn phiên tòa thì khoảng 4 - 5 người với 

phục trang dân tộc đi vào. Sở đang hồn nhiên quay trước, ngoái sau nói chuyện với mọi người thì 

đột ngột trào nước mắt khi nhìn thấy bà nội và người chú ruột. 

Hai bà cháu Sở không một chút e dè, tuôn một tràng ngôn ngữ của đồng bào dân tộc Mông 

trò chuyện với nhau, nước mắt không ngừng lăn trên gương mặt của hai người. Anh Sùng A Lự, 

chú ruột của Sở, cũng là người giám hộ của bị cáo chưa thành niên này “thông ngôn” lại rằng, vừa 

nhìn thấy bà Sở đã lên tiếng hỏi thăm 2 đứa con, đặc biệt hỏi về đứa thứ hai mới 1 tuổi, ăn uống 

như thế nào, đã lớn đến đâu rồi. Rồi Sở nhờ chú Lự để ý, chăm lo giúp cho 2 đứa con của mình. Sở 

bảo bị cáo ở trong tù còn có cơm ăn, áo mặc, không lo bị chết đói; nhưng các con Sở giờ đây vắng 

bàn tay cha chăm sóc lo liệu, chỉ sợ bọn trẻ thiếu cái ăn. 

Bị cáo Sở dặn dò mọi người ở nhà bằng mọi cách không được để các con mình bị đói. Sở 

còn dặn chưa có tiền thì chờ sau vụ thu hoạch ngô (vào tháng 9), bán hết ngô đi để vợ Sở đưa các 

con đi thăm nuôi bị cáo trong trại giam. Sở nói nhớ 2 đứa con lắm, hồi bị cáo mới bị bắt, đứa bé 

mới 3 tháng tuổi, không biết bây giờ con Sở biết làm gì rồi? Những người có mặt thở dài, không 

biết gia đình Sở có thể đưa vợ con xuống thăm Sở ngay sau vụ thu hoạch ngô cuối năm nay không, 

vì để thuê một chuyến xe từ Sơn La xuống theo dõi phiên xử, gia đình anh Lự đã phải chi hơn 2 

triệu đồng. 

HÁM LỢI, SA CHÂN VÀO TỘI PHẠM 

Hồi còn ở nhà, thi thoảng Sở lại ngủ ở chòi canh nương để chăn trâu và rình bắt chuột, bắt 

chào mào. Mỗi lần bán những thứ bắt được, Sở lại có 20.000 - 30.000 đồng mang về đưa cho vợ. 

Vợ Sở ở nhà làm nương, nuôi lợn, trồng rau. Nhà 4 miệng ăn, vợ chồng đều không nghề nghiệp nên 

kinh tế rất khó khăn, ăn bữa nay lo bữa mai. Để có tiền giúp vợ nuôi con, Sở đã dại dột nghe bọn 

người xấu vận chuyển ma túy thuê. Vì hiểu biết hạn chế và hám lợi nên Sở không biết hành vi của 

mình phạm trọng tội. Khi bị bắt, trên người Sở có 353,64 gam heroin, 17,55 gam 

methamphetamine và 20 nghìn đồng tiền bán chim chào mào mà Sở chưa kịp ghé về đưa cho vợ (vì 

vội mang heroin và ma túy xuống ngay Hà Nội trong đêm). Sở không ngờ vì dại dột, mong có tiền 

về cho vợ con nên phạm pháp, bị bắt tù biền biệt xa con từ đầu tháng 11/2013. 

Khi được nghỉ chờ Hội đồng xét xử nghị án, Sở lại quay lại nói chuyện liên tục với bà, với 

chú. Nó vẫn tức tưởi khóc, cứ như bị oan lắm. Nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng hồng của nó. 

Nó trách bà: “Tại bà không giáo dục cháu sớm, không chỉ cho cháu biết đấy là con đường phạm 

pháp, cháu có thể bị đi tù, đến lúc biết thì cháu đã vi phạm rồi”. Người bà bảo: “Lỗi tại mày lẳng 

lặng làm một mình. Bình thường mày vẫn đi vắng qua đêm nên cả nhà nghĩ mày vẫn ở nương. Ai 

ngờ đến khi cán bộ công an xã xuống điều tra, bà mới biết. Giá mà mày ghé về qua nhà thì bà đã 

can ngăn...”. 

Anh Sùng A Lự bảo, bố Sở bị đau dạ dày, đi bệnh viện suốt nên Sở rất gần gũi với bà nội, 

ngày bé suốt ngày quanh quẩn bên bà, đến khi ra ở riêng, nó cũng hay trò chuyện với bà. Hai bà 

cháu cứ trò chuyện và khóc mãi, nước mắt chỉ dừng lại khi Hội đồng xét xử tuyên phạt Sùng A Sở 

mức án 11 năm tù giam - cái giá quá đắt cho sự nông nổi của một ông bố 2 con khi mới 16 tuổi.  
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Ngày 6/11/2013, khi đang trên xe taxi từ Sơn La xuống Hà Nội, Sùng A Sở và Nguyễn Thanh 

Hoàng bị Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) bắt quả tang với tang vật mang theo gồm 353,64 gam 

heroin, 17,55 gam methamphetamine. Với vai trò kẻ chủ mưu cầm đầu, bị cáo Nguyễn Thanh 

Hoàng bị xử 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sùng A Sở do bị dụ dỗ, phạm tội 

khi chưa đủ 16 tuổi, là người dân tộc thiểu số, hiểu biết còn hạn chế nên bị tuyên phạt 11 năm tù 

giam, trong khi mức án cao nhất đối với người chưa thành niên dưới 16 tuổi là 12 năm tù. 
 

09. Hồ Ngọc. DIỆN KIẾN VỊ GIÀ LÀNG HƠN 20 NĂM MIỆT MÀI CẢM HÓA CÁC CON 

NGHIỆN / Hồ Ngọc; Nguyễn Long // Đời sống và pháp luật.- Ngày 07/7/2014.- Số 81 
 

Đã hơn 20 năm ông Lò Văn Pản (SN 1950) được người dân tin, bầu làm già làng tại 

bản Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La). Cũng chừng ấy thời gian, bằng cái 

tâm, cái tài của mình, vị già làng đáng kính đã khiến cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số 

nơi biên giới thay đổi rất nhiều. Với uy tín và nhiệt huyết của người đứng đầu thôn bản, ông 

Pản đã cứu được rất nhiều mảnh đời, nhiều gia đình có nguy cơ tan nát khi cơn bão ma túy 

tràn qua bản Mo. 

BIỆT TÀI CẢM HÓA CON NGHIỆN 

Theo chân các đồng chí trong đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Chiềng Khương 

(Bộ đội Biên phòng Sơn La) chúng tôi có dịp gặp gỡ vị già làng có tiếng nói uy tín nhất với người 

dân nghèo khó ở bản Mo. Đang nô nức chuẩn bị cho vụ lúa mới, một người dân vừa lên nương về 

cho biết: “Nhiều năm rồi chúng tôi không còn phải lo thiếu ăn nữa. Chúng tôi biết ơn già Pản rất 

nhiều, vì trong suốt thời gian qua già đã không quản ngại khó khăn, xuống tận từng hộ hướng dẫn 

cho chúng tôi cách chăm bón để cây lúa, cây ngô được năng suất cao hơn. Ngoài ra ông ấy còn tạo 

công ăn việc làm cho nhiều người dân, giải quyết tất cả mọi mâu thuẫn trong bản”. 

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khá khang trang ven con đường rừng, già Pản chậm rãi kể về 

chuyện đời, chuyện nghề của ông trong suốt mấy mươi năm qua. Sinh ra và lớn lên tại bản Mo, hơn 

ai hết già làng Lò Văn Pản thấu hiểu mọi tâm tư nguyện vọng của người dân, để ông luôn đem cái 

tâm, cái tài của mình vì sự bình yên cho bản làng. Từ những mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, cho đến 

những mâu thuẫn lớn trong xã, những cặp vợ chồng trẻ thường xuyên xảy ra các mâu thuẫn chỉ vì 

cái nghèo, hoặc người chồng nghiện ngập... đều được già Pản tìm cách giải quyết qua những lần 

gặp trực tiếp để phân giải một cách thấu đáo. 

Những cuộc tranh chấp đất đai, nhất là ở những khu kinh tế cần phải di dời hộ dân đến nơi ở 

mới, ông Pản đều giải quyết hợp tình, hợp lý. Trường hợp của 16 hộ dân nằm ở vị trí phải di dời để 

tiến hành xây dựng dự án nhà máy Thủy điện Sơn La không đồng ý chuyển đến khu ở mới, bởi họ 

cho rằng họ phải được đền bù trước khi chuyển đi. Chính quyền xã và chủ đầu tư dự án phải nhờ 

tiếng nói uy tín của già làng Lò Văn Pản để giải quyết giúp. Sau một thời gian được ông Pản giải 

thích về sự cần thiết phải di dời, già nói: “Nếu Nhà nước không đền bù cho bà con, tôi sẽ lấy toàn 

bộ tài sản gia đình tôi ra để đảm bảo”. Ngay sau đó, họ đã đồng ý chuyển đến nơi ở mới, dự án thủy 

điện được khởi công đúng tiến độ. 
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Năm 1992, già Pản quyết định vay vốn ngân hàng với chính sách ưu đãi để mở xưởng sản 

xuất gạch thủ công đầu tiên trong xã. “Thời điểm ấy, trong bản có khá nhiều người dân không có 

công ăn, việc làm dẫn đến nhiều thanh niên trong độ tuổi trưởng thành bị “nàng tiên nâu” lôi kéo. 

Khi xưởng gạch của gia đình tôi dần vào hoạt động, bên cạnh tăng thêm nguồn thu nhập cho gia 

đình, xưởng gạch của tôi đã thu hút rất nhiều người dân, nhất là các đối tượng nghiện ma túy có 

công ăn việc làm và có thu nhập đều đặn, thường xuyên (khoảng 1,5 triệu đồng/tháng - PV). Thời 

gian sau, các đối tượng này chăm chỉ làm ăn, không còn tái sử dụng ma túy nữa”, già Pản kể. 

Cùng thời điểm xưởng gạch của gia đình già Pản đang làm ăn tốt, cũng là lúc ở bản Mo bị 

cơn bão ma túy quét qua để lại những câu chuyện làm nhức nhối dư luận xã Chiềng Khương. 

Thanh niên trong độ tuổi trưởng thành hầu hết đều dính vào con đường buôn bán, sử dụng ma túy 

khiến người dân nơi đây ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên vì nạn trộm cắp xảy ra như cơm 

bữa. Lúc bấy giờ, đối tượng Quàng Văn Tòi (SN 1975) nổi lên như một nỗi ám ảnh với người dân 

Chiềng Khương. Mỗi khi lên cơn nghiện, Tòi như một con thú dữ, sẵn sàng làm mọi chuyện để 

kiếm tiền mua thuốc. Biết được thông tin này, già làng Lò Văn Pản đã lặn lội vượt hàng chục ki lô 

mét để gặp con nghiện Quàng Văn Tòi nhằm khuyên răn đối tượng. Nghe tin có già làng xuống bản 

“thăm hỏi” mình, Tòi đã tìm cách bỏ trốn vào trong rừng sâu, nên việc tiếp cận đối tượng này 

không hề dễ dàng. Tuy nhiên, bằng ý chí của một vị già làng với quyết tâm sẽ cải huấn đối tượng, 

ông Pản đã tiếp xúc được với Tòi, khuyên răn đủ điều để cứu anh ta thoát khỏi làn khói trắng. 

“Cảm hóa đối tượng Tòi không phải là chuyện dễ dàng. Thời điểm Tòi đang nghiện ma túy 

nặng, người dân đã nhiều lần nhờ UBND xã can thiệp, nhưng địa hình ở đây các chú biết rồi đấy, 

cứ thấy công an xã tới đầu ngõ là Tòi chạy trốn vào rừng khiến cho việc bắt nó đi cai nghiện rất 

khó khăn. Sau nhiều lần “mật phục” tôi đã gặp được Tòi rồi khuyên cháu đi cai nghiện ở trung tâm. 

Sau hơn một năm nó hoàn thành lớp cai nghiện, trở về bản Mo, gia đình tôi tạo công ăn việc làm 

cho nó ở xưởng gạch. Giờ Tòi đã có gia đình đầm ấm, con cái cũng đã lớn rồi. Đã gần 20 năm kể từ 

ngày tôi đưa nó đi cai nghiện, đến nay nó không còn vương vấn chuyện ma túy nữa”, ông Pản nhớ 

lại. 

GIÀ LÀNG GIÀU LÒNG NHÂN ÁI 

Vị già làng chuyên “vác tù và hàng tổng” luôn là hình ảnh đẹp trong suy nghĩ của người dân 

ở bản Mo. Năm 1986, trong một lần xuống bản làm việc, già Pản đã chứng kiến hoàn cảnh rất đáng 

thương của ba em nhỏ nên tìm mọi cách giúp đỡ. Hai em Lò Văn Trung (SN 1976) và Lò Văn 

Trinh (SN 1978) mồ côi cả cha lẫn mẹ sau một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khi đi làm nương 

về. Nhận thấy các em không thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình nên già Pản đã bàn với gia 

đình nhận hai em về nuôi. Một thời gian sau, cũng trong một lần về bản hướng dẫn người dân về 

cách chăm bón cây ngô được năng suất cao, ông Pản nhận thêm truờng hợp Lường Văn Nhọt (SN 

1974), cũng mồ côi cả cha lẫn mẹ về làm con nuôi. Cả ba em đều được già Pản cho ăn học đến nơi 

đến chốn. Việc làm đó được vợ và các con trong gia đình ông Pản ủng hộ và xem cả ba em nuôi 

như con cái trong một nhà. 
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Anh Nhọt chia sẻ: “Tôi mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, hoàn cảnh gia đình lại quá khó 

khăn. Tôi còn nhớ hôm đó thời tiết rất lạnh, trên người tôi chỉ có một cái áo mỏng khoác che thân, 

người run bần bật một phần do rét, một phần do đói. Khi ấy may mắn cho tôi được bố Pản đưa cánh 

tay ra nâng đỡ, nhận tôi về làm con nuôi. Tôi với hai người em cùng cảnh ngộ được nuôi dạy tử tế, 

người trong gia đình xem chúng tôi như anh em một nhà. Giờ cả ba chúng tôi đã có gia đình, chúng 

tôi sẽ cố gắng làm hết mình để đền đáp những công ơn mà bố mẹ đã nuôi dưỡng chúng tôi trưởng 

thành”. 

Khi Nhọt, Trung và Trinh trưởng thành được già làng Lò Văn Pản giao nhiệm vụ vừa làm và 

quản lý xưởng gạch. Khi mỗi người con (con đẻ và con nuôi - PV) lấy vợ, lấy chồng đều được già 

Pản làm cho căn nhà khá khang trang và tặng cho nguồn vốn nhỏ để làm ăn sinh sống. Năm 2007 

xưởng gạch của già Pản dừng hoạt động với lý do không đáp ứng được nhu cầu mới. Hiện tại, ông 

đầu tư sang hướng kinh doanh khác, mở công ty riêng đầu tư mua ba máy xúc với năm người làm, 

mức lương khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. Công ty này vẫn do ba người con nuôi của già Pản 

phụ trách. 

Thiếu tá Nguyễn Đình Huân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Khương (Bộ đội Biên 

phòng Sơn La) cho biết: “Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã phối hợp với các già làng, trưởng bản 

để đảm bảo an ninh trật tự cho từng thôn bản. Cuộc sống của các hộ dân ở đây trong nhiều năm qua 

đã có nhiều bước chuyển quan trọng. Nhờ có sự giúp đỡ của già làng Lò Văn Pản nên cho đến nay 

tình hình an ninh trật tự tại thôn bản luôn được đảm bảo, đời sống của người dân không ngừng 

được nâng cao. Già Pản đã giúp cho đồng bào nơi đây dần từ bỏ thuốc phiện để làm ăn, phát triển 

kinh tế đúng pháp luật. Thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp với những vị già làng trưởng bản 

trong địa bàn quản lý để có những quyết sách đúng đắn hướng người dân có cuộc sống ấm no hạnh 

phúc hơn”. 

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN, HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG 

Với những đóng góp không nhỏ của mình trong việc đảm bảo trật tự an ninh cũng như vì sự 

phát triển của thôn bản ở biên giới, năm 2005, già làng Lò Văn Pản được Thủ tướng Chính phủ 

tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất giỏi. Tiếp đó, vào 

năm 2007, vị già làng mẫu mực lại được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 
 

10. Hưng Tiến. NHỨC NHỐI NẠN BUÔN THỚT GỖ NGHIẾN: TIẾP TAY CHO LÂM TẶC / 

Hưng Tiến; Kiều Trang // An ninh thủ đô.- Ngày 07/7/2014.- Số 4149 
 

Thớt nghiến Mộc Châu (Sơn La) đã trở thành “đặc sản làm quà” cho những du khách 

qua vùng Tây Bắc và những người làm nghề bán thớt cũng nhờ đó mà ăn nên làm ra. Nhưng 

ít ai biết rằng, để có được những thớt nghiến bán khắp cao nguyên kia, biết bao hecta rừng bị 

tàn phá. 

ĐỘT NHẬP “THỦ PHỦ”… THỚT 
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Men theo Quốc lộ 6 qua cao nguyên Mộc Châu, “thủ phủ” thớt nghiến nằm ở tiểu khu 14 

chạy dài lên sườn núi qua khu vực 82. Tại đây, trước các quán hàng đều dựng một tấm thớt ghi 

“thớt đẹp” đặt ven đường hoặc nơi bắt mắt nhất để khách hàng chú ý. 

Chúng tôi dừng xe tại một quán bán nước ngọt kiêm bán thớt nghiến ở tiểu khu 14. Bà chủ 

quán thấy khách chạy ra quạt lấy quạt để lấy lòng khách. Đoạn bà bảo: “Vào uống nước đi rồi xem 

thớt, thớt ở đây là nhất rồi, vừa đẹp, bền lại rẻ”. 

Chúng tôi ngỏ ý muốn xem thớt, bà chủ quán dẫn vào phía trong rồi lôi dưới bể nước cạn 

một bao tải lớn. Phía bên trong có hơn chục cái thớt nghiến nhỏ đường kính khoảng 20 - 25cm. 

Chưa hết, bà ta tiếp tục lôi một bao tải khác rồi bảo: “Đây là thớt to hơn, đường kính 30, 40cm, các 

chú thích loại nào chị cũng có”. 

Theo quan sát của chúng tôi, trong bể cạn nước đặt ngầm trong nhà có rất nhiều bao tải thớt 

ở phía dưới. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn mua một số lượng lớn thớt nghiến về xuôi để bán và làm 

quà, bà chủ quán cho biết: “Muốn mua bao nhiêu cũng có, giá cả hợp lý thôi. Nếu mua số lượng 

lớn, thớt nhỏ chị bán 50 nghìn, thớt to tùy loại, trung bình 100 nghìn đồng, thế bao giờ chú cần 

hàng?”. 

Chúng tôi lấy lý do đi tham khảo giá rồi sẽ quay lại. Đến một quán bán thớt khác, ông chủ 

bảo: “Nếu mua thì tôi mang ra cho, to hay nhỏ, bao nhiêu cũng có. Dạo này kiểm lâm làm gắt, 

không dám bày bán công khai”. Ông chủ này cho hay, thớt nghiến Mộc Châu là đồ “xịn” 100% mà 

giá cả lại rẻ. Mỗi ngày ông bán được từ 3 - 5 chiếc cho du khách, còn vào dịp tết có ngày mấy chục 

cái, có khi “cháy” hàng.  

“CHÚNG TÔI MUA LẠI CỦA MẤY ANH NGƯỜI MÔNG” 

Theo lời một người bạn, chúng tôi chạy xe vượt qua tiểu khu 14 đến một sườn núi. Quán bên 

đường được dựng tạm bởi những chiếc bạt rách, chủ quán là 2 phụ nữ trẻ, một người Hưng Yên và 

một người Hà Tây cũ lên lập nghiệp. 

Họ mời mua thớt, chúng tôi đề cập thẳng thắn không mua thớt nhưng muốn nghe câu chuyện 

xoay quanh nghề bán thớt và tiền sẽ được trả với giá bằng cái thớt to, họ chấp nhận. 

Một trong hai người bảo: “Chúng tôi không có tiền mua đất nên phải mang thớt lên sườn núi 

ven Quốc lộ 6 để bán. Chạy dọc vài cây số này có khoảng trên 20 quán bán thớt. Thớt nghiến chính 

hiệu chứ không phải hàng giả đâu”. 

Người phụ nữ kia tiếp lời: “Thớt to mua vào giá 70, nhỏ 30 nghìn đồng. Bán ra thớt to 100, 

thớt nhỏ 50 nghìn đồng. Nhưng cũng tùy mặt người mà đòi giá. Có khi gặp khách Tây bảo 500 

nghìn đồng họ cũng mua. Nhưng ở sườn núi bán không chạy hàng như dưới phố, ở đây ế ẩm lắm, 

có khi cả ngày mới bán được 1 chiếc, không đủ tiền ăn trưa”. 

Thớt các cô lấy ở đâu? - Tôi hỏi, họ cho biết: “Chúng tôi mua lại của mấy anh người Mông. 

Họ ở trong bản đó, khi có hàng thì họ gọi mình, mình mua thớt thô về bào nhẵn đánh bóng cho đẹp 

mắt rồi đem bán”. 

Các cô có biết mấy anh người Mông lấy thớt ở đâu ra không? “Sao không biết, các anh ấy 

vào rừng chặt gỗ, cưa mỏng ra rồi cho ngựa thồ về, cậu muốn lấy gỗ, vào rừng, đầy”. 
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Hai người bán thớt còn cho biết, họ thường xuyên bị Kiểm lâm huyện Mộc Châu bất ngờ 

kiểm tra, thu hồi thớt nghiến. Vì thế, bây giờ họ không dám mang nhiều thớt ra quán mà cho vào 

bao tải khoảng 3 - 5 cái để bán dần, phòng khi lực lượng chức năng ập đến thì “tuồn” hàng cho dễ. 

THỦ ĐOẠN TINH VI 

“Thủ phủ” thớt nghiến cách Hạt Kiểm lâm Mộc Châu không xa nhưng tình trạng buôn bán 

thớt vẫn diễn ra công khai nên khi chúng tôi trao đổi với ông Đào Mạnh Phong - Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm Mộc Châu, ông Phong thừa nhận: “Có tình trạng buôn bán thớt và thớt nghiến đã trở nên 

nhức nhối ở Mộc Châu này”.  

Tuy nhiên ông Phong cho rằng: “Tôi không khẳng định 100% là rừng Mộc Châu không bị 

phá nhưng thớt nghiến bán ở Mộc Châu không phải do gỗ rừng Mộc Châu bởi chúng tôi đã tập 

huấn cho chủ tịch xã, công an xã về việc kiểm tra rừng”. 

Ông Phong cho hay, năm ngoái lực lượng kiểm lâm đã thu giữ nhiều thớt nghiến, có đợt bắt 

được cả xe tải vận chuyển 800 cái thớt, trong năm ấy bắt 2.000 cái và tiền phạt lên tới 150 triệu 

đồng. 

Ông Phong cũng cho biết ở tiểu khu 14 còn 24 hộ liên quan đến việc buôn bán thớt và việc 

kiểm tra, thu hồi không dễ. Theo ông Phong, nhiều hộ bán thớt vùi bao thớt xuống đất đá, lực lượng 

kiểm lâm phải dùng dụng cụ xăm đất để kiểm tra. 

Ông Ngô Mạnh Phượng - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 ở Mộc Châu than thở: 

“Các cơ sở buôn bán thớt hoạt động rất tinh vi, lén lút dưới hình thức bán khoai sắn, rau củ quả. 

Chúng tôi bắt được nhưng không có thẩm quyền xử lý mà phải giao cho lực lượng kiểm lâm. Hơn 

nữa, có cái khó là thớt chưa xác định là hàng hóa nên khó trong kiểm tra, xử lý”. 

“Mộc Châu có 98 nghìn ha rừng, trong đó hơn một nửa là rừng nghiến. Lực lượng kiểm lâm 

lại chỉ có 26 người, tính ra mỗi người phải quản lý gần 4 nghìn hecta nên rất vất vả. Ở các nhà 

hàng cứ có 5 cái thớt nghiến, chúng tôi phạt 3 triệu đồng. Cái khó là khách du lịch mua thớt mang 

về dùng, chúng tôi không cách nào phạt được, khó là ở chỗ đó”, ông Đào Mạnh Phong - Hạt 

trưởng Hạt Kiểm lâm Mộc Châu cho hay. 
 

11. Nguyễn Thị Hân. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN, SƠN LA: THỰC HIỆN TỐT 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ MA TÚY / Nguyễn Thị 

Hân // Bảo vệ pháp luật.- Ngày 08/7/2014.- Số 54 
 

Trong tháng 6 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Yên đã phối hợp với cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an và Tòa án huyện tích cực đấu tranh, phòng chống tội phạm nói chung, tội 

phạm về ma túy nói riêng, trong đó có 08 vụ án về tội Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy xảy 

ra trên địa bàn huyện: Kiểm sát điều tra 3 vụ/5 bị can với tổng trọng lượng 0,50 gam heroin và 3,70 

gam thuốc phiện. Do có sự kiểm sát chặt chẽ ngay từ khâu tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội 

phạm nên trong tháng 6, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc Yên thực hiện tốt chức năng thực hiện 

quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử đối với tội phạm về ma túy. 
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12. Xuân Khôi. BÀ MÙA THỊ LA (90 TUỔI), BẢN LUNG TANG, XÃ HỒNG NGÀI, HUYỆN BẮC YÊN 

(SƠN LA): TUỔI GIÀ ĐI CÙNG VỚI NGHÈO KHÓ, BỆNH TẬT / Xuân Khôi // Người cao 

tuổi.- Ngày 09/7/2014.- Số 55 
 

 Tôi già yếu rồi, không còn sức đi nương đi rẫy cùng con cháu để làm ra hạt ngô, hạt thóc cho 

cuộc sống hằng ngày nữa. Tuổi cao, nặng tai, chân tay luôn đau nhức nên tất cả mọi sinh hoạt của 

tôi đều nhờ cả vào các con, các cháu. Năm ngoái, chúng nó thấy tôi yếu quá, định đưa xuống bệnh 

viện khám, nhưng tôi không chịu đi, bởi nghĩ đến quãng đường hơn 30km gập ghềnh, khó đi nên 

tôi sợ. 

 Mọi người trong bản cũng bảo, đi bệnh viện tốn rất nhiều tiền, có khi thu cả mùa rẫy cũng 

không đủ. Vì thế, dù có đau yếu, tôi cũng chỉ ở nhà thôi, đỡ phiền con cháu. Nghèo khó nên khi chi 

tiêu cái gì cũng phải suy nghĩ, đắn đo. 

 Không chỉ mình tôi có suy nghĩ và tâm lý đó mà hầu hết những người già, nhất là những 

người già thuộc diện hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa như chúng tôi đều nghĩ vậy. Chúng tôi mong 

muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ người cao tuổi nghèo vùng sâu, vùng xa để có bác sĩ đến tận 

nhà khám và phát thuốc. 
 

13. Xuân Trường. TIN VẮN / Xuân Trường // Lao động.- Ngày 10/7/2014.- Số 158 
 

 Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển mới 560 đoàn viên, thành 

lập mới 9 công đoàn cơ sở. Liên đoàn Lao động tỉnh đã mở 8 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 

công đoàn, tập huấn chuyên đề cho 965 lượt cán bộ công đoàn các cấp. 

14. Lê San. HƯƠNG ƯỚC GIỮ YÊN BẢN LÀNG / Lê San // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

10/7/2014.- Số 164 
 

Cùng với luật pháp, hương ước đã tồn tại trong cộng đồng các dân tộc thiểu số (DTTS) 

từ lâu đời. Nhờ những hương ước mà bản sắc văn hóa, an ninh trật tự ở các bản làng của 

huyện Bắc Yên (Sơn La) đã được phát huy và giữ vững. 

DỄ HIỂU, DỄ NHỚ 

Nói về vai trò của hương ước trong cộng đồng bà con dân tộc, ông Hờ A Vừ - Bí thư Chi bộ 

bản Háng Đồng B, xã Háng Đồng (Bắc Yên) cho biết: Khi nói đến điều, chương trong hương ước 

thì nghe có vẻ khô cứng, nhưng thực tế hương ước lại đi vào cuộc sống hết sức tự nhiên. Đó là 

những lời nhắc nhở, răn dạy con cái trong cách ứng xử hàng ngày với bà con lối xóm và tuân thủ 

những quy định của bản. Theo thời gian, bà con trong bản đều nhớ và thuộc các điều quy định 

trong hương ước. Mỗi bản sẽ có một hương ước riêng, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của 

bản đó. “Chẳng hạn như trước đây, bà con ở Háng Đồng B thường không cho người chết vào quan 

tài ngay mà để ở ngoài cho đến khi đến giờ đi chôn mới đưa vào. Điều này gây mất vệ sinh môi 

trường, vì nhiều người chết do bệnh tật, ốm đau lâu ngày cho nên không tránh khỏi mùi hôi thối 

khó chịu… Để bà con thay đổi tập tục này, bản đã có quy định trong hương ước: Ban tang lễ phải 

có trách nhiệm cùng tang chủ lo mọi việc theo đúng thủ tục của bản, nhưng phải loại trừ những thủ 

tục lạc hậu, mê tín dị đoan và những lãng phí không cần thiết. Người chết không được để quá 24 
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giờ, phải cho vào quan tài đi chôn. Nếu bệnh truyền nhiễm thì phải có biện pháp khử trùng và chôn 

ngay” - ông A Vừ nói thêm. 

Chị Mùi Thị Phiên, dân tộc Mường, ở bản Tạ Đò, xã Tạ Khoa (Bắc Yên) cho hay: Hương 

ước của bản tôi đều quy định rõ quyền và nghĩa vụ của mọi người. Ví dụ, việc cưới hỏi được quy 

định ở Điều 10, Chương III như sau: Cưới hỏi phải gọn nhẹ, nhưng đẹp về phong tục, mang đậm 

bản sắc dân tộc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của hai gia đình, tạo được không khí vui tươi, gây 

ấn tượng sâu sắc và thực sự tiết kiệm. Trước khi tổ chức lễ cưới, đôi nam nữ phải đến UBND xã 

đăng ký kết hôn. Lễ cưới được tổ chức gọn trong 1 ngày, không được thách cưới bằng bạc trắng và 

tiền của quá cao mà phải tiến hành theo các bước và quy định. 

Đặc biệt, bản Cao Đa I, xã Phiêng Ban (Bắc Yên) còn có thêm một điều quy định nhiệm kỳ 

của trưởng bản. Tại Điều 5, Chương I của hương ước của bản có ghi: Quỹ của bản gồm: Các khoản 

do nhân dân đóng góp, các vụ xử lý vi phạm quy ước và những người hảo tâm đóng góp, trưởng 

bản là người quản lý, chi phí do nhân dân bàn bạc thông qua. Nhiệm kỳ của trưởng bản không quá 

2 nhiệm kỳ... 

ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HÀNG NĂM 

Ông Cầm Ngọc Quang - Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Bắc Yên cho hay: “Bà con 

DTTS nơi đây luôn đặt danh dự lên hàng đầu, vì thế rất ít người vi phạm các điều đã được quy định 

trong hương ước. Các cá nhân nào vi phạm các điều lệ như: Xuyên tạc chủ trương chính sách của 

Đảng, Nhà nước, kích động gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội… sẽ bị phê bình 

cảnh cáo, nêu tên trên loa phóng thanh của bản. Nếu trầm trọng, cá nhân đó sẽ bị chính quyền địa 

phương đề nghị xử lý theo pháp luật. Ngược lại, nếu thực hiện tốt hương ước, bà con sẽ được bình 

bầu và ghi vào sổ vàng, đề nghị lên xã để tuyên dương, khen thưởng. 

Để hương ước phù hợp với thực tiễn, hằng năm (cuối hoặc đầu năm), các bản đều mời già 

làng, trưởng bản, đại diện các dòng họ… tham gia họp bàn và đưa ra các ý kiến bổ sung, sửa đổi 

hương ước. Sau khi thống nhất về các điều lệ bổ sung, mọi người sẽ cùng nhau ký vào bản hương 

ước dự thảo và chuyển lên các cấp chính quyền cao hơn phê duyệt. Do được bổ sung, sửa đổi hằng 

năm nên hương ước tại các bản làng luôn đáp ứng được những yêu cầu của cuộc sống. 

Với sự thưởng, phạt công minh và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hương ước đã trở thành 

sợi dây kết nối mọi người trong bản với nhau cùng phát triển, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mang lại 

sự yên bình cho thôn bản. 

Đến nay, đã có 5 xã Hang Chú, Xím Vàng, Làng Chếu, Tà Xùa và Háng Đồng thuộc huyện 

Bắc Yên hoàn thành việc bổ sung thêm 2 nội dung thực hiện quyền bình đẳng giới và phòng chống 

bạo lực gia đình vào hương ước. 
 

15. X.T. TIN VẮN / X.T // Lao động.- Ngày 11/7/2014.- Số 159 
 

6 tháng đầu năm đã tổ chức 3 lớp tập huấn chuyên đề về triển khai, hướng dẫn thi hành Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XI), công tác bảo hiểm lao động và nâng cao chất lượng ký kết thỏa 

ước lao động tập thể (đạt 100%) so với kế hoạch đề ra. 
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16. Tâm Tâm. SỰ SÁM HỐI MUỘN MÀNG CỦA NGHỊCH TỬ HẠI CHA NUÔI / Tâm 

Tâm // Pháp luật và cuộc sống.- Tháng 7/2014.- Số 28 
 

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, chật vật vì đông anh em, Lò Văn Non, sinh 

năm 1982, trú tại Mường Hung, Sông Mã (Sơn La) đã phải theo chị gái về nhà bác họ làm con 

nuôi. Cuộc sống tuy vất vả nhưng Non luôn cố gắng vươn lên với ước mơ trở thành chủ cửa 

hàng sửa xe máy. Ngã rẽ bất ngờ khi Non vướng vòng lao lý vì giết… bố nuôi! 

BÊNH VỢ, ĐÂM CHẾT BỐ NUÔI 

Nhận bản án chung thân vì tội danh giết người, bước chân vào trại giam, Lò Văn Non mới 

hối tiếc những ngày sống hạnh phúc trong ngôi nhà của mình, cơn say rượu không làm chủ được 

bản thân mà cuộc đời Non đã bị đẩy sang một ngã rẽ đầy tội lỗi. 

Non học hết lớp 5, nhà đông lại nghèo đói nhất vùng, anh em Non chủ yếu sống bằng sắn, 

khoai... chẳng mấy khi biết đến cơm trắng. Rồi bố mẹ cho Non đi làm con nuôi ở nhà bác họ, tên là 

Hòa, làm nghề giáo viên. Hai vợ chồng ông Hòa không có con, kinh tế cũng tạm ổn. Non học hết 

lớp 8, vì không theo được nên phải nghỉ học ở nhà làm nương rẫy. Rồi Non cưới vợ, 1 người con 

gái gần nhà bố nuôi, kém Non 2 tuổi, vợ chồng Non cũng chung sống với bố mẹ nuôi trong một 

mái nhà. 

Kể lại vụ án mạng hôm mồng 2 Tết năm 2010, Non đi uống rượu về và bị bố nuôi mắng, lời 

qua tiếng lại và khi hai người không kiềm chế được thì chuyện đau lòng đã xảy ra. “Em chỉ đi chúc 

Tết mọi người nhà vợ và có gọi điện cho bố nuôi là lát nữa vợ chồng con sẽ về nhưng khi vợ chồng 

em về muộn, bố em đã tức giận…”, Non kể. 

Hôm đó, trở về nhà cùng với vợ trong tình trạng ngà ngà say, Non bị bố nuôi mắng tới tấp. 

Ông Hòa cho rằng Non không tôn trọng ông, sống buông thả, không giữ lời hứa... Chưa hết, có lẽ 

cũng uống rượu rồi nên ông Hòa còn không kìm nén được cơn giận, tát Non một cái. Non đẩy bố 

nuôi ra bảo có gì từ từ nói chuyện nhưng ông Hòa bảo: “Không có gì từ từ cả, hôm nay mày không 

chết thì tao chết”. Rồi ông Hòa cầm dao xông đến. 

Thấy bố nuôi cầm dao đuổi đánh, 2 vợ chồng Non sợ hãi bỏ chạy nhưng ông Hòa vẫn đuổi 

theo. Chạy được một đoạn, vợ Non quay lại quỳ xuống xin ông tha cho nhưng ông nói: “Mày có 

muốn chết thay nó không, không muốn thì tránh ra”, vợ Non giật lấy con dao trong tay ông. Non 

chỉ nhớ rằng lúc đó thấy máu chảy ra từ tay vợ rất nhiều nên cơn giận bùng lên. Anh ta giật lấy con 

dao và đâm ông Hòa thế nhưng khi thấy bố nuôi khuỵu xuống thì hốt hoảng cởi áo bịt vết thương 

cho ông rồi gọi người đưa đi cấp cứu. Đáng ra phải khẩn trương cứu giúp người bị thương còn 

chuyện khác tính sau thì mấy người em của ông Hòa lại xô đến đánh Non. Non bỏ chạy còn ông 

Hòa được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên 2 tiếng đồng hồ sau đã trút hơi thở 

cuối cùng. Biết tin bố nuôi mất, sáng hôm sau, Non rời chỗ nấp, ra UBND xã đầu thú.  

Cuộc đời của Lò Văn Non cũng vô cùng khổ cực, sinh ra trong một gia đình đông anh em, 

bố mẹ làm nương rẫy không có tiền nuôi con, phải cho 2 chị em đi làm con nuôi ở nhà bác họ. Bác 

họ Non làm giáo viên cấp 2. Bố Non có một đời vợ trước và có 1 con gái, khi lấy mẹ Non thì sinh 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 13 năm 2014 17 

thêm được 3 chị em nữa và đã phải gửi 2 con đi cho ông Hòa nuôi. Chồng chị gái Non đã chết vì 

nghiện ma túy, chị gái cũng đã bỏ đi không tin tức, để lại 3 đứa con cho mẹ nuôi. 

NHIỀU LẦN MUỐN CHẾT VÌ ÂN HẬN 

Từ ngày về Trại giam Nam Hà cải tạo, gia đình Non mới xuống thăm anh ta có một lần. Non 

kể rằng, hôm đó cả bố mẹ đẻ, mẹ nuôi và đứa con đầu xuống thăm, tất cả đều khóc rất nhiều, vợ 

Non trước chỉ ở nhà, chăm sóc con cái, chồng đi làm kiếm tiền. Từ ngày Non vào tù, gánh nặng gia 

đình đổ lên vai vợ. Thấy vợ gầy, già đi nhiều vì vất vả, Non thương lắm nhưng chẳng biết làm thế 

nào. Mấy năm nay, Non làm ở đội mây tre đan và được xếp loại khá. Non kể nhiều đêm, tại phòng 

giam, Non đã suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm của bố nuôi dành cho Non rất sâu đậm. Non chưa đền 

đáp được công ơn của bố nuôi thì đã gây ra trọng tội. 

Trước khi xảy ra cái chuyện tày đình đó, cuộc sống gia đình đang rất tốt đẹp, vợ chồng Non 

sống chung trong một nhà cùng bố mẹ nuôi. Non và ông Hòa đang xây dựng một cái quán ở phía 

ngoài để làm ăn. Cả nhà dự tính Non thì sửa chữa xe máy, vợ sẽ đi học may còn bố nuôi dạy thêm 

ở nhà, mẹ nuôi trông coi ruộng vườn và chơi với các cháu trong nhà. Viễn cảnh về một cuộc sống 

đại gia đình đầm ấm và sung túc với việc làm cho tất cả mọi người nhưng đã đổ bể giữa chừng. 

Sau khi Non vào trại, vợ Non chuyển về ở nhà ngoại, được mẹ nuôi chia cho ít tài sản dành 

dụm để nuôi 3 đứa con trứng gà trứng vịt. Non bảo nhiều lúc bưng bát cơm lên, nghĩ đến gia đình, 

vợ con mà thấy cổ họng nghẹn đắng. Non thương vợ, nhớ con và ân hận vì tội lỗi của mình đã gây 

ra. Chỉ vì một chút nóng giận, không làm chủ được mình, anh ta đã gây đau khổ cho nhiều người. 

Theo lời Non tâm sự thì ngay cả khi anh ta còn ở nhà, kinh tế gia đình đã không được dư dả bởi 

đứa con út hay đau ốm, giờ tất cả trông vào vợ thì khó khăn càng tăng lên gấp bội. 

“Tháng trước, qua một phạm nhân cùng làng được người nhà lên thăm nuôi, em mới biết đứa 

con út của em vừa đi mổ ở bệnh viện tỉnh về vì dính ruột mà lòng em quặn thắt. Đến ăn còn không 

đủ thì tiền đâu đi bệnh viện chứ, chắc là phải đi vay mượn, có khi phải bán cả nhà chưa biết 

chừng”, Non tâm sự. 

Theo cán bộ quản giáo ở Trại giam Nam Hà, khi mới vào trại Non tỏ ra bất mãn, thường 

xuyên không chịu cải tạo, không nghe lời khuyên của quản giáo, cũng không thèm nghe bạn tù 

khuyên bảo. Anh ta ăn uống thất thường, nhiều khi lại bỏ bữa và mất ngủ vì suy nghĩ. Chính vì thế 

mà vào trại cải tạo được hơn một năm thì Non mắc chứng đau dạ dày. Cũng vì nhịn ăn và suy nghĩ 

mà trong một trận đau bụng, Non đã phải mổ cấp cứu vì thủng dạ dày. Sau lần đó, được cán bộ y tế 

trạm chăm sóc nhiệt tình, những phạm nhân cùng buồng giúp đỡ, Non mới nhận ra được cuộc sống 

còn nhiều điều quý giá, không thể tự hủy hoại đời mình. Kể từ đó, Non bắt đầu thay đổi. Anh ta 

sống hòa đồng với bạn tù hơn, tỏ ra nghe lời cán bộ trong trại và chăm chỉ cải tạo. Hỏi Non từ ngày 

vào trại, được mấy năm xếp loại khá rồi, anh ta cười bảo năm vừa qua mới đạt khá còn những năm 

trước thì không đạt do tiêu cực. 

Nhớ lại những ngày đầu về cải tạo ở Trại giam Nam Hà, Non bảo ngày đó không tài nào ngủ 

được, thậm chí cơm cũng không thể nuốt nổi mặc dù bụng réo ầm ầm vì đói. 8 ngày đầu ở trại, cứ 

đến bữa ăn, bưng bát cơm lên là mắt Non lại rớm lệ. Nghĩ về tội lỗi của mình, nghĩ đến những ngày 



Sơn La qua những trang báo, tạp chí Trung ương.- Số 13 năm 2014 18 

đầm ấm sum vầy,… Non ân hận, tiếc nuối... Không biết bao đêm mất ngủ, Non nghĩ về bố nuôi, 

nghĩ đến những lần ông thức đêm trông Non ốm, cõng con nuôi đến trường trong mưa gió hay 

những lần ông dạy Non học bài... Càng nghĩ, Non lại càng ân hận rồi cứ thế ngồi một mình trong 

góc buồng giam và khóc. 

Thấy Non quá bi lụy, căn bệnh dạ dày lại hành hạ trong khi gia đình lại quá hoàn cảnh nên 

được một số phạm nhân cùng buồng chia sẻ bằng cách mỗi khi được người nhà lên thăm, gửi quà, 

họ lại chia cho Non một phần, coi như động viên, khích lệ. 

Biết hoàn cảnh của gia đình mình nên Non không bao giờ xin tiền gia đình cho dù nhiều lúc 

thèm bâng quơ một món ăn nào đó. Với anh ta, dẫu trong tù thiếu thốn tình cảm thì với vật chất ăn 

ngày 3 bữa là đã quá tốt so với ở nhà. Điều người đàn ông dân tộc Thái 32 tuổi này ước ao nhất 

hiện nay là mong vợ con khỏe mạnh và được mọi người thông cảm và tha thứ cho tội lỗi của mình, 

vẫn biết được người nhà thăm nom thì không gì vui bằng nhưng Non không thể đòi hỏi gì hơn vì 

“hoàn cảnh gia đình mình là thế, mình gây nên tội thì phải biết chấp nhận, đừng trách móc ai bởi 

mình là người gây nên tội”. 

Nghĩ mình án dài, nhiều lúc Non muốn viết thư động viên vợ đi lấy chồng khác, nhưng cứ 

nghĩ đến 3 đứa con, anh ta lại bỏ cuộc. Rồi khi vợ đưa con vào thăm, cái nắm tay rất chặt của vợ đã 

khiến Non thêm vững dạ. Non tin vợ mình, tin vào lời nói của vợ rằng “chỉ mong anh cải tạo tốt, ở 

nhà mẹ con em sẽ đợi anh về, sau này anh về dù lúc đó già rồi, không làm được gì chỉ cần có mặt 

anh ở trong nhà là mẹ con em mừng rồi”. 

“Cô ấy chưa bao giờ trách móc em, lúc nào cũng chỉ là động viên, là khuyên em cố gắng”, 

Non kể. Lần vợ vào thăm, 2 vợ chồng nắm chặt tay nhau, Non đã khóc tức tưởi như thể đứa trẻ bị 

đánh đòn oan khiến cô vợ không cầm được nước mắt. Khi ấy Non mong lắm một câu giận dỗi của 

vợ, cái nhìn trách móc, oán giận của mẹ nuôi và cả ánh mắt lạ lẫm của con trẻ nhưng chỉ là những 

lời động viên, khích lệ. Non bảo giá như mọi người cứ mắng chửi có lẽ anh ta sẽ thấy nhẹ lòng hơn, 

đằng này không hề có một câu trách móc, chỉ là động viên và “mọi người càng thế, em lại càng ân 

hận, day dứt”, như lời Non tâm sự. 

Hỏi về những kỷ niệm trong trại giam, Non bảo, vẫn nhớ cái Tết đầu tiên ở trại, nhớ nhà, 

nghĩ đến tội lỗi của mình mà giật mình, không ngủ được, lại dằn vặt, trong đầu lúc nào cũng ong 

ong câu nói: Đứa con bất hiếu. Không ít lần khi màn đêm buông xuống, anh ta ngồi bó gối, nuối 

tiếc, ân hận và xót xa thay cho vợ con. Non thương mẹ nuôi đã già rồi mà một tay vẫn phải gánh 

vác nhiều việc trong gia đình, giờ lại phải nuôi thêm 2 đứa cháu ngoại... Non bảo sẽ không nghĩ 

nhiều nữa, dành thời gian để lao động nhiều hơn bởi chỉ có cải tạo tiến bộ mới sớm trở về để chuộc 

lỗi với những người mà anh ta yêu thương nhất. 
 

17. Thanh Thùy. TIN VẮN / Thanh Thùy // Văn hóa.- Ngày 11/7/2014.- Số 2495 
Xã Mường Lang, huyện Phù Yên hiện có 28 nhóm liên gia tự quản tại 9 bản. Ban Công an 

xã thường xuyên phối hợp với các nhóm liên gia tự quản triển khai nội dung tuyên truyền về bảo 

vệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong 

bản. 
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18. Hoàng Văn. SƠN LA: BÁO ĐỘNG TÌNH TRẠNG PHÁ RỪNG LÀM NƯƠNG RẪY / 

Hoàng Văn // Pháp luật và đời sống.- Ngày 11/7/2014.- Số 28 
 

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã phát hiện, lập hồ sơ, 

xử lý 842 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản, phòng cháy, chữa 

cháy rừng, tăng 241 vụ so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, riêng vi phạm phá rừng làm 

nương rẫy trái phép có 434 vụ, tăng 215 vụ, thiệt hại 53,31ha rừng non tái sinh. 

434 VỤ PHÁ RỪNG TRONG 6 THÁNG 

Ngay từ đầu năm 2014, ngành Kiểm lâm tỉnh Sơn La đã chủ động xây dựng và triển khai kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật; đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn 

báo chí đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

Trong 6 tháng đầu năm, Chi cục đã tổ chức được 1.686 hội nghị ở các xã, bản với 95.854 lượt 

người tham gia; phát xuống các thôn, bản, trường học 3.560 tờ rơi có nội dung tuyên truyền giáo 

dục pháp luật liên quan tới công tác bảo vệ rừng. 

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, Kiểm lâm Sơn La đã tham mưu kiện toàn ban 

chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 gồm 33 thành viên do 

Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối làm trưởng ban; 204 ban chỉ huy bảo vệ, phòng cháy, chữa 

cháy rừng ở xã, phường, thị trấn; củng cố kiện toàn và thành lập 2.789 tổ, đội quần chúng, mỗi tổ, 

đội có từ 8 - 12 người tham gia vào công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Đặc biệt, Sơn La 

đã xây dựng 12 phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện, 204 phương án ở cấp xã, thị 

trấn và các chủ rừng. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền là vậy nhưng tình trạng phá rừng vẫn diễn ra trên địa bàn 

tỉnh Sơn La. Đặc biệt, việc phá rừng làm nương rẫy trái phép có chiều hướng gia tăng. Theo thống 

kê của Chi cục Kiểm lâm Sơn La, trong 6 tháng đầu năm 2014, Chi cục đã phát hiện, lập hồ sơ và 

xử lý 842 vụ, tăng 241 vụ so với cùng kỳ năm 2013. Riêng vi phạm phá rừng làm nương rẫy trái 

phép có tới 434 vụ; buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép 262 vụ, tăng 73 vụ; 22 vụ cháy rừng 

làm thiệt hại 119,92ha rừng tự nhiên và rừng trồng. 

GIẢI PHÁP PHẢI ĐỒNG BỘ 

Ông Đào Văn Tưởng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sông Mã, cho biết: “Nguyên nhân 

xảy ra tình trạng phá rừng trái phép làm nương rẫy là do sự phối hợp giữa kiểm lâm địa bàn và 

chính quyền địa phương chưa ăn ý; luật và nghị định liên quan phạt rất nặng nhưng đối tượng vi 

phạm chủ yếu là hộ nghèo, không có tiền nộp phạt, từ đó xảy ra tình trạng nhờn luật. Giá trị cây 

ngô mang lại khá lớn, trong khi trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung, Sông Mã nói riêng, kinh phí chi 

trả cho dịch vụ môi trường rừng còn thấp…”. 

Còn theo ông Lò Thế Thi, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La: “Do áp lực 

tăng dân số đã tạo nên áp lực tác động vào rừng. Tập quán canh tác của người dân còn lạc hậu. 

Trong khi đó, khí hậu ở Sơn La khắc nghiệt, mùa nắng thì hạn hán kéo dài, mùa đông rét đậm, rét 

hại làm ảnh hưởng tới đàn gia súc, gia cầm và sản xuất nông nghiệp”. 
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“Cấp ủy chính quyền địa phương một số nơi chưa thực sự vào cuộc, còn xem công tác bảo 

vệ rừng là việc của lực lượng kiểm lâm; chưa phát huy hết trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ, 

quản lý rừng. Một số kiểm lâm địa bàn chưa kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương hay 

việc quy hoạch quản lý rừng, quy hoạch đất lâm nghiệp còn hạn chế”, ông Thi nói. 

Về giải pháp khắc phục, ông Thi cho biết: “Cần có giải pháp đồng bộ trong phát triển kinh tế 

cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, cho người dân sống gần 

rừng và bên trong rừng. Phối hợp với cấp ủy chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong 

việc bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Rà soát, quy hoạch lại đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho 

phù hợp để nhân dân có điều kiện phát triển kinh tế. Nâng mức đầu tư cho công tác bảo vệ rừng, 

tăng cường biên chế cho kiểm lâm cùng với đó là đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra ở cơ sở; cấp 

ủy chính quyền địa phương phải thực sự vào cuộc và nêu cao trách nhiệm nhà nước trong bảo vệ 

rừng”. 

Trước thực trạng số vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là hành vi phá 

rừng làm nương rẫy đang có xu hướng gia tăng, thiết nghĩ, tỉnh Sơn La cần chỉ đạo quyết liệt hơn 

nữa trong việc bảo vệ, phát triển rừng; đồng thời cần có chính sách hỗ trợ giúp người dân ổn định 

đời sống ... 
 

19. M. Phong. CÔNG AN HUYỆN SỐP CỘP (SƠN LA): PHÁ VỤ ÁN MA TÚY, THU GIỮ “KHO” 

SÚNG ĐẠN // M. Phong; L. An // Công an nhân dân.- Ngày 12/7/2014.- Số 3272 
 

Công an huyện Sốp Cộp (Sơn La) cho biết, ngày 10/7 đã khám phá vụ án tàng trữ ma túy và 

vũ khí quân dụng số lượng lớn; bắt giữ 3 đối tượng là Lầu Bả Lệnh (SN 1941), Lầu A Vạ (SN 

1972), Sồng Thị Dế (SN 1970), đều trú tại bản Mạt, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp. Cả 3 đối 

tượng này là người trong cùng gia đình, có quan hệ cha con. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực 

lượng công an đã thu giữ 1,1kg nhựa thuốc phiện, 1 khẩu súng CKC; 1 khẩu súng AK báng gấp; 2 

khẩu súng hai nòng; 4 khẩu súng tự chế; 166 viên đạn AK và 40 viên đạn súng săn; 100 triệu đồng 

tiền Việt Nam và một số tang vật có liên quan khác. Qua khám xét, các khẩu súng AK, CKC trong 

băng đều có nhiều đạn, đạn đã lên nòng và trong tình trạng sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng 

công an. Đây là vụ án có số lượng vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước tới nay mà lực lượng Công 

an huyện Sốp Cộp thu được. Hiện vụ việc trên đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 
 

20. Kiều Thiện. CÁCH XÓA NGHÈO Ở LIỆP TÈ / Kiều Thiện // Nông thôn ngày nay.- Ngày 

12/7/2014.- Số 166 
 

“Cán bộ hội chỉ cho chúng tôi nhiều cách làm ăn hay để có thu nhập cao và ổn định, tổ 

chức cho chúng tôi tham gia nhiều lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư để phát huy năng 

lực xóa nghèo” - anh Lò Văn Hôm, bản Tát Ướt, xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, Sơn La, 

tâm sự. 

Liệp Tè là xã vùng sâu của huyện Thuận Châu, cách trung tâm huyện hơn 40km, giao thông 

nhiều khó khăn. Xã có 15 bản thì tới 13 bản tái định cư Thủy điện Sơn La, nên đất sản xuất rất hạn 

chế; đặc biệt, diện tích ruộng chỉ có chưa đầy 10ha. 
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SẢN XUẤT HÀNG HÓA, CON ĐƯỜNG XÓA NGHÈO 

Ông Lò Văn Nún - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: Khó khăn nhiều nhưng chúng tôi đã 

xác định phải phát huy nội lực để vươn lên. Chính sách đầu tư cho người dân tái định cư đã tháo gỡ 

được nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng trong xã. Vấn đề là phải phát huy được nội lực người dân, 

tạo bứt phá để vươn lên xóa đói nghèo. Sản xuất hàng hóa là con đường xóa nghèo nhanh nhất và 

bền vững nhất. Với quan điểm đó, Hội Nông dân xã đã vận động hội viên khai thác tối đa những lợi 

thế của địa bàn để tạo ra những nông sản có giá trị cao với số lượng lớn. Với diện tích lúa nước chỉ 

chiếm 1/500 đất nông nghiệp của xã nhưng Hội Nông dân đã vận động bà con khai thoáng kênh 

mương, dẫn nguồn nước chủ động để sản xuất được cả 2 vụ, áp dụng giống lúa mới và kỹ thuật 

thâm canh vào sản xuất, nâng cao năng suất lúa. 

Thu nhập chính của bà con các dân tộc trong xã là diện tích đất nương với gần 1.000ha ngô 

lai, hơn 500ha sắn, hàng chục ha lúa và hàng trăm ha cây ăn quả. “Đất nương dẫu có cằn cỗi nhưng 

chăm bón tốt thì vẫn cho thu hoạch cao, cán bộ hội đã bảo vậy và chúng tôi cũng hưởng ứng nhiệt 

tình. Từ khi áp dụng những kiến thức khuyến nông như cán bộ nói, năng suất ngô lai, sắn và lúa 

nương tăng cao hẳn. Thế mới biết trước đây mình nghèo cũng vì không chịu học tập những cái hay, 

cái mới…” - Lão nông Lò Văn Chựa ở bản Ban Xa, bảo vậy. 

NGƯỜI NGHÈO CÓ CÁCH LÀM ĂN RIÊNG 

Đó là cái lý của ông Quàng Văn Pành, dân bản Ta Mạ khi tôi thắc mắc tại sao đàn dê của 

nhà ông cũng như nhiều hộ khác trong bản có sự phong phú về độ tuổi, trọng lượng. Ông Pành bảo: 

Người nghèo có cách phát triển chăn nuôi của người nghèo. Không thể đủ vốn để mua một lúc cả 

chục con dê thì cứ mua lấy một cặp, khi có vốn hoặc dê đẻ thì nhân đàn lên. Trong đàn lúc nào 

cũng phải có con to, con nhỏ để nếu bí tiền có bán một vài con để lấy tiền chi tiêu cũng không bị 

mất đàn. Con gà, con lợn, con bò cũng vậy thôi, ít vốn mà muốn phát triển được nhiều thì phải chia 

ra thành nhiều giai đoạn theo kiểu tiết kiệm mà nên. Đấy là cách cán bộ dạy cho dân nghèo chúng 

tôi đấy. 

Bên bản Tát Ướt, anh Lò Văn Hôm đang tranh thủ đất ẩm sau trận mưa rào để trồng mấy 

chục khóm chuối và xoài, anh bảo: Chỗ đất này trước đây chỉ có vài cây móc trai, cho quả ít và 

không kinh tế nên tôi chặt bỏ. Trồng vào đây mấy chục khóm chuối, chỉ mấy tháng sau là có quả 

ăn, có lá để làm thức ăn cho trâu, bò khi mùa đông tháng giá. Còn xoài này là giống xoài trứng 

ngon nổi tiếng ở Yên Châu tôi mới mua về. Bây giờ trồng cây ăn quả phải tính tới nhu cầu khách 

hàng, họ không chỉ cần số lượng nhiều mà đặc biệt quan tâm tới chất lượng, không ngon, không 

đẹp là khó bán lắm. 

Theo số liệu của Hội Nông dân xã, đến nay, đàn gia súc của Liệp Tè đã lên đến gần 4.000 

con, hàng chục ngàn con gia cầm, sản lượng ngô hàng năm lên tới hơn 6.000 tấn và hàng chục tấn 

hoa quả tươi theo mùa vụ. Ngoài ra, nghề nuôi thủy sản cũng đang phát triển với hàng chục lồng 

cá, góp phần làm phong phú nông sản trên địa bàn và thiết thực giúp nông dân xóa nghèo, làm 

giàu.   
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21. Minh Ngọc. THÔM MÒN HẾT “SỐNG MÒN” VỚI MA TÚY / Minh Ngọc // Nông thôn 

ngày nay.- Ngày 15/7/2014.- Số 168 
 

Xã Thôm Mòn (Thuận Châu, Sơn La) từng là địa bàn nóng nhất cả nước về ma túy 

trong nhiều năm trước. 

 Nhưng giờ đây mọi chuyện đã đổi khác... Thôm Mòn là địa bàn của 19 bản dân tộc Thái, 

nằm giữa con suối Muội và những dãy núi trùng điệp, hiểm trở... 

Do địa hình như vậy nên từ bản làng mình, bà con người Thái ở Thôm Mòn hình thành 

những đường mòn xuyên rừng tới các bản làng xa xôi khác ở trong và ngoài tỉnh như: Co Mạ, Nậm 

Lầu, Mường Bám (Thuận Châu, Sơn La); Xuân Tre, Na Ư (Điện Biên); Nậm Ty, Huổi Một (Sông 

Mã)... 

CHUỐC HỌA VÌ MA TÚY 

Ông Quàng Văn Nơi - Dân bản Hua Cọ, xã Thôm Mòn cho biết: “Trước đây, đó là con 

đường làm ăn của dân trong xã. Nhưng sau này, khi tệ nạn ma túy bùng phát thì nó thành con 

đường của “bóng tối”. Bọn tội phạm ma túy trong và ngoài xã sử dụng những con đường này để 

buôn bán, vận chuyển, lẩn trốn lực lượng chức năng”. 

Vào những năm cuối của thập kỷ 90 vừa qua và đầu những năm 2000, tệ nạn ma túy ở Thôm 

Mòn lên tới đỉnh điểm. Nơi đây trở thành địa bàn nóng nhất tỉnh Sơn La bởi nó hội tụ đủ các loại 

hình tội phạm ma túy. Ma túy đã tàn phá Thôm Mòn với hàng trăm đối tượng phạm tội, nghiện hút, 

nhiễm HIV/AIDS. Đỉnh điểm của tình trạng vi phạm pháp luật ở Thôm Mòn là nửa đầu thập kỷ 

2000 vừa qua, cả xã có tới 13 ổ nhóm buôn bán ma túy với 227 người tham gia; trong số 16 đối 

tượng có quyết định truy nã thì có 7 đối tượng mức án chung thân hoặc tử hình. Đó là chưa tính tới 

số lượng con nghiện cả trăm người và khả năng lôi kéo các thế hệ khác. 

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 

Khi tình trạng tội phạm ma túy ở Thôm Mòn lên đến đỉnh điểm thì cũng là lúc các chuyên án 

triệt phá tội phạm ma túy liên quan đến Thôm Mòn đã chín muồi và người dân cũng đã bắt đầu 

ngao ngán vì tệ nạn của ma túy. “Những tiếng thở dài, nước mắt, máu, mạng người, những cuộc 

chia ly bởi ma túy, những thân hình tàn phế bởi nghiện hút, mắc AIDS ngày một nhiều. Nhưng ai 

cũng ngại ra mặt chống ma túy. Và thế là công an tung lực lượng vào giúp chúng tôi. Đó là cuộc 

chiến với chính mình...” - Ông Lường Văn Tiển - Chủ tịch UBND xã Thôm Mòn nhớ lại. 

  Với sự trợ giúp trực tiếp của các công an mật đến từ Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, 

người dân Thôm Mòn tự tin đứng lên tham gia chống lại tội phạm ma túy. Bắt đầu từ những người 

cao tuổi, phụ nữ, rồi đến thanh niên; họ lập thành các chốt kiểm tra, phát giác, tố giác tội phạm, mật 

báo với công an, làm công tác với người thân, bè bạn, động viên họ tự thú, từ bỏ ma túy... Các đối 

tượng tội phạm lần lượt sa lưới pháp luật, những tụ điểm buôn bán, hút hít bị xóa; những đường 

dây vận chuyển bị bóc dỡ; những đối tượng nghiện hút bị đưa đi cai nghiện; một làn sóng bài trừ tệ 

nạn ma túy sôi sùng sục khắp các bản làng. Tiếp đó, các lực lượng chức năng, chính quyền, đoàn 

thể trong huyện lại chung tay giúp Thôm Mòn vượt qua tàn dư ma túy. “Những đường dây nóng 

với công an, những hộp thư tố giác tội phạm vẫn được duy trì; cùng sự trợ giúp dân sản xuất tốt 
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hơn, hỗ trợ người dân sửa sang nhà cửa, làm đường giao thông... Ngày trước công an vào với bản là 

rất khó. Bây giờ công an vào bản như đến với người nhà. Người Thôm Mòn bây giờ tránh xa ma 

túy rồi, chỉ lo xóa đói nghèo, lạc hậu thôi” - chị Lò Thị Thanh, người dân trong xã, bảo vậy. 

“Dù tệ nạn ma túy cơ bản đã bị dẹp, điểm nóng không còn nhưng tàn dư của nó vẫn là nỗi 

đau lòng. Nhưng chúng tôi đã quyết không để tệ nạn hoành hành, bùng phát thêm nữa”. Ông 

Lường Văn Tiển.  
 

22. Trang Thư. CHIẾN CÔNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT TRUY NÃ: HAI GIỜ ĐỒNG HỒ 

XUYÊN RỪNG, VƯỢT NÚI THEO DẤU ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ / Trang Thư // Pháp luật 

Việt Nam.- Ngày 15/7/2014.- Số 196 
 

Ngày 14/7, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã (ĐTTN) 

nguy hiểm, trốn trại. Chiến công này có sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều lực lượng, Phòng 4 Cục 

Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP), Phòng Cảnh sát TNTP Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Bắc 

Ninh và Công an huyện Bắc Yên, Công an xã Xím Vàng. 

Theo các trinh sát, ĐTTN Phạm Văn Tuyến (SN 1982, trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) 

phạm tội trộm cắp tài sản, sau đó lợi dụng sơ hở đã trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan cảnh sát điều 

tra (CSĐT) Công an huyện Yên Phong đã ra Lệnh truy nã số 09 ngày 4/7/2014. 

Ngay sau khi thông tin về ĐTTN vừa được phát đi trên toàn quốc, các trinh sát phát hiện 

ĐTTN có khả năng lẩn trốn tại khu vực Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu, Hòa Bình khi người dân 

phát hiện có người giống ĐTTN đang đi xin việc ở khu vực này. Tuy nhiên, khi tổ công tác Cảnh 

sát TNTP Bộ Công an, Công an tỉnh Hòa Bình đến địa bàn khi mất dấu đối tượng. Các trinh sát mở 

hướng truy tìm trên diện rộng và phát hiện tại khu vực mỏ đá thuộc xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên 

có người mới đến xin việc làm thuê giống ĐTTN. 

Vượt hơn 100km đường rừng, từ Hòa Bình, hôm sau tổ công tác Phòng 4 Cục Cảnh sát 

TNTP và lực lượng Cảnh sát TNTP Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Bắc Yên đã phối hợp với 

Công an xã Xím Vàng tổ chức xác minh, truy bắt ĐTTN. Đường từ trung tâm xã đi vào mỏ gần 

50km, xe ô tô không đi vào được đến nơi buộc các trinh sát phải đi xe máy, có đoạn đường khó đi 

thì phải xuống xe dắt bộ nhưng trinh sát không nản chí. Đêm hôm đó, khi vào thị sát khu vực mỏ 

đá, các trinh sát nhận thấy đây là khu vực đồi núi, đối tượng có thể trốn vào rừng tẩu thoát bởi khi 

có người lạ vào mỏ đá là dân thợ đều biết nên đã có phương án truy bắt đảm bảo bí mật, an toàn. 

Sáng 12/4, khi tổ công tác quyết định ập vào mỏ đá, ĐTTN Phạm Văn Tuyến vội vàng tháo chạy 

vào rừng. Cuộc rượt đuổi gần 2h đồng hồ qua những mỏm đá, bụi cây và vật lộn quyết liệt trong 

rừng sát mỏ đá đã kết thúc bằng việc Phạm Văn Tuyến tra tay vào còng … 
 

23. Hằng Sơn. ÁM ẢNH CON SỐ 49 VỚI GIỚI TỘI PHẠM: BUÔN MA TÚY DÍNH ÁN TÙ Ở 

TUỔI 49 / Hằng Sơn // Đời sống và pháp luật.- Ngày 15 - 21/7/2014.- Số 28 
 

Do “hoàn cảnh” éo le, Trương Văn Tuất (SN 1958, trú tại tổ 9, phường Quyết Thắng, 

thành phố Sơn La) đã phải tham gia vào đường dây ma túy từ Sơn La về Hà Nội cho “bà 
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trùm” Nguyễn Thị Thành. Hoạt động đơn tuyến nên một thời gian dài Tuất đã thoát khỏi 

vòng kim cô của cơ quan chức năng. Vậy nhưng, từ hai đối tượng buôn bán tép riu bị bắt giữ 

ở phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội), cơ quan công an đã lần ra đường dây của 

Nguyễn Thị Thành, Lê Sỹ Thủy. Khi chuẩn bị ra pháp trường, Lê Sỹ Thủy đã khai thêm các 

đối tượng trong đường dây của mình, Tuất bị bắt đúng năm hắn 49 tuổi. 

Trương Văn Tuất vốn là một lái xe đường dài tuyến Điện Biên - Hà Nội từ những năm 90 

của thế kỷ XX. Gia đình Trương Văn Tuất - Nguyễn Thị Thơm từng là “gia đình kiểu mẫu” ở 

Thành phố Sơn La, là mơ ước của nhiều gia đình khác. Vợ Tuất công tác tại Quỹ Tín dụng liên 

phường xã Quyết Thắng. Kinh tế ổn định, hai con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh. 

Có ai ngờ được một ngày nọ, thằng con trai lớn của Tuất bị bạn bè rủ rê sa vào con đường 

nghiện ngập. Kể từ đó tài sản trong ngôi nhà khang trang của vợ chồng Tuất cứ lần lượt bay đi theo 

làn khói thuốc. Họa vô đơn chí, trong một chuyến xe chở đám cưới, Tuất đã đâm tử vong một cháu 

học sinh ở Mộc Châu. Do không có đủ tiền mua bảo hiểm toàn phần nên để không phải ngồi tù, 

Tuất phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng. Thế nhưng dồn tất cả tiền trong nhà thì 

vẫn còn thiếu 14 triệu đồng, Tuất phải đi vay mượn để giải quyết. Người Tuất vay là Nguyễn Thị 

Thành, một bà trùm ma túy ở Sơn La. 

Tại cơ quan điều tra, Tuất từng khai rằng khi còn nhỏ, nhà Tuất và nhà Thành ở gần nhau 

trên cao nguyên Mộc Châu. Mãi sau rồi thì gia đình Tuất mới chuyển về Sơn La nhưng Tuất vẫn 

giữ mối quan hệ với Thành. Khi còn chạy xe khách đường dài tuyến Hà Nội - Sơn La, thi thoảng, 

tiện đường, Tuất vẫn ghé qua Mộc Châu thăm Thành. 

Khi sa cơ lỡ vận, chẳng còn đường nào khác Tuất đã tìm đến Thành, nhờ Thành giúp vì lúc 

đó kinh tế gia đình Thành khá dư dả. Thành là chủ của một cửa hàng bếp gas lớn ở thị trấn Mộc 

Châu. Thành cho Tuất vay 14 triệu đồng đủ trang trải chuyện đền bù và gạ Tuất mang hàng thuê 

cho Thành về Hà Nội để lấy công trừ nợ. 

Sau đó Thành giới thiệu cho Tuất làm quen với Lê Sỹ Thủy ở Hà Nội. Cứ có hàng là Tuất 

nhận ở nhà Thành và đi xe tuyến về Hà Nội mang đến tận nhà cho Thủy. Sau 3 chuyến mang hàng 

thuê như thế, Tuất đủ tiền trả nợ Thành rồi thôi. Tuất về Sơn La, lại tiếp tục công việc chạy xe 

khách đường dài và cứ tưởng vậy là êm xuôi. 

Một ngày nọ, Công an phường Thanh Nhàn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) bắt quả tang một cặp vợ 

chồng đang tàng trữ trong hành lý một bánh heroin. 

Lấy lời khai, cặp vợ chồng này cho biết bánh heroin này họ vừa mua của vợ chồng Lê Sỹ 

Thủy. Từ đây, một chuyên án lớn về ma túy của Công an Thành phố Hà Nội được mở ra với kết 

thúc là phiên tòa xét xử 11 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo bị tuyên án tử hình là Lê Sỹ Thủy, Trần 

Xuân Tiến và Đoàn Văn Cường. 

Trong suốt quá trình điều tra cho đến cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Lê Sỹ Thủy 

không hề hé răng khai nhận về Nguyễn Thị Thành - một trong những đầu mối cung cấp “hàng 

trắng” cho Thủy từ Mộc Châu. Cho mãi đến hơn 2 năm sau ngày bị bắt, khi cả tòa sơ thẩm và phúc 
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thẩm đều tuyên án tử hình đối với Lê Sỹ Thủy thì trong những ngày nằm trong xà lim chờ thi hành 

án, bất ngờ Lê Sỹ Thủy làm đơn xin được gặp các cán bộ điều tra để khai báo thêm. 

Thêm một đường dây ma túy nữa lại tiếp tục được hé lộ. Thành bị bắt ngay sau đó trong sự 

bất ngờ tột độ vì cứ tưởng mọi chuyến hàng từ 2 - 3 năm trước làm. cho Thủy đã hoàn toàn trót lọt. 

Thành kể: “Em bị bắt mà cả gia đình ngỡ ngàng. Mà đến chính em cũng còn chả ngờ được”. 

Thành vừa nói, những ngón tay cứ đan chặt vào nhau. Thì ai mà ngờ được, tội lỗi đã giấu kín đến 

thế. Những chuyến “hàng trắng” đã trót lọt cách đây dễ đến vài năm. Đùng một cái thì Thành bị bắt 

và từ Sơn La ngay lập tức bị di lý về Hà Nội. 

Ngày 7/3/2008, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử phiên tòa sơ thẩm vụ án 

Nguyễn Thị Thành ở Mộc Châu, Sơn La buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong phiên 

tòa, trước những bằng chứng và những lời khai của đồng bọn, Trương Văn Tuất - một đồng phạm 

trong vụ án đã phải cúi đầu nhận tội và bị tuyên án tử hình. 

Theo như lời khai của Tuất với cơ quan điều tra, cứ mỗi bánh heroin vận chuyển trót lọt thì 

Tuất sẽ được Thành trả công 200USD. Thành mua cho Tuất một chiếc điện thoại Nokia và một sim 

điện thoại để làm phương tiện liên lạc. Chuyến hàng đầu tiên là một bao gạo có giấu heroin bên 

trong được Tuất bắt xe đưa từ Mộc Châu về Hà Nội giao tận tay cho Lê Sỹ Thủy - đối tượng cầm 

đầu một mạng lưới phân phối heroin tại Hà Nội, hiện đã bị thi hành án tử hình. 

Chuyến hàng này Tuất được trả công 5 triệu đồng. Vài ngày sau Tuất lại tiếp tục vận chuyển 

một bao gạo loại 20kg có giấu heroin bên trong về bến xe Giáp Bát giao cho Thủy với số tiền công 

là 4 triệu đồng. Chuyến hàng thứ 3 vẫn là một bao gạo có giấu heroin nhưng được giao cho Thủy 

tại bến xe Hà Đông với tiền công vận chuyển là 3 triệu đồng. Sau 3 lần chuyển hàng cho Thành trót 

lọt, Tuất đã được nhận tổng cộng 12 triệu đồng, gần đủ để trang trải món nợ mà Tuất vay Thành 

giải quyết vụ tai nạn giao thông. 

Sau 3 chuyến hàng chết người đó, cuộc sống của Tuất trở lại bình thường. Không bao giờ 

Tuất mảy may nghĩ đến chuyện mình sẽ bị bắt. Thế rồi, tại Hà Nội, đường dây phân phối ma túy 

của Lê Sỹ Thủy - người đã từng nhiều lần nhận hàng từ Tuất, bị Công an Hà Nội bóc gỡ. Cơ quan 

điều tra đã chứng minh được rằng, vợ chồng Lê Sỹ Thủy và đồng bọn đã buôn bán trái phép tới 9 

bánh heroin. Lê Sỹ Thủy sau đó bị tuyên án tử hình còn vợ thì lĩnh án chung thân. 

Trong suốt quá trình điều tra, Lê Sỹ Thủy không hề hé răng khai nhận về những chuyến 

hàng buôn bán cùng anh em Nguyễn Trọng Thanh - Nguyễn Thị Thành. Tại cả phiên tòa sơ thẩm 

lẫn phúc thẩm, Thủy cũng không khai, cũng bởi vậy mà mãi đến 2 năm sau, Tuất vẫn bình chân 

như vại ở Sơn La. 

Nhưng, sau phiên tòa phúc thẩm, trong những ngày nằm trong buồng giam riêng chờ ngày ra 

pháp trường thì Lê Sỹ Thủy cùng với Đoàn Văn Cường (một đồng phạm trong đường dây của 

Thủy) đã viết đơn đề nghị với cơ quan điều tra xin được khai nhận thêm. Theo đó, cả Thủy và 

Cường đã khai báo thêm về hành vi mua bán ma túy của mình với một số đối tượng tại các tỉnh Sơn 

La, Nghệ An, Hải Phòng trong thời gian từ năm 2003 đến tháng 3/2005 với số lượng heroin rất lớn 

mà chưa bị phát hiện. Trong đó có các phi vụ mua bán với anh em Thanh - Thành ở Mộc Châu mà 
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Tuất là người vận chuyển. Vào những năm cùng tháng tận tháng 12/2006, Tuất đã phải tra tay vào 

còng khi Tuất đúng 49 tuổi! 

Ngày 8/9/2008, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội quyết định bác kháng cáo 

của Tuất, tuyên y án sơ thẩm tử hình. 

Tại trại giam Hỏa Lò, Tuất từng tâm sự từ khi Tuất phải vào phòng biệt giam, đều đặn mỗi 

tháng chị Thơm lại tất tả gói ghém quần áo, ngồi xe cả ngày đường để xuống thăm chồng, nói 

những lời động viên và hy vọng. Vợ chồng gặp nhau trong những phút giây vội vã nhưng không 

lần nào Tuất quên xin lỗi vợ và gửi lời xin lỗi người mẹ già đã 90 tuổi vẫn chưa biết con mình sắp 

phải “đi xa”. 

Ngày ngày Tuất lầm lụi sau song sắt, thót tim chờ tiếng lách cách mở cùm để đi mãi về phía 

trường bắn Cầu Ngà và nằm lại, Tuất đã ngộ ra một điều cay đắng rằng, tội lỗi khi đã trót nhúng tay 

phạm phải thì không thể nào mà che lấp đi được.  

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 


